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Ministério do
E' o seguinte o Ministério do Presidente Jânio Quadros,

que hoje, se empossa em Brasília:

AERONAUTICA - Brigadeiro Grum MoslI
GUERRA - Marechal Odilo Dennys

, MARINHA - Almirante Sílvio Heck
AGRICULTURA - Romero Cabral da Costa (Pernambuco)
BANCO DO BRASIL - João Batista Leopoldo Figueiredo

(São Paulo).
EDUCAÇÃO E CULTURA - Brígido Tinoco (Est. do Rio)
F.-\ZENDA ___, Clemente Mariani (Bahia).
'INDUSTRIA E COMÉRCIO -- Artur Bernardes Filho (Mi

nas Gerais).
JUSTIÇA - Pedroso Horta (São Paulo).

,

.

,

MINAS ,E ENERGIA - João Agripino (Paraiba).
RELAÇOES E EXTERIORES - Afonso Arinos e Mello

Franco (Minas e Guanabara). ,

SAUDE - Catete Pinheiro (Pará.)
TRABALHO - Castro Neves (São Paulo).
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - Clovis Pestana (Rio

Grande do Sul).
(

CASA CIVIL - Quintanilha Ribeiro (São Paulo).
CASA MILITAR - General Pedro Geraldo de Almeida.

CRESCIMENTO
DA. POPULAÇÃO
CA T AR·IN'ENSE

Para/uma apreciaçao dos leitores sôbre o crescimento da

população de Santa Catarina, oferecemos abaixo as- cifras corres

pondentes ao número de habitantes dos 'dez principais municípios
catarínenses, em 1950 e em 1960, com a respectiva percentagem
de aumento:

Municípios
Lajes
Florianópolis
Joinville
Blumenau
Tubarão
Crícíuma

Itajaí
Chapecó
Rio do Sul
Canoínhas

Ano toso
77.234
67.630
43.334
40.827
47.310
37.270
33.796
30.110
32.828
36.594

Ano 1960
121.097
98.520
71.927
67.092-
63.268
62.650
55.515
53.182
40.241
39.403

Aumento
56,79%
45,67%
65,96%
64,33%
33.73%
41,24%
64,26%
76,62%
22,58%
07,94%

Observação: - Somente dos três primeiros municipios
é possivel fazer-se o cálculo exato do, aumento percentua�, pois
os mesmos não tiveram desmembramentos. Os sete demais so

freram 'desmembramentos, de forma que para obtermos o índice

de aumento percentual, descontamos dos.municípios em questão,
no recenseamento de 1950, a população dos entãodistritos e hoje
municípios, o que dá o aumento acima.

Assim, Blumenau, em 1950, tinha 48.108 habitantes (com
Rio do Testo); Tubarão 67.045 (com Rio Fortuna, Braço do Norte

e Armazém); Critiuma 50.854 (com Nova, Veneza); Itajaí .52.��7
(com Penha, Luta Alves e Ilhota); Chapeco 96.624 (com Dionízio..
Cerqueira, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, ,Descanso,
Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Cunha-Porã, Maravilha, São Carlos,
Xaxim, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Abelardo Luz, São Lou

renço d'Oeste e Campo Erê); Rio do Sul 57.152 (com Rio d'Oeste,
Pouso Redondo e Trombudo Central);' Canoinhas 52.556 (com
Papanduva).

AUXILIARES DE JANIO
Brasilia, 3 (G) - O presidente Jânio Quadros, assinou

, decretos designando, para as :funções de sub-chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, os srs. Araripe Serpa, Ademar
Martins e Juraci Magalhães Júnior; José Aparecido de Oliveira,
para as funções de secretário particular do presidente da Repú
blica; e para as funções de .ofícíal do. gabinete do presidente da

República, José Pereira, Emanuel Massarani, Luís Macedo Sam

paio Quentel, Benedito Quintino da Silva, Saulo Ramos e Joa

quim Mariano Dias Menezes.

Eleição na Câmara de Vereadores
A Câmara Municipal reuniu-se terça feira, insta

lando os 'trabalhos da atual legislatura e procedendo à

eleição da, nova mesa. Compareceram todos os vereadores
da UDN, do PSD, faltando um do PTB que não recebeu.
comunícação.

Reabertos os trabaihos, apurados os votos, foi o

seguinte,o resultado da eleição:
Presidente Alfredo _ de Oliveira Garcindo
Vice-Presidente José\ Ivan da Costa
10. Secretário Tufi Nader
20• Secretário João Augusto Brauhardt

·ir

A nova mesa tomou posse na mesma sessão, tendo
os líderes das bancadas, apresentado congratulações aos

eleitos, formulando votos de exitos nos futuros trabalhos
do Legislativo Municipal.

.Jânio Quadros
Canoinhas, Santa Cata'rina, 11 de Fevereiro de 1961

----------------------
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Em seu primeiro discurso como Go- tornar sem efeito a Es'cola Profissional
vernador do Estado, o sr. Celso Ramos Feminina e remover todas as professôras.
comprometeu-se não decepcionar e ser Ê um homenzinho que se revela. Se on

flél às tradições da família Ramos, e que tem era um novelêsco Dom Quixote, hoje
irá fazer uma administração com concor- .quer parecer um tirano ...
dia e .muita paz. Mas, nunca será demais

E a onda de ameaças está em toda
lembrar que o sr. Celso Ramos pertence a cidade. Celso vai acabar com isso :- com
a uma geração de políticos que deixaram

aquilo, vai transformar tudo da noite paranódoas profundas de perseguições em San-
ta Catarina. Talvez o sr.. Celso de lá pa-

o dia .. Vai derrubar concursos "imorais"

ra cá, tenha evoluido. Acreditamos. A para fazer outros nos quartos dos hoteis

crença \ na razão e na honestidade" nín- e só para determinadas pessôas... de sua

confiança. E então, os chamados "gramá
guem duvida, como muitos leigos nesses

ticos" vão passar, vão ser Fiscais da Fa
assuntos acusam ri setor oposicionista. Ain-
da é cedo para estabelecer polemica em

zenda. E Celso vai fazer -tudo isso. O PSD

torno da vida governamental do sr. Celso de Canoinhas está com a relação das re-

moções. Ê o mesmo PSD que vai prote-Ramos. , I

d• ger, remover e recuperar, tu o que estava
Os partidários do Governador em Ca-

perdido e já está agindo ...noinhas estão sedentos de vingança e di-
zem mesmo que os Ramos jamais deixa- Ainda estamos de camarote, apreci
ram de ser Ramos e que ninguem tenha ando o belo espetáculo dos que querem

ilusões, principalmente os que trabalharam novamente, transformar as límpidas águas
contra o sr. Celso Ramos. As ameaças do rio da paz (em rio da discórdia, man
são as mais absurdas. O sr. Inspetor Es- chando as suas aguas, com o sangue vivo
colar' Altino de Almeida Rocha, que "dan- dos inocentes. Quando as opiniões são
tes" nunca havia se revelado um "ótimo, extremadas e dividem meio a meio uma

político", é o fantasma do dia. Ele vai população, as paixões devem amainar-se,
ou foi a Florianópolis, pedir, insistir, fa- devendo predominar o bom senso e o e

zer fôrça para não funcionar o monumen- quilíbrio. Se vamos falar! por último, va
tal Grupo Escolar "João José de Souza mos aguardar os acontecimentos para ver
Cabral" do bairro Sossêgo - vai ainda corno é que eles ficam ...

"

AUTARQUIAS FRACASSADAS
Satisfeita a, curiosidade pú

blica com a divulgação dos no

mes componentes do novo minis

tério, curiosidade, diga-se, cer

cada de alguma expectativa,
tendo em vista a surprêsa cau

sada por certas escolhas, vai o
país aguardar com ansiedade as

nomeações dos dirigentes das

autarquias.
Com relação às relacionadas

com a previdência 'Social, muito
se tem publicado a respeito dos

propositos saneadores, morali

zadores, do novo govêrno; e, de
fato, não se conceberia outrà
atitude. Assim também com re

ferência ao IBGE, que acaba de

dar, com o fracasso do recen

seamento, a melhor prova da
sua desordem administrativa.
Haverá ainda o caso da COFAP,
órgão de todo desacreditado no

'conceito popular e que, com o

epísodíd do feijão podre, pare
ce proporcionar o elemento que
faltava para justificar medidas
drásticas em sua organização e

seu funcionamento.

A lista seria longa; mas não
deve ser omitido o DASP, que,
criado para ser um departamen
to responsável pela observância
de normas garantidoras da re-

.gularídade do serviço público e

dos direitos do respectivo pes
soal, de modo a libertar um e,

outro das intromissões da poli
tica, de filhotismo, etc., está
convertido em biombo de todos
os desmandos governamentais
nesse setor. Até o seu ex-dire

tor-geral ganhou uma nomea

ção inquinada de ilegal. E, pre
sentemente, em assunto do mais

palpitante interêsse administra-

I
tivo, qual seja a «reclassifica

ção» do funcionalismo, que se

sape. A comissão que, no DASP,
constitui a cúpula das comissões

minerais incumbidas dessa tare
fa em cada secretaria de Estado,
não se reúne, ocasionando, com
êsse alheamento ao problema,
prejuizos consideráveis a quan
tos servidores dependem de seu

«veredíctum» final.

Como se vê; o provimento
dos cargos de direção, nessas e

em outras autarquias, não po
derá deixar de ser matéria para
a qual voltará sua atenção o sr.

Jânio
,
Quadros.

A V I S O
De ordem do Sr. Prefeito Municipal torno público, que de

acordo com o Art. 97 do Código de Postura Vigente, faço saber
que de consonancia e letra D do referido código é expressamente
proibido o trafego de bicicletas, patinetes, ou velocípedes sôbre

ljis calçadas ou passeio, cabendo uma multa de Cr$ 20,00 a Cr$
500,00 ,aos infratoras deste regulamento, considerando-se transgres
sores da lei referindo-se ao Art. 311 em desrrespeito a lei Muni
cipal. Apela-se pois para os senhores Pais, e demais interessados,
para as devidas recomendações no sentido do desrrespeíto a lei.

Pedro Paulo Portes - Fiscal Municipel.

A DIRETORIA DO CLUB CANOINHENSE
convida seus associados e exmas. famílias, para to
rnarem parte nos bailes carnavalescos' que realizar
se-ão na Sociedade Beneficente Operária, I nos dias
12 e 14 do corrente.

_

1

A DIRE'r0RIA.
"

);
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Casa Erlita
Para que se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificante!

vA À CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 .,...:... Canoínhas

,e compre a qualquer hora (até 10 hrs. da noite) ESPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor.

tina protetora do seu sono. FUMETAS: a fumaça que mata
no duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso -

Simples - Economico e Eficaz.
(Raticida Tomorim a Cr$ 19,00).

Neocid liquído e em pó - Bombas para flitar.
)

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V� s. será um provavet felizardo da campa
nha "Seu Tàlâo Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua 'NOTA FISCAL

'i das' compras efet'uadas.

A

CORTE
Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um. eatoque : apreciavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano. .

•

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLON de todos os tipos. ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBA,DAS de todos os tamanhoa . ANZOIS com iscas ar.

tificiais .» FISGAS. pequenas, médias e grandes' - REDES( de
fio URSO e de NYLON. TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos • ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois . CANTIS· FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E OUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA· MOSQUITEIROS, etc.

Os ��elhores prêç�s da praça, no maior
sortirnento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 7�I - Cx. Postal. 76 """7 F:gItfl, J25

CANOINi:iAS STA. CATÁRINA' 3

Perdeu - se Seu Filho é Amigo da Agricultura?
ê Amigo da Criação?

Gosta de Campo?
Então Não Perca Tempo! I !

Se êle tem no máximo 17 anos, e já completou o 4°. ano

primário, há uma grande, oportunidade a sua espera.

Em MARCILIO DIAS está à 'sua disposição, a ESCOLA
AGRICOLA "V'IDAL RAMOS", em regime de INTERNATO, que
todos os anos abre suas portas à juventude estudiosa dos poblemas
do Campo,

'

Ao término de 4 anos de estudos técnicos e práticos, esta
rão nossos alunos de posse do Certificado de MESTRE-AGRICOLA,
equivalente ao Curso Ginasial, que alem de lhes proporcionar um

vasto campo de atividades profissionais dará oportunidade de ingressar
nos seguintes cursos:

1) - TÉCNICO - AGRICOLA
.

2) _,. CIENTIFICO.
S) - TECNICO DE CONTABILIDADE.

Portanto, todos os jovens que desejarem deverão fazer suas

enscrições .para o .concurso de habilitação na ESCOLA AGRICOLA
"VIDAL RAMOS". sediada em Marcílio Dias, Município de Canoi
nhas.

"

Uma caneta Parker 61,
côr preta, sábado 21, na

séde da Soco de Tiro Ca
noinhas. Pede-se a quem a

encontrar; favor entregar na

Agência Ford ou . nesta Re
dação que será gratificado.

/

I Vende-se
Dois cavalos de raça, 8

anos de idade, aptos a exe

cutar serviços de aração,
cancha, carpideira, etc.

U� carretão c/caíxa, cf
engate para trator.

Ver 'e tratar na Fazenda
Miraflores em

F'elipe Schmidt. 3x

Terreno d Venda
Vende-se um terreno com

'área de 4.000m2 situado em

Agua Verde próximo à Raia
"Julio Budant".

Prêço de ocasião.

Tratar com a proprietária
Vva. Maria Marcinichen em

Agua Verde. lx

Para tal fim exige. se apenas:
1) - Certidão de Nascimento.
2) - Ateatado de Saúde.
S) - Atestado de Vacina.
4) -' Atestado de Conduta.
5) - Prova de conclusão do 4°. ano prrmarro,
6) - Alistamento militar, se o candidato tiver 17 anos.

As inscrições para o concurso de habilitação estarão abertas
a partir da preseute data até o dia 22 de Fevereiro deste ano, Tal
concurso constará de conhecimeutos do programa de exame de admis
são ao Giuázio, e versará somente sobre as matérias de Aritméticas
e Português,

Qualquer outra informação desejada. dirija-se para:
Diretor da ESCOLA AGRICOAL "VIDAL RAMOS"

MACILlO DIAS CAIXA POSTAL, 87 - FONE, 299.

/

Lãs- para Tricol
Casa Erli1a

VENDE-SE CANOINHAS - SANTA CATARINA
ENSINO GRATUITOl'

INTERNATO GRATUITOl
I

ALIMENTAÇÃO GRATUITA1

Em Piedade uma data

cercada, poço e alguma ben
feitoria.

Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Walde
mar Frantz a Rua Paula Pe

reira, 689, ou na Cervejaria
Lóeffler. Ix

Super Cestas de Natal 'Columbus
Procure o agente autorizado nesta praça.

JOSE .A. PEREIRA

nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.Material
CASA

elétrico'
ERLITA

Vende-se uma- completa,
2 barracões, perto da Esta

ção de Felipe Schmídt.
I

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito
\. l' .

1 t
,.

Advocacia em gera, especla men e crime
,

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira -:- Fones 236 e 314
CANO!NHAS -- S-anta C.atarina

Olaria à Venda
",

Propostas para Antonio
Atamanczuk em Felipe Sch
midt, Ix

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

obrigados ai recolher o impôsto
que V. S. está paga'ndo.

Assine! Leia 1 Divu.lgue I

Correio do Norte

V, S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Relogios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

I Na Relojoaria Sulssa
dI Guilherme' J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Refaça suas forças, tomando

C.A F É B I G
5 b t' It· t'a oroso a e a in rrns 80 a

Em breve torrado e ar quente
./ .,ALÔIIl

Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DISCURSO PROFERIDO ./..

(conclusão da última página)
nicípios onde há falta de' abundante energia elétrica e outras reservas

que se possa lançar mão para a exploração facil,

É mais 'um motivo para a preocupação de todos 08 homem.

que compoem a vida pública de Canoinhas,
,

A VON, atravez de sua maioria nesta CASA, se em outras
circunstâncias. mesmo no terreno da oposição, prestou sua colaboração
em tudo que era para o progresso e desenvolvimento de Canoinbas,
não negará outra vez o seu apôio, a outras iniciativas que estejam
dentro do programa administrativo. desde que o comportamento po
lítico não venha a prejudicar os interêsses da Comuna, Temos como

"

.sempre tivemos. os mesmos propósitos de bem servir a população do
Município de Canoinhas A noção do dever comum será nossa eterna

preocupação, de não perde- Ia em nenhuma oportunidade. pois dela

,depende a sobrevivência e a estabilidade da nossa democracia. A li
berdade de ação e pensamento, .será mantida. mesmo em terreno opo
sicionista, porque a salvaguarda de todo esse patrimônio, favorece

qualquer administrador, concio ?e sua responsabilidade.

Escola Profissional
Fernando ' Fe�reird

Feminina
de Melo"/lD r.

Rua CeI. Albuquerque, 640 _'Canoinhas
O corpo docente da escola acima citada, avisa que a ma

trícula estará aberta de 16 a 26 de fevereiro, obedecendo o ho-
,

rário das 14 as 17 horas.
Observações: a) as candidatas deverão ter 14 anos completos.

b) deverão munir-se de um requerimento dirigido
a Diretora do estabelecimento.f

••

Canoinhas, janeiro de 1961.
/

A DIRETORIA

,
• *S"WEAi!i!HtMi'IilW__mIlMilI__II&ifliiiIllilMBQBlZ__'-_* 11114-_11"."111,,\

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 29>15 hora•• Impróprio até 14 ano.

ELAS QUEREM É CASAR
em Cinemascope

C] David Niven - Shírley Mac. Laine • Gig Young.
"Uma sensacional comédia em belíssimo tecnicolor"

OOMINGO .• á. 15,30 hora. - Censura Livre

ELAS QUEREM É CASAR \
C] David Neven - Shirley Mac. Laine - Gig Young

"Uma comédia da metro Goldwin Mayer."
,

as

DOMINGO � às
às

SISSI

-----

15,30 horas

I17,45 horas Imp. até 10 anos

20,15 horas Imp, até 14 anos

e seu Destino
em Tecnicolor

C/ Romi Schneider - Karlheinz Bohn - Magda. Schneider
Busta Knuth - Uta Franz.

"O 3°. filme de Sissi, outro sucesso do cinema alemão!!!"
. ,

2a. Feira. ás 20,15 horae - Proib, até 14 anoa » REPRIS�
-,-----

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 horas - Proib, até 18 ano.

o Misterio das Caveiras
C/, Eduard Franz - Valerie French - Grant Richard

, Henry Danietl.

"Macabro! Sinistro! Fantástico! De arrepiar 08 cabelos! ! !

A rnaís estranha história que já foi mostrada na tela!! !

5a. e 6a. "Feire - á. 20,15 horas - Imp, até 14 ano.

AREIAS ARDENTES
Cf Cyll Farney - Fada Santoro - José Lewgoy - Renato

Restier - Margot Bittencourt.
"Um sensacional drama do cinema nacional!"

I AGUARDEM: Legião 'de Heróis,
, . ,

DR. ARNOLDO PEITER' FILHO
ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 .Canoinhas

Muita coisa ... em

pouco espaço ...
Com bênçãos, foi inaugurada

a «Biblioteca» do ex-Prefeito,
obra de ressentimento e ódio,
inteiramente inutil em Canoi-'
nhas, e condenada a um com

pleto fracasso. A fachada toda
a estilo tempo maçônico. Falta
o triângulo no frontespício. Ao
mesmo tempo que anunciava a

quasi maçonica «inauguração, o
Albino fez uma barretada a

Biblioteca Infantil. Que vai di
zer a isto o Diretor da BIC.
Que pandegos. Falam de "har-

monia". xxxxx

o ex-Prefeito revelou-se um

"grande" agitador. Convocou

alguns lavradores, levou-os a

Câmara de Vereadores com in

tenção de forçar os vereadores
a aprovarem um projéto de lei
de seguro de sua autoria, pro
jéto absurdo e sem base con

creta de ajuda e assistência aos

sr-gurados. Notou-se que algdns
líderes do PTB estavam .arrria
dos em pleno recinto da Câ
mara e por pouca coisa que não
se repete nova versão de A-

.

dola,r e Fauri. É até caso de
Justica. Cuidado, dr. Haroldo,
não é dessa maneira que se

protege os heróicos lavradores.
..

O seu projéto, se aprovado, além
de onerar o Município, deixa
ainda os segurados sem nenhum

amparo legal - e mais a mais,
não é assim que se protege os

lavradores,
xxxxx

Vão ser oxenerados os Pre
feitos Provisorios de Major Vi
eira e Tres Barras. O PSD e

PTB exigiram do novo Gover

nador, as exonerações. O povo
está revoltado, pois os atuais
Prefeitos foram escolhidos pelo
próprio povo. Volta a reinar
em Santa Catarina o regime da
Ditadura. Que se acautelem to
dos aqueles que já sofreram as

consequências da lei de "boca
fechada". Vamos aguardar o

que vem por aí.;

xxxxx

O ColodeI anda atrapalhado
com o montante de dividas dei
xadas pelo seu ilustre correli-.

gionário. Disse mesmo. na As

sociação Comercial que não es

perava que fosse tanto ... E ficou
até surpreso com tanta conta a

pagar. E que conta que até pa
recem rosários...

xxxxx
'-,

Na fisionomia dos aliancistas
de Canoinhas ve-se ironia e sor

risos 'Compridos até o canto da

_boca... Eles tem prazer em es

palhar os boatos para amedron
tar os udenístas e pintam o sr.

Celso Ramos como o maior
"Carrasco" da história de San
ta Catarina. Ainda não temos

provas suficientes para pensar
assim... cacique

VENDE-SE
à Rua Barão do Rio

Branco, esquina CeI. Albu

querque, uma casa, de mo

radia nova, construída de
material com tôdas as ins- ,

talações sanitárias.

Tratar com ANTONIO
TOKARSKI ou pelo Tele-
fone 262. 2x

RÁDIO

, Anuncie

..t

PELOS

e

LARES
O � �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVER..SAR.IAM"SE

Hoie: a srta. Laila Seleme;
Os jovens [ayme Seleme e Ari
Simões; as sras. dnas. Josefa
esp. do sr. Licinio Cornelsen
e Eltrida esp. do sr. Landu
aldo Voigt; os srs. Dietrich
Siems; Elpidio Borges da Sil
va e Alexandre de Paula e

Silva; as meninas Alma 1.0"
landa filha do sr, Waldemar
Carlos Stange; Arlete filha
do sr, Eugenio Teodorovicz e

[osete Francis filha do sr.

João Cornelsen; o menino
Wiegando filho do sr. Jovino
Roeslu. .'
Amanhã: os meninos Ar

mando filho do sr; Oscar J.
Rouen, Marcos Antonio filho
do sr. William Castelains e

Irineu filho do sr. Donato
Haack; o sr. dr. Estanislau
Seczvgiet,
Segunda feira: as sras. dnas,

Luiza esp. do sr, Wilson
\fendt e Ingeburg esp. do sr,
João Wunderlich; os meninos
Vinicius Marcus filho do sr.

José Allage; Ivan José filho
-do sr. Ernesto Zukos» e Os
mar Rogerio filho do sr.Toa
quim A. Pereira; a srta. Ma
ria Ivone Szczygiel; as me

ninas Cheila Elizabet filha do
sr Ary Cornelsen e Isolde fi"
lha do sr. Antonio Holler.

Terça feira: as meninas
Selma Maria filha do sr. Lu
dovico Olinski e Teieeinha
Maria filha do sr. ldalino F.
Tulio.

Quarta feira: a sra. dna.
Easoiges esp, do sr. Nereu
Fonioura; os srs. Jahvr D.
da Silueu a eDuilio Cornelsen.

Quinta feira: os srs. RO=
dolto Lnopp; Alcides Cubas;
Siluino Alfredo Koch e An.
tonio Wibbelt; a sra. dna, Ana
esp. do sr. Aloacyr . Leão; os
meninos Ivan Antonio filho
do sr, Francisco Koehler; João
filho do Sr Estetano Miretzki;
Armando fiilho do Sr. Carlos
Mülbauer e Alfredo filho do
Sr. Francisco Schumann.

Sexta feira: as sras. dnas .

Marina esp, do SI. dr. 7ar
cisio Schaeffer; Eugenia alga
esp. do sr. dr. Clemente Pro
copiak e Maria esp . do sr.

Carlos Czéch; os srs. Silvio
Wiltuchnig; Emaldo Carneiro
de Paula; Odilon Dauet e

Ludovico Kichiléski; o meni
no Glaucio filho do Sr. Adauto
N. Allage; as meninas Do
lores filha do sr. Carlos Mül
bauer e Maria Ecilda filha
do sr, Eraldo Spitzner .

Nossos parabens.

,

ENbACE
Realiza-se hoje -o enlace

matrimonial da srta. lnacia
filha da sra. Maria e sr, Wal
frido Gonçalves com o jovem
Flavio, tilho da sra. alivia
e sr. Elpidio Borges da Silva.

Nossos cumprimentos.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA

CONVITE
B a i I as Carnavalescos

;

A diretoria da Sociedade Beneficiente Operária tem a satisfá
ção de convidar os seus associados e exmas. familias e associados rias
demais sociedades para os bailes e matinées infantil que fará realizar
no carnaval.

P R O G R A M A:

Dia 12 - Início às 15 horas, matinée infantil; à noite, com li
início às 21 horas, espetacular baile carna valesco,

Dia 14 - Início às 15 horas, matinée infatil; à noite Com

início às 21 horas, grande baiÍe.
Reserva de Mesas: - Na séde social a partir do dia 9 do

corrente, ./ A Diretoria.'

Registro Civil

O . melhor vendedor do mundo.

Maria Góss Glinski 'Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira Comarca de Ga
noinhas, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Alexandre Baion e Helena
.

Mazurek .. Ele solteiro, lavrador,
na tural de São Mateus, Estado
do Paraná nascido a 3 de mar

ço de 1905, filho de João Baíon
e . de Magdalena Baion ja fale
cidos, e residente neste Distri
to. Ela solteira. domestica, natu
ral de Rio Claro' Estado do .Pa
raná nascida a 20 de maio de

1908, residente ns ste Distrito,
filha de Francisco Mazurek e de
Maria Mazurek.

Faz saber que pretendem casar:

Nelson de Britto e Trinda de

na RADIO CANOINHAS
o melhor som do planalto catarinense.

C A N O I N H A S Capital da Erva Mate,
no ano de seu· cincoentenárío.

.) � _'

\- EDITAL
de Jesus. Ele solteiro, Ferrovia
rio, natural de Hansa deste Es
tado, nascido em 25 de maio de
1932, residente em Rio Negro,
Paraná, filho de Cypriano de
Britto falecido e de dona Rosa
Mallat de Britto residente em

Rio Negro, Paraná. Ela solteira,
domética, natural deste Distrito,
nascida a 18 de maio de 1929,
residente neste Distrito, filha de
Antonio Gomes, residente neste
Distrito é de Emilia Pereira,
falecida.

Apresentaram os documentos

..exigidos pela art. 180 do Codigo
Civil. Si alguem souber de al

gum empedimento oponha-o na

forma da Lei. Lavro o presente
para' ser afixado em meu car

torio e publicado em Jornal
"Correio do Norte da cidade
de CanoÍnhas.
Paula Pereira, 10. de Feverei

ro de 1961.

CASA. ERLITA

Maria Góss Glinski.
do Registro Civil.

Oficial

Livros e Romances

,./..

�'. ,
�

:,'� 'i
Oi.
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JORNAL SEMANARIO - PUCLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira. 755/761 - Fone, 128 - Canoinhea- S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 150,00
A partir de março. serão suspensas todas as assinaturas gratuitas

e as que não forem postas em dia.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncios: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

\ ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 12,00

9,00
7,00

1 vez Cr$ 10,00
·4 vêzes 7,00
8 ou mais 5,00

lugar deter,minRdo na pagina

4, vêzes
8 ou mais

Publieações em destaque ou

tem um aerescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

SEU TALÃO VALE 'UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 3000, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e. parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia' 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,00
em prêmios oferecidos pelo Estado.

·SAIAS, última moda

eá"a, �1d;,t4 \
\

Livros e Romances
CASAERLITA

fi qualquer que se]o a carga ...

qualquer que seje o estrada!

um pneu • dois serviços.
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima, traçõo naa

más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentada$"

para caminhões e camínhonetes.
que "õo escolhem estradas

Pneus Firestone
- móx;mo quilometragem por cruzeiro

Correios e Telégrafos
Caixas Postais e

End. TelegráFicos
Tendo expirado a 30 de ja

neiro p. findo o prazo para a

renovação dos aluguéis das cai

xas postais e registro dos en

derêços telegráficos, o Depar
tamento dos Correios e Telégra
fos, está considerando vagas as

caixas postais. Outrossim os

telegramas, cujos endereços te

legráficos que até agora não

foram renovados, ficarão .retídos
na Agência.
Chamamos a atenção dos ín

teressados, para que normali
zem a sua situação, no D.C.T.,
pois ainda é tempo.

A Delegacia Auxiliar de Po

lícia de Canoinhas, avisa aos

interessados, que O emplaca->
mento de veículos se iniciou

dia 2 de janeiro e terminará
no próximo dia 28 de fevereiro.

Delegacia Auxiliar de,
Polícia de Cunoinhas

A V I SO

11·2·1961

AGRONOMIA,
Uma Necessidade
Não mais pensando num fu

turo melhor para a prática da

Agronomia, vivemos o presen
te, certos que ao sairmos da
Universidade não temos que lu
tar tanto quanto anteriormente,
para introduzirmos nos meios
de produção, os conhecimentos
assimilados por anos e anos. A

I própria
conciência de' país sub

desenvolvido, despertou-nos a

I
nós, brasileiros, gerando o esfôr

ço desenvolvimentista que dia
a dia se avoluma, ainda que lhe
faltem a firmeza e o apôío de
uma indústria de base,

Apesar de que tanto a nossa

Agricultura como a nossa Pecuá
ria ainda nâo tenham sido atin

gidas pela pujança dêste surto,
é inegável o valor e sobretudo
a audácia de algumas organiza
ções, que, relativamente, produ
zem muito, ainda que não dis
ponham do material humano
adequado para assisti-las. e con
sequentemente fazê-las render
de imediato. Todo individuo,
seja êle fazendeiro, indutrial,
operário, ou que exerça qual
quer outra atividade, sabe com

segurança que só terá frutos se

Venho cORhecer o extraordinário Pneu Ar �'todo
o nosso completo esto,que de Pneus Firestolft/J

poro todos os tipos de veicu/os, bem como lima

equipe especializado, à suo disposição, poro servi
/o com presteza e cortezia.

MERHY' SELEME & FILHOS
,

if··

TRÊS BARRAS - S. c.

plantar a árvore, e que a qua
lidade dos mesmos está na ra

zão direta da assistência dispen
sada.

Entretanto aqui não estamos
para julgar, mas principalmen
te para promover algo que poso
sa atuar sôbre as exigências na

cionais, incorporando-se como

matéria indispensável na luta
por uma produção maior e

melhor. E neste setor, o papal
destinado ao profissional em

Agromia, é de importância in
dizível, porque justamente a

êle compete' assistir técnica
mente e orientar o rorícola pa
ra uma �gricultura evoluiqa
e progressiva. Conquanto estas

sejam as atividades primeiras;
o que objetiva a Agronomia
para concretizá-las, e para uma

maior utilidade social, é tam
bém o Engenheiro- Agrônomo,
capacitado a planejar e execu

tar projetos de estradas, açudes,
irrigação, drenagem, silos e ar

mazéns, atraves de uma forma
ção universitária que lhe dá
conhecimentos de Cálculo, De
senho Técnico, Mecânica, Topo
grafia e Hidráulica, que 0_ cre

denciam perfeitamente a exe

cução de tais obras.

Enquanto nos E.U. existem ex

cedentes agrícolas que ultrapas-> ti
sam milhões de dólares, para
uma população rural de apenas
3,5%, no Brasil, apesar dos 60°/,
que temos, 'a economia agrico-
la, quando não deficitária, mal

consegue equilibrar-se mediante
a secular ajuda da monocultu-
ra. São dados estatísticos que
falam comprovando o baixa
rendimento do agricultor brasi
leiro, e que ao mesmo tempo
clamam por um movimento de

orientação a esta gente labori-
osa e honesta, que 8bandonada
a própria sorte, moureja nos

eampos, arrancando com esfôr-

ço o pão -de cada dia.

Por êste motivo, indispensá
vel se torna', um grito de aler
ta a todos aquêles que tenham
conciência da realidade nacio
nal e que podem perfeitamente
compreender a necessi.dade de
uma rev olução técnica e social
no seio de nossa população in
teriorana.

Acreditamos no desenvolvi
mento destes últimos anos, e

ainda mais no que advirá em

futuro próximo.

Nós, estudantes da Escola Na-
_

cíonal de Agronomia. desta for
ma, esperamos estejamos lan

çando algo que possa contribuir

para a elação não só do nível
cultural e social mas principal
mente da produtividade de ca

da ,brasileiro.

ATENÇA.O
Modas � Soulin comunica

aos seus distintos freguêses,
que mudará sua Loja para
à Rua Paula Pereira, S/N,
ao lado dos Correios e Te

legrafas.
(ex-loja Santa Terezínha},

Contecçõ�s finas

para senhoras

Casa Erlit,a
.•..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

•
11-2-1961

f,
.

.

.. ": � ..

'>:

'.'
................. o-

....... ..

'.,
"
..

...... �":
.

_.'" ;; ....
.'

. .'

-. .�� ..
..

(:.��:: .... "..

'.

' :.:.::)
.. :.:.::.:.::.'

.. " ...

.. . . .. .. .. ..

...........

. .'

,.:::... ·::::·:·.:;)�;�'k \

••
' . ' =:.:.' L/) 'V��' I,•. '

,', ,�J
'

..

.
..

..
" r I� '. l'

.. .." .1 I. \,
.# ..

'r
I .

• ': : .•.
: :.: :.' '. Ii' III) :��l•• .:» "

.'
..

'

-: \,\ / '

( .: .:
" tl'li .:.".

:: .' " .':'.- ....... '.
... ..."

.

, ../ ".

.: ..

-,

.
.. ." ..

.:'.�:..: •••• :·.t.

....
.. ..

"lO ••

"
...

.." ..... .. ,

t· "." ....
"

",- .;
f:·" :

..

� ..

.

.

.

.

"i.

,
..

.
.

..
-

'

I

Além de sua extensa linha de tecidos, para tOdas as

'estações do ano, e de padronagem renovada, agora,
especialmente para os dias de calo'r, a,presenta:

'VISCO;LIN

,-Wp4J:l
PURO- LI HO"

V. vestirá bem,com qualqUer dêstes:tecídos no verão.

a boa ,oupaEE
VIS1' A-SE DE. ,'GR,AÇ,A

Inscreva-se 11', IICOOPE'RATIVA" de ·Roupas Rflv�
"

,I

que em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente. Escolha a prestação

que mais, lhe convêm: Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 ou Cr$ 700,00 por mes.

Os sorteios serão feitos pela última .extreçêo de cada mes da Loteria Federal.

Inscrições e prospectos no R E V E N D E D o R RENN�R desta cidade

,

C'A S A'," PE R EI'RA
a: casa da bôa roupa

,
,

� ( .

Rua Getúlio Vargas, 8fJ2 Fone, 298

r

NOTICIÁRIO INTERNACIONAL
O corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários' países, possibilita a ,O JORNAL manter
seus leitores, sempre bem informados sôbre os- acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

, vai pelo país e �elo mundo inteiro.

ASSINE O JOR/NAL,
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - ViDA NACIONAL -

VIDA DOS,C-\MPOS - O MUNDO D�S CRIANÇAS -

,

SUPLEMENTO, FEMININO - SUPLEMENTO
,

ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REP�ESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano Cr$ 1.200,00
6 meses Gr$ '650,00
3 meses" crs 350,00

ANTONIO SELEME

-,

• i,.'"

/

.. \
'._ .'�

CANOINHAS � Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Praça Lauro Müller, 751- . Fone, 125
Caixa Postal, 76 - CÀNOINHÀS

,I
I

j

'Para Indústrias,
/ Agricultura ou Navegação

Motor�s "MWM" KD 12 Diesel

. nO. cil.: �D112E II KD�2Z 11 K��2� II �D12V
1I=====i\=====

5,5-11 � 11-22 116;5-33 �\ 22·44
11=====;:===::;===

II 10'00/2000 r
12\ ", 24 " 36 li' 4�

•

Força HP:

Rotações:

'

..

Pto. em
2.000 rpm:

Venda com faéílídades de pa-gamento 4
Peças sobressalentes - Assistência

,J. Côrte

TRAÇÃ9 NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO • AMPLA CAR·

,ROÇARIA: GRANDE VOLU,ME DE CARGA l1li MOTOR DE 6 CILIN

DROS E 90 H.P., O FAMOSO MOTOR WILLYS • CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS" INCOMPARÁVEL PARA

TRANSPORTES E �NTREGAS RÁPIDAS NO �AMPO E NA CIDADE

PICK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!

VENHA Vt-LO'EM

BASILIO HUMENHUK & elA. LTDA.
,

J •

Rua Vidal- Ramos, 203 - Telefone, 145
CANOINHAS - SANTA CATARINA

�
U�, produto da WII:'LYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupo Escolar "João José de Souza Vabral"
Canoinhas - Santa Catarina

Edital para o ano. de 1961
, J

MATRIcULA
/

Estarão abertas as matrículas do novo Grupo Escolar,
situado no Bairro do Sossêgo, nos dias 16, 17 .e 18 de fevereíro
no horário seguinte:

'

Das 8 às 11 horas. Das 14 às 18 horas.

A direção solicita ao Corpo Docente e Zeladores a genti
leza de comparecerem no dia 15 de' fevereiro às 16 horas no

local do Grupo para entendimento de assunto escolares.

Aos professores e

de serem os primeiros a

Grupo Escolar "João José
ço de boas vindas.

alunos que terão o prazer e a honra
iniciar suas atividades no maravilhoso

. /

de Souza Cabral", o meu cordial abra-

Lúcia Magdalena Hining
Diretora.

(irupo Escolar "Almirante Barroso"
Canoinhas Santa Catarina

(- Edital para o ano de --.1961
Matrícula Curso Primário:

I

Dias: 16, 17 e 18 de fevereiro

Curso Nôrmal Regional:
.Exames de 2.a época - Dia 22 de fevereiro às 8 horas.

Exames Realizações
Admissão - Dias: 20 e 21 de fevereiro às 8 horas.

Vagos - Dias: 24, 25 e 27 de fevereiro,

Inscrições - Dia 25 de fevereiro.

MATRICULA:
Dia 27 e' 28 de fevereiro.

NOTA� � Orltros detalhes serão esclarecidos no ato das
inscrições.

Ix A DIREÇÃO.

Escola Técnica de Comércio de Canoinbas
Participo. aos Senhores interessados, que a matrícula para �s

}.a, 2,a e 3.a Séries do curso Técnico de Contabilidade, encontra-se
aberta desde o dia 2 de fevereiro, encerrando dia 28 do mesmo mês.

Informações na Secretaria da Escola,
.

das 17 às 20 horas.

Canoinhas, 2 de janeiro de 1961.,

Acácio Pereira
Diretor substituto

50. Distrito Sanitário

A VISO

&

Merhy Seleme

o Centro de Saúde, proce'
derá vistoria dentro do psrime
tro urbano sobre estábulo e

chiqueiro, condenando aqueles
que não satisfazerem as condi
ções de Higiene.
Ass. Dr. Oswaldo Segundo de

Oliveira.
Médico Chéfe em exercicio.

Canoínhas, 6/2/1961.

Criados, Distritos
Policiais

Quando ainda Governador
do Estado, o sr. Heriberto
Hülse assinou decretos na

Pasta de Segurança Pública
criando' os distritos policiais
de Rio Novo e Marcilio Dias,
ficando suprimidos os de Rio

dos Poços e Bela Vista do
Toldo.

Grupo Escolar "João

José de Souza Cabral"
Recebemos e agradecemos o

seguinte oficio da Sra. Diretora
do novo Grupo Escolar:
Canoinhas, 2/2/6'1.
Exmo. Sr. Diretor do Jornal

.

"Correio do Norte".

Levo ao conhecimento de V.
S. que, na data de hoje, assumi
a direção do Grupo Escolar João
José de Souza Cabral, no Bairro
do Sossêgo, desta cidade.

Certa de Vosso acolhimento,
aproveito � ensejo de apresentar
a V. S. a expressão mais since
ra de minha alta consideração
e estima.

Ao vosso inteiro dispor:
Lúcia Magdalena Hining.
Diretora

PERDE(J-SE
No trajeto Canoinhas

União da Vitoria, um rolo
de correia de lona, industrial,
4 polegadas, nova.

Gratifica-se a quem o

achou entregando na firma
Irmãos Zugmann.r ou nesta

redação. 3x

& Filhos
Concessionarias autorisados da I NTERNATIONAL

HARVESTER MAQUINAS S. A.

TRES BARRAS CANOINHAS
"Tem a satisfação em dar abaixo, algumas especificações do

CAMINHÃO INTERNATIONAL. NV - 184 • o mais valente e robusto
fabricado até hOJ-e no '.Brasil"

.

\
�OTOR _. O mais moderno até hoje fabricado no mundo, 8 Cilindros em V

International - (tubagem resfriada. a agua) desenvolve velocidade
até 160 k/hora - 180 H. P.

TRANSMISSÃO - Reforçada com 5 marchas para frente red�sido.
CHASSIS - É o mais reforçado já fabricado para caminhões.

FREIOS - A ar (com valvula, limitadora para os freios dianteiros)
CONSUMO D,e, GAZOLINA - O mesmo que os caminhões médios fabricados

no Pais.

ACONSELHADO PARA ENTREGAS PESADAS E RAPIDAS

MERHV
TRES BARRAS

SELE'ME FILHOS
CANOINHAS

1\

DISCURSO PROFERIDO
PELO LIDER DA U D N
na Câmara de Vereadores
·Sr. Alfredo de O. Garcindo
na posse do novo Prefeito

AUTORIDADES

A União Democratica Nacional, isoladamente, representa nês
te Município, uma ponderavel força. AInda isoladamente ela é maio
ria de conjunto. A evidencia doa fatos, mostra isso a todos quantos
queiram examinar. A iniciativa de qualquer passo em pról do inte
rêsse coletivo tem encontrado no meu Partido, o primeiro êco, A
iniciativa particular atesta o que afirmo. Mas. reunindo todo o tra

balho, tudo que é necesaârio para que o nosso Município se agigante
perante aos olhes que nos observam, fôrça isolada, iniciativa particular
ou outra qualquer vantagem que se possa ter, deve desaparecer para
entãe, num conjunto de ideias e de valores, cultivar a união verda
deira em pról do desenvolvimento de Canoinhas. Estemoa imbuídos
dessa vontade. se recebermos também as compensações que interessam

sempre a coletividade que representamos, enfim, o povo que conosco

luta no terreno da oposição, vigilante da causa comum. Porque, s6-
zinho, sem contar com auxiliares magníficos, nenhum administrador

consegue atingir nenhuma' meta, Nenhum programa pode ser cumpri
do senão com muito desgáste intelectual, físico e moral. Temos c isso,
inúmeros exemplos.

.

(Ynosso trabalho, o trabalho que será levado a efeito pela
maioria nesta Casa, não será de destruição. Teremos sempre a espe
rança que poderemos receber da Casa Executiva, aquilo que a maio
ria merece para satisfação de seus municípes.

Canojnhes que ultimamente tem sofrido os revêzes da crise
nacional, necessita de apôio indispensável de todos 08 homens de bôa
vontade. Econômicamente, estamos em situação difícil. A consciência
cívica municipal, precisa ser despertada para que as fontes de pro
gresso recebam novo estímulo .

Dr. João Colodel, a responsabilidade que se avisinha para o

seu govêrno, considerando a atual situaçãô do Município, é das mais
profundas. Disputamos juntos essa responsabilidade. Palmi!hamos o

município de ponta a ponta. Vimos e conhecemos todos os setores da'
vida comunal que precisa de desenvolvimento, de apôio 'e de estímu
lo. Por fôrça de circunstâncias, por uma divisão quasi idêntica, cou

be a V. Excia. a responsabilidade mais viva, e mais ativa, o admi
nistrador eleito, O pevo que vai para o seu lado e o povo que fica
do meu lado, é o' mesmo povo de Canoinhas, é o mesmo catarinense

, e o mesmo brasileiro. A democracia assim o permite. Queira Deus
que possamos unir todos os esforços para que o pensamento seja um

só e exclusivo, o hem de Canoinhaa.
'

....- A UDN, que nesta casa tem a maioria de seus legisladores,
iá' em outras oportunidades prestou o seu apôio ao administrador que
hoie finda o seu mandato. Esteve com ele em todos os setores da
vida pública Canoinhense. Os Poderes Executivo e Legislativo. tive
ram então, uma fase de 'perfeito entendimento,

.

Ninguem, por mais político que seja, pode negar, Como lider
da U D N nesta Casa e Como responsável por um Diretório político
ligado ao Govêroo Estadual udenista, levei muitas vezes, a palavra
do Município, de apôio ao Prefeito com o mandato hoje concluído,
Da comodidade da minha família, do meu próprio, eu fiz o possível
para apoiar as iniciativas oriundas da Casa Executiva. Não me ar

rependo de te-lo feito. Fiz por Canoiuhas. De hoje em diante, o

comportamento político adversário será observado - disso muito de

penderá o nosso modo de ação - será a causa da nossa oposição - se

construtiva ou se de observação apenas.
..,

O meu partido não tem magoas nem resentimentos. Perde-.
mos a eleição, quer no ambito municipal, quer estadual. Aqui, o povo

quasi se dividiu. Uma outra fôrça que �n88ce, impediu � nosso parti,
do de conquistar o paço municipal, E da democracia .. é a conse

quência da livre vontade populac que deve sempre ser respeitada,
porque Bem ela, a esseucia democrática não seria pura; E, nós polí
ticos mantenedores da causa pública atravez de toda a sua fôrça,
devemos aceitar a derrota como ensinamento. como base para outros

pleitos.
Não é jactância proclamarmos que a VDN ocupa mp pres

tigioso posto de honra no altiplano da civilizacão de Canoiuhas e

Santa Catarina. Nossas elites diretivas. nossas reservas culturais são
credenciadas e dali mais nobres formações morais. Os homens que
compoem o nosso Partido, senhor Prefeito empossado, mesmo no ter

reno da oposição, de hoie em diante, prezará a coletividade acima
de tudo. Sabe o valor que ela representa. E o trabalho, que consi
deramos elemento 'primordial em qualquer sociedade de gualquer am

bito e muito principalmente em organizações políticas, não será ne

gado a quem quer que seja, porque esse trabalho -ê a celula viva da
coletividade.

'

Estamos na oposição. O desejo incontido de todos que co

nôsco militam nessa estrada da democracia, é saber colocar os inte
rêssee da coletividade acima dos interêsaes partidários. Deve haver
Prefeito João Colodei, um esfôrço coletivo para o bem estar geral.
Só assim vemos; a flua administração em'pról de Cano lobas. Só assim,
veremos eliminados os atritos que a política traz para o campo das
lutas eleitorais. Estamos em cargos eletivos, transitôríamente. A de- .

mooracía não permite eternidade. Ninguem pode gabar-se de possuir
diplomas vitalícios.. A renovação é uma virtude democrática que não
deve ser esquecida por nenhum. de nós, políticos militantes, E nessa

transitoriedade, lembremos acima de qualquer outro ínterêsse, Canoi
nhas precisa de todos os valores por mais minúsculo que seja. para
emancipar.se do marâsmo que se encontra.

Para enfrentar a crise que sôbre ela se derrama, com som

bras ameaçadoras. O exôdo das populações para outros Estados e

Municípios, é assustador. Esse fenómeno se dá na totalidade dos Mu-

tcondue na 3a. página)

, :'
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