
em Canolnhas, desde quinta
candidato a Vice-Governador pela

acompanhado dos Srs. Dr. Laerte Ramos
Assembléia - Dr. Abelardo Rupp

t'

,

Encontram-se
Hülse,

na

I.)
,

"

,.

feira, o
Frente
Vieira,
e Luiz

Sr. Heriberto
Democrática,
líder da UDN
Sampaio.
visita Canoinhas

e Pinheiros.
.Formulamos votos

e prestigiará as

de boas
eleições de

\

vindas à ilustre caravana

amanhã em Valinhos,
que

Palmital
_*- H tE bQfM *ME...seHo % MM' M2M
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U� voto que
, consolidacêo

.,

Grande repercussão do nome do candidato da Frente Democrática,
Heriberto Hülse, em todos os distritos convocados para as urnas,
amanhã - PSD e PTB se desentendem, deixando Miranda Ramos
no .rneio da estrada - Que fez o ilustre ex-Prefeito, pelo oeste?

Alviçareiras notícias chegaram
a esta Capital e já foram difun
didas por toda imprensa do In
terior do Estado, quanto ao es

trondoso acolhimento que teve - Acabaram-se os previlégios
á. caravana da .Frente Democrá- eleitoreiros que sacrificavam os

tica em todos OS municípios municípios pequenos. E para que
visitados pelo candidato a vice- a oportunidade de engrandeci
governador, HERIBERTO HÜL- menta fôsse geral, ainda se des
SE. Movimentados 'comícios e membraram os grandes, com cri
churrascadas, principalmente no ação de novas prefeituras. Nada
oeste terra do sr. Miranda Ra-
mos, as�inalaram o entusiasmo
e compreensão que.reinam entre
os municípios convocados pro
ximamente para as urnas.

\ .

Toda vez que tomou a pala-
vra, em praça pública, o sr. He

riberto, que costuma falar com

amaior simplicidade, sem 'ro

deios, o que é próprio do ho
mem de ação, recebeu grandes
manifestações de solidariedade.'
Na sua franqneza característica,
a gente do interior, que tanto
admira e reconhece por instinto
a sinceridade, deixou positivada
nessa magnífica recepção a in
falível vitória gl!le'" Qrá consoli
dar os ideais em marçha desde
1950. É um voto neéessàrio e

que não pode falhar.

Eleitorado Esclarecido

Sucesso da Caravana
Democráticà.

Ao contrario do que pode
alguém julgar, o povo do Inte

rior; apesar da distancia em que
vive, acompanha de perto os

acontecimentos políticos e sabe o

rU,mo novo que a administração
pública imprime, nesses últimos
anos à vida catarinense. Os fru
tos chegam até eles, e está en

trando pelos olhos que Santa Ca
tarina passa por uma fase nunca

vista de progresso que começa na

Capital é se irradia em todas as

.latitudes do Estado.

Não só o plano de erguimento
das condições do trabalho do

campo, pela sistemática mecani

zação, como o pé de igualdade
em que são colocados todos os

municípios, para fins de melho
ramentos e amparo material, dão
plena idéia de que for'am rom

pidos definitivamente os satura
dos processos de outrora. Até
ao término da gestão Aderbal
Ramos os municípios valiam pelo

-

nao
I

da
po e

vitória

pêso dos votos. Desconheciam:',
se as mesas-redondas postas em

prática por Bornhausen, em tor
no das quais debatiam os prefei
tos com o governador os pro
blemas vitais de suas comunas.

menos de quatorze foram criadas.'
E cidades, onde desde muito

crescera o movimento forence,
como Ituporanga, Itaíópolis, Ca

pinzal, Mondaí, Turvo e outras,
tiveram o seu esperado dia de
se transformar em comarcas.

falhar para
'de 1 55

A bancada pessedista, na As

sembléia, vendo que os projetos
112SSe sentido viriam dar ao go
vêrno de então, do sr. Irineu

Bornhausen, o renome €i pres
tígio popular que de fato conse

guiu, fizeram fogo cerrado, acir
raram-se�em discussões prejudi
ciais aos seus próprios mandatos.

Mas é Santa Catarina que
exige iniciativas de alcance, para
atender ao incremento de sua
produção, ao dedicado esfôrço
de seus filhos, nas fábricas, ofi
cinas, repartições e na lavoura.
Por esta razão, vem a política

renovadora e dinâmica da Frente
Democrática levando de vencida
todos o-s pleitos eleitorais.

O ILUSTRE DESCONHECIDO

Enquanto SE: opera a completa
transformação do Estado, no ca

minho firme de um planejamento
com base na técnica, a oposição _

se perde numa campanha mes

quinha.
"Tantos interesses de ordem

personalista se acham em chooue
nos seus quadros, que além das
inofensivas investidas contra as

obras g(werdamentais, brigam
e se demandam os pr6prios che
fes e correligionários.
A véspera da apuração das

urnas impugnadas, PSD e PTB,
na incompatibilidade partidária
cada vez mais forte, deixam o

seu candidato no meio da es

trada. O sr. Miranda Ramos
mesmo pouco espera. No Oeste
é o ilustre desconhecido, e isso
tanto mais espanta, porque foi

prefeito de Chapecó, Mas -terá
sido mesmo?

. Porque até hoje
não se descobriu ó que ele fêz.

o põ'ósper@ Distrito de Três Barras passará a Município!
Reunião realizada quinta feira última no simpático

Club Operário daquele Distrito, na qual gentilmente con

vidados pela Comissão encarregada das demarches, os Srs.
Heriberto Hülse - Drs. Aroldo Carneiro de Carvalho - Laer
te Ramos Vieira - Abelardo Rupp - Luiz Sampaio - Carlos
Schrsmm - Alfredo Garcindo e Germano Luiz Amorim,
que deram integral apôio à iniciativa e explicaram aos

presentes, as vantagens e os benefícios que receberá Três

Barras, tornando-se Município.
No próximo número, daremos maiores detalhes da

concorrida reunião.

A BIC agradece à f.
,

-".

Legião B'rasileira de Assistência
A' LBA, na pessôa da Exma. Sra. D. Gertrudes

Carneiro 'de Carvalho., quando na presidência regional da

Le;gião, a Biblioteca IJ;1hntil de Canoinhas agraàe,ce, con-
tente e comovida, a tf��a de Cr$ 3.000,00. '

.l
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OS FALSOS
PREGADO,RES DA PAZ
FORÇAS FEDERAIS, PARA GARÀNTIR
AS ELEiÇÕES SUPLEMENTARES

esta a manchete do pacifico "Barriga, Verde" de quarta' feira ul
tima. Logo abaixo, uItl, requerimento de Orty Machado, hoje or-.

denança de Leoberto Leal e do ilustrado Deputado João Colodel,
pedindo ao Exmo. Dr. Juiz Eleitoral a presença das gloriosas For
ças Federais para a garantia do pleito de, amanhã.

Albino Budant, o promotor da paz em Canoinhas, repe
tidas vezes tem pedido que estanquemos as baterias contra o seu

jornal e etc. Este mesmo Albino Budant, que não faz provocaçoes
e com os seus dois guardas de honra - Orty e Colodel, encami
nham um' requerimento ao ,Sr. Juiz Eleitoral, cujo têsto, o pôvo
de Canoinhas repudía publicamente, porque Canoinhas não é ci
dade de bandidos (quem disse isso foi o próprio Barriga Verde).
Pasmem leitores ... quando a normalidade reina no nosso Municí
pio - os lavradores tranquilos e socegados entregam-se diáriamen
te à tarefa agrícola - o comércio e a indústria não sofrendo pres
são de espécie. alguma, vem do Rio o desprestigiado Orty Macha
do e o demagôgo João Colodel, que juntando-se à ira e ao des
peito de Albino Budant, requerem Forças Federais para a garan-·
tia de nossas eleições, como se estivessemos num clima de terror.
Grandes democrátas. Quanto interesse pela nossa terra. Um pas
sa todo o tempo no Rio e aparece aqui nas vésperas de eleições
-

� outro vem para prometer sementes .de trigo gratuita - má
qumas de costura e casas de alvenaria pata os operários de Rio
dos Poços - aqui encontram Haroldo Ferreira� Prefeito Municipal,
que e�ta transformando a Prefeitura, num Instituto de empregos,
consolidam a descrença que lá fóra, fazem de nossa Canoinhas.
Estes são os falsos pregadores da paz, leitores e moradores de Ca
noinhas. São .estes os homens que elegêstes para a direção do
nosso Município. Estes são os perfeitos demagôgos. Os lavradores
de Palmital e Pinheiros, a quem prometeram sementes de trigo,
não plantaram quantidade suficiente - muitas espôsas de operários
de Rio dos Poços, estão esperando as máquinas de costura - mui
tos operários estão aguardando a construção de suas casas de
cal - cimento' e tijolos. Guardem bem os nomes deles - Haroldo
Ferreira - João Colodel - Orty Machado - Albino Budant (encar
regado de promover a paz em Canoinhas.) Não estão usando car

ros oficiais na campanha, mas a caminhonéte da Prefeitura, sae

ás 7 horas e volta, a meia noite. Como são honestos .

Justa homenagem a Adolar Wiese
Por decreto que tomou o nú

mero 192 de 13 de julho do
corrente ano do Exmo. Sr. Go
vernador do Estado, a Escola.
Isolada de Palmital, foi trans
formada em Escolas Reunidas

rente ano. Dentro de uma aná
lise criteriosa de trabalho e de
esfôrço em que um homem po-
de dispender para servir os seus

semelhantes, Adolar Wlese corno
companheiro de Partido e como
Radio Amador, jamais mediu
sacrifício para atender os que o

procuravam, mesmo altas horas
da madrugada. o seu nome foi
sempre limpo - e seu caráter \,

e a sua moral, elogiadas por
todos que com êle mantinham
relações de amizade. Exemplar

, chefe de família - dedicado a

migo. A homenagem que rece

be do Exmo. Sr. Governador do
Estado, por indicação do nosso

Deputado Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, irá satisfazer
os seus inúmeros amigos e exal-
tar a sua memória.

'

.

"Correio do Norte" congratula
se com o Exmo. Sr. Dr. Jcrge

'-

Lacerda, Governador do Estado
e com o Sr. Benedito Terézio
de Carvalho

.

Júnior Deputado
Estadual, pela justa homenagem
� Adolar Wiese.

. ,

"Adolar Wiese" como justa e

merecida homenagem ao nosso

inolvidável companheiro Adolar

Wiese, assassinado barbaramen
te no dia 31 de janeiro do cor-

-..,_;�-------_......__.____,,_----_._-

.�
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Ministério da Agricultura
S. F. - Acôrdo Florestal com o Estado de Sta, Catarina

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

Aviso
De ordem do Sr. EXECUTOR DO ACÔRDO. torno público

que é expressamente proibida a invasão de animais no CAMPO
FLORESTAL, anexo a Associação' Rural de Canoinhas. O Campo
vem sendo prejudicado no andamento de seus trabalhos, quer seja
Das sementeiras. ripado e viveiro permanente pelo desleixo dos pro
prietários dos animais. Avisamos que os futuros danos serâo cobrados
por intermédio das autoridades competentes.

Canoinhas. 18 de Julho de 1956.
WALMOR ASTROGILDO FURTADO
Respondendo pelo Enc. do Campo.

I Na Oficina Confiança
você poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL ou MARATON
á. vista. ou a. prazo
Venha escolher sem mais demora
Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)

C ANOINHAS STA. CÂTARlNÀ

\
1

Sociedade Agrícola "3, de Maio"
(EX-POLONEZA)

EDI-TAL
A DIRETORIA. em conformidade com o art. 16°., § único

I �dos estatutos da Sociedade, convida Srs. Sócios para a assembléia
. geral extraordinária, a ser realizada em data de 12 (doze) de

Agosto de 1956, ás 14 horas, no Prédio da Sociedade, sito á Rua
Curitibanos, para serem tratados os seguintes assuntos:

1 - Reorganização da Sociedade.
2 - Eleição dos membros da Diretoria.
3 - Aumento do quadro social.
4 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Por falta de número suficiente. a assembléia funcionará

J
meia hora depois com qualquer número de sócios presentes.

Canoinhas, 23 de julho de 1956.

VALÉRIO WACHINSKI JOÃO GAPSKI
Presidente Secretário

Discos 45< rotacões,

,
.

I
I
� .

acaba de receber

Casa Erlifa
-

...

Vende-se um terreno em Presidente Pena, distante
20 klm. de Caçador, com 50 alqueires em bruto, sendo
,20 para pasto e 30 para cultura, com bastante lenha,
ficando distante da estação 1 Kilometro.

Preço Cr$ 3.000,00 o alqueire. I

Condições a tratar com o proprietário Francisco
Schumann, em Presidente Pena, ou com o Sr. Marcos.
Franz em Pedra Branca - Canoinhas. Ix

DR. ERWIN SCHWARZ
� CIRURGIAO DENTISTA

.

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO
NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDo.S

COM TODA,A GARANTIA.
, Pela minhã atende a qualquer hora e

à tarde exdusivamente (om hora marcada
CONSULTÓRIO: RUA GETÚLIO VARGAS, 898

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».
.. -=-----=-------�-=---------="==

Juizo de Direito da Co
marca de Canoinhas

.'

Tribunal do Juri
( EDITAL
o Doutor JOSÉ PEDRO MEN
DES DE ALMEIDA, Juiz de
Direito da Comarca de Canoi
nhas. Estado dl1 Santa Catarina,
na forma da lei, etc....
FAZ SABER aos que o presente

virem. ou deÍe conhecimento tive
rem, que tendo designado o dia
27 de agosto próximo 'entrante,
ás 11 horas, na sala das audiências.
no Forum. no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade, para
a abertura da 3a• (terceira) Sessão
ordinária do Tribunal do Juri
desta Comarca. no corrente ano,
e havendo procedido ao sorteio
dos jurados que deverão servir na

mesma sessão. foram sorteados os

seguintes:
1. Aldo Pacheco dos Reis. 2.

Aristarchio Garcia Souza. 3. Arno
Curt Hoffmaun, 4. Derby Fonta
na. 5. Deodato Arthur de Lima.
6. Estefano Wrublevski, 7. Gui
lherme Loeffler, 8. Guido José
Jsnsch, 9. Generoso de Almeida
Prohmann, 10. Herbert Ritzmann,
11. Izaak Zugmann, 12. Ialú Al
fredo Ribeiro, J3. José Th. Kohler,
14. Jaime Zaguini, 15. José Sto
ckler Pinto. 16. João Pedrassani,
17. Nestor Novack, 18. Oscar

. Pfau, 19. Paulo Fischer. 20, Wil
mar Friedrich e 21. Waldemar
Barbosa.

A todos os quais. a cada um

de per si e a todos os interessados
em geral, convoco para comparer
á sessão do Trbiunal do Juri,
tanto no referido - dia, como DOS

demaes dias seguintes, enquanto
durar 8 sessão, incorrendo -o ju
rado faltoso na multa de Cr$
·100,00 (cem cruzeiros) por sessão,
alem das demais previstas em lei.
Outrossim, faço saber, que nessa

sessão serão julgados os processos
que se prepararem em tempo. E
para que chegue ao conhecimento
de todos. mandei passar o presente
que será afixado no"local do coso

tume e publicado na fcrma legal.
Dado e passado nêsta cidade de
Canoinhas, aos 27 dias do mes de
julho' do ano de 1956. Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Silva, Escri
vão ° datilografei.

- O Juiz de Direito
José Pedro Mendes de Almeida

Está conforme o original e dou
fé. Data supra,

O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Aluga.;.�e
uma sala grande, frente
para a rua, própria
para escritório.

T ratar- com
LEOPOLDO BUBA

Rua Paula Pereira

( .:

4·8-1956

Junta de Alistamento militar de Canoinbas
EDIT AL

li

I - Devem comparecer na Juno
ta de Alistamento Militar rle Ca
noinhas, 0.13 cidadãos abaixo, afim
de retirarem seus certificados mi
litares:
II - Os certificados não pro

curados no prazo de 30 (trinta)
dias, serão recolhidos à 16a. C.R.M.

38.. C,A '.f E G O R I A:
Antonio Liz, Marcos Mance,

Julio Dobraginsky, Alfredo Telles
de Campos, Otacilio José dos San
tos, Alexandre Simm, Adão da
Silva Quadros, Antonio Domingos
Vieira, Sypriano Ferreira, Mariano
Zablonski, Alcides Corrêa, Feruan
do Cardoso, Arthur Tischler, João
Ambl'osio Leite, Ludovico Cho
pinski, Alfredo Alves, Bortollin
Gasparet, Benvindo Rodrigues
Martins, Francisco Silva, Ignacio
Voginhack, João Sant'Ana, Pedro

.

Menegolo, Adão Alves. Alípio Ro
drigues, Hercilio de Oli�eira, João
Paulo de Lara, José Pedroso So
brinho, José de Souza, João Maria
Anhâia, João Baptista de Moraes,
João Balan, Ladislau Vatras, Pe
dro Dziedricki e Pedro Szernek

-, I S EN ç A O:
Alfredo .Corrêa de Freitas, José

Machado, José Melexenko, Joa
quim Priplotsky, Joroslau Berbek,
João. Caitano da Silva, Wa'ldomiro
da Silva Lima, Hirohito Migazaki, .

Arlindo Carvalho do Prado, Wal
devinius Stocker, Adamir José de
Oliveira. João Dvojatzki Filho,
Waldemiro Cardoso, Arnoldo Ro
drigues, Dorvalino Sá Ribas, Fre
dolim Alves, Gentil Maciel Ferreira
Genesio Nascimento, Hermes Schu
bert, Ilizando Pinto de Oliveira,
Joaquim Bueno, Leocrides de Deus

\ .

Bueno, Lucio Margoti, Mieceslau
Niepiçui e Pedro Lechon.

C E�R T I D A O:
Francisco Lucachinski, Francis

co Heiden e Ewaldo Carneiro de
Paula.

Canoinhas, 31 de julho de 1956
BONEVAL PEREIRA DA SILVA

2° Ten. Del. 14a. DR.
LUDOMILA BOJARSKI

Secretâr ia JAM.

Alistamento Militar
Classes 1938 e 1939

Esta junta de Alistamento M'
litar está procedendo' ao ali'ltil.
mento <los jovens nascidos nos.

anos de 1935 e 1939, os quais de
verão comparecer munidos da cer

tidão de nãsoimento
, (com firma

reconhecida) e uma fotografia 3x4 •

Os jovens que [á completaram
17 anos e seis meses de idade,
estão. sujeitos à multa de Cr$
10,00, de acordo com o art. 127
da LS,M..
Carioinhas�31 de julho de '1956

LUDOMILA BOJARSKI
Secretária J AM.

IMPUREZAS DO SANGUE

fLlXIR Df R06U[IRA
AUX. TRAT. SIFILlS

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

ea�(t �tlit4 ,

.- ,Jf

TERRENOS, - NA PRAIA
-t .

Vendo ótimos lotes na ipraia de UBATUBA próximo de São
Francisco do Sul, com luz e água potável, < 'lugar alto, com 20%

de entrada, e o restante em suaves prestações m:ensais.

Melhores informações com o encarregado e procurador de venda
senhor Olímpio Mu.rara, nesta cidade. 2

'\:

".�
,

Buba
comunica à sua distinta freguezia que

transferiu seu estabelecimento comercial
para o prédio novo construido em

'

frente à sua antiga residencie.

Colchões de Molas·- Duas Faces
Grupos' EstoFados

A VISTA E A PRAZO
Intornaações CQUO

Altredo Garcindo ou Waldemar Knüppel
. ,
,

PRECISA-SE
Precisa-se de um jovem, que fale português, alemão

e polonês, para viajar na zona litoral •
É inútil apresentar-se sem essas exigências.

ORDENADO FIXO E COMISSAO.
Melhores informações com

,

GUILHERME LOEFFLER - Caixa Postal 33 - 'Fone 27l
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Agente das firmas
LUIZ MICHIELON S/A e ClA. DE FOSFOROS IRATI

,.< (.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Está
1

Completa assistência para

b" "I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Péças e mais péças, da e,menor, até a maior

V E N D E" bicicletas novas ao melhor prêço da praça
MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou·se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

A mais antiga
A mais sortide
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
,

'

I

ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Segu ros,Conta Própria

Tem 'para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRlGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

•

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc.

\ 1.05 alq. terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.
- ."

'.' 7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa,
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte ã Granja de Alfredo Viertel.

50 Alqueires (Bracatingal €I Erval) - em CAMPININHA

Um motor Ford 29-A, retiftcado, servindo
.1 também pãra estacionário, tendo para

isso instalação completa
Datas localizadas no melhor ponto da cidade.
Loteamento Stüber, próximo á Assoe, Rural.

®:=::::::::::::::=::::::::::::::�:.�:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$
- . -
_ u
- "

ii v, S. necessita para o conforto de seu lar i:
•• .11

:: -

uma ENCERADEIRA qrie llaspa, Lustra e Encera ? ::

�� Adquira ARNO simples e equipada i�
�! com espalhador de cêra eletro automáticoj
ii LIQUIDIFICADORES ARNO IV CENTENÁRIO is
ii LIQUIDIFICAD'ORES WAI_ITA ii
ii Batedeiras de Bolo ARNO nu A L SUPER,3 velocidades ii
Si BATEDEIRAS WALiTA COM 10 VELOCIDADES is
ii RADIOS PIONEER Á LUZ E ACUMULADOR ii
i MÁQUINAS DE COSTURA ELGIN e CROSLEY is
!! MOTORES ELÉTRICOS para máquina de costura WALITA ii
- "

ia pelos melhores preços da praça a vista e em ii
U u

ii
.

suaves prestações mensaes, na LOJA i:
" "

!� J' CÔRTE li!_. -
- "
- �

55 Rua Vidal Ramos, 701 -, Fone 125 ::
- "

ii CANOINHAS SANTA CATARiNA ii
U "
- -

®:;:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::�::=':::::::::::::=:@

Para seu transporte sirva-se de .

quem quizer.;
mas se quizer ser .bern servido, sirva-se da

RODOSUL
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

, ''''''''I: ,,,,,,,,

4-8-1956

venda
A conhecida Loja e Sapa

taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a Sapataria
ou sómente a Loja.
Ver e tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. 7x

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa -

de Guil�erme J. A. Souza

l'iilIaI_R_u_a_E_Ullllglilllenlllli_o_dBle"SIIIII:IiI!:I�IIIIiRza_CII_1IIi
Assine! Leia! Divulgue!

I

Correio do Norte

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e csnoinhense l

Tem. bom 9QstO?
Tome Vafé So Tereza

Discos

Negocio. urgente. Tratar
com Walàemar Knüppel 3

sempre novidades

CASAERLITA
TOS'SES 1 IlI!iONQUlTES 1

VIno [HED�üT ADO
(SILVII.IIA)

GRANDE TÔNICO

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matribulas ao novo

curso de taquigrafia. por corres

pondência que terá a duração de
cinco mêses após o que serão con

feridos diplomas aOB alUDOS aproo
vades em exame final. Para maiores
informações escrever á Escola Mo
dêlo de Taquigrafia, Rua Barão
de Itapetininga, 275, 9.° andar,
sala 93, Caixa Postal, 8600, fone
36-7659 - São Paulo.

Vend�-se
Uma Desnatadeira marca

"Westfaler", com capacidade
para 225 litros para força
motriz e manual e todos os

pertences para .fabricação de

manteiga, 6 meses de uso,

preço de ocasião,

1 balcão de pinho
1 idem
1 idem
1 mesa de pinho
1 prateleira
1 idem

5,25xO,55
2,50xO,55
l,70xO,55
2,OOxO.90
8,OOx3,50
4,OOx3,50

,p Á R'A F E R I DAS,'
E ClZ E MAS ,

I N' F L A M Xç O E S,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

»ESPINHAS, ETC.

'�

",<, \

; '
.

:', Proibicão
, -

GUtLHERME GROSSKOPF (WILLY); proprietário de
terreno situado em Río.d'Areía, em virtude dos prejuizos
que vem tendo, torna público que é expressamente proi
bida a entrada de pessôas, quer seja para caçar ou com

qualquer outra finalidade, sem previa autorização. j
1

Aos que desrespeitarem o presente aviso, o mesmo não
se responsabiliza pelo que possa acontecer 2x

I

V I D R A ç A R I A'
VICTOR TO.MASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
Em frente a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
para banheiro, etc... Pequenos concertos a domicilio,

Colocação de vidros em geral
lUD,m'

o Melhor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratííícada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seú manejo.

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vida! Ramos, 697 .-, Canoinhas

Encarreg�. �e de' consertos, reformas· e limpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Hegistradoraa, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

APARELHO ,

para descarga
sanitá;g·ia

-<:
\

• Descllrga liU!()1l1l:ítica

• 100% sileraioso

• 1000/0 inoxidável
;1.

:.1

ENGENHARIA E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FlUAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU

AGE�ClA: BELO HORIZONTE

=;=:::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::
- -
l!Ia ••
• 11 II.
_ U

ii Dr, Al"istides Díemeer �
:: CIHURGIÁO DENTISTA as
" -
." ..
" -

ii Raios X ,.. Pontes t,f\oveis e Fixas �
.. .".
o , q

ii Dentaduras Anatomicas ii" "- -

i: Rua Vida I Ramos !!u _

� CANOINHAS SANTA CATARINA ii
- -

-
" \ -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::H.I=:::::::::::::::::::�::::::::

.j., I�
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Conde'nado
R'epórt'er,

o Matador, do
Nestor Moreira,

,
-

,

RIO 28 - Ante grande ex

pectativa, tiveram início às nove

horas' de ontem os trabalhos do

Tribunal do Júri para julgamen
to do ex-guarda civil Paulo Pei
xoto, o «Coice de Mula»" que
no interior do 2, Distrito Poli�
cia espancou o repórter N!='stó'r
Moreira', 'que veio a falecer em

virtude das graves lesões rece

bidas, Todas, as dependências
do Tribunal estavam superlota
das, havendo o Juiz Costa Neto
tomado medidas acauteladoras,
a fim de evitar fôssem os tra
balhos prejedicados pelo eleva
do número de pessoas que lá
compareceu.

Os debates foram acornpa-

nhados com grande ansiedade,
.

principalmente por nós, profís
sionais de imprensa, que aguar
dávamos o castigo daquêle que,
demonstrando tão elevado, grau
de periculosidade, assassinou o

companheiro, Interrogado pelo
-Juiz, confessou o réu haver es
pancado .o repórter, havendo a

defesa, procurado apenas atuar
no sentido de atenuar-lhe a pena.

A' meia-noite foram concluí
dos os trabalhos e «Coice de
Mula» foi condenado à pena de
9 anos de reclusão e mais um

como medida de segurança. A
pesar da condenação, foi por to
dos considerada por demais sua
ve a pena imposta àquele bár
baro criminoso.

,Sociedade ' Hípica, Recreativa'V e Esportiva Papanduvense
-Assembléia Geral Ordinária

Por ordem do Sr. Presidente e na, forma' estatutária, con
vidam-se todos os sócios quites a comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária, a realizar;se no próximo dia 12 de agosto para
tratar dos seguintes assuntos: '�"

1 0. - Eleição da nova' Diretoria.
2°. -, Aumento de jeia e mensalidade.
3°. - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

A primeira convocação será para as 14 horas/do dia acima
re��rido. Não havendo número; uma hora após, será feita a Assem
bléia com os sócios que estiverem presentes.

-

Papanduva, 2 de agosto de 1956
ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA 1°. Secretário

l!!l!Mi W! zm'_ F'

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA':

• ás 20 horas - Irrrprêpnio até 14 anos

Formidavel programa duplo
,

'

/ �SAS DE FOG.O
e MONSTRO ,MAGNETICO
FINAL DO SERIADO Mistérios da Africa

HOJE

DOMINGO ás --14 horas - Censura \Livre
�·OS OLHOS DAS SELVAS

(Com Jon Hall

FINAL DO SERIADO Mistérios da África.
, ------------

DOMINGO
- �s 17 ..horas

_

- as 20 horas
Censura Livre
Impróprio até 14 anos

Paixão na.s Selvas
o grande filme Nacional

com Cyll Farney, Vanja Orico e Grande Otelo

2a. FEIRA - ás 20 horas -

-

RÉPRIS� - Impr. até 14 anos
-------

:la. e 4.a FEIRA � ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

VAt.EN TIA DE GIGANTE
''\ com Mickey Rooney e Dianne Foster

" '

5a. e 6a. FEIRA· 'às 20 horas - Improprio' att:; 14 anos

Não Deshonres Teu Sangue
Sensacional filme com a 'mais famosa atriz dramática da
nossa geração ... HELEN HAYES e ainda VAN HEFLIN

\
Atenção: Não deixem de assistir

ALEM DO SAHARA
•

um documentário zoológico completo.
"

A gen,or Gomes
Regressou de Florianópolis,

onde se encontrava em trata
mento de saúde, o nosso bom

Amigo e correligionário, Agenor
Gomes. Membro destacado da
União Democrática Nacional, ho
mem dás grandes e louváveis

,

,iniciativas" a sua ausência de

Canoinhas, .Ioi sentida por ,tôda
a população que sempre teve
em Agenor Gomes, o pioneiro
do progresso, Eleito Ver,eador
em 1950, 'recebeu naquelaépo�a,
uma verdadeira consagração po
pular, tendo sido o mais votado
na cidade. Fundador das indús-

trias - Tricolin - Tecelagem,
construiu também o atual Cine
Teatro Vera :Cruz. Ocupou por .

muito tempo, a gerência 'dêste
jornal, sendo também um de
seus fundadores.' Agenor Gomes
é conhecido nas cidades fron
teiriças como o 'ímpulsíonador
número um do progresso do

Município de Canoinhas, e bem
merece, pois o povo de nossa

-cídade, é testemunha de quanto
êle tem trabalhado pelo nosso

.desenvolvimento,

O seu atual estado de saúde
é animador. Enviamos ao dís
'tinto Amigo Agenor, votos de
breve restabelecimento.

EDIT AL

Cineminha
I

«São Francisco»

O sr. Capitão Leandro José,
da Silva Júnior, Delegado Es
pecial de Policia do Municipio
de Canoinhas, Estaclo" de Santa
Catarina, na forma \da lei,. etc.
Considerando - A -reali�ação

das eleições suplementares p�ra
Vice-Governador do Estado, nas
localidades de Valinhos, Palrni
tal e Pinheiros, neste Município,
no próximo dia 5 de Agosto.
Resolve - Proibir, por deter

minação do Exmo. Sr. Dr. Juiz
Eleitoral desta Zona, a venda de
bebidas alcólicas, nas localidades
acima mencionadas, a partir das
18 horas do dia 3 do corrente
até às 18 horas do dia'6 ,do re-
ferido mês.

.

Nota - Aos infratores do

presente Edital, bem como os

que forem encontrados visivel
mente alcolísados nas zonâs on

de se realizem eleições, serão
presos em flagrantes, recolhidos I

ao 'xadrez e prcoessados na for- i
ma da Lei.

Para, que ninguém alegue ig�
norancia, passei o presente Edi
tal que, será afixado em lugar
de costume, publicado pela im

prensa, divulgado pela Rádio,
Canoinhas Ltda." e distribuído
às diversas localidades do Mu

nicipio.
Canoinhas, 1.de agosto de 1956

Leandro José da Silva Júnior

Cap. Delegado Especial de Policia

AMANHÃ, às 3 'horas e 'às 8,15 horas.

Emoldurado no fascírrio da Itália cantante e bela, 'o drama
social baseado em fato autêntico da última guerras-

eco MULATO
com o Menino Mestiço "Ângelo", _._

Umberto Spadaro e -lole Fierro,

Produção: Scalera - Film, Roma.

Direção: Francesco de Robertis,

I

Ginásio Santa Cru'.z
Jair Campos Côrte; Agenôr Côrte;
Abrão Mussi & Cia., Germano
Amorim, Basilio Humenhuk, Rolf
Walter para Osvaldo Luiz Walter,
Irmãos Bartnick para Odival Fer-',
nando Bartnick, Irmãos Bartnick
para AJceu Bartnick, Dr. Tarei
sio Schaefer para Renato Bastos
Schaefer, Aldo Pacheco dos, Reis
para Luiz P. dos' Reis.

Mais diversos que contribuíram
com Cr$ 200,00, 150,00, 100,00,
50,00, 30.00, 20,00, num total de
Cr$ 2 650,00.
Todos estes' Benfeitores que

doaram 1 (uma) carteira indi
vedual no valor de Cr$ 600,00 •

(seiscentos cruzeiros),' terão o seu

nome gravado em uma placa de
metal a ser colocada na face da
carteira para lembrança ao aluno.
que nela se sentar, do Benfeitor
que a doou.

Um agradecimento todo, parti
cular deve a Associação pró Gi-'
násio às Sras. Izabel Friedrich e

Nereida Cherem Côrte que, em

uma atividade incansável se mo

vímenraram, não medindo 'sacdEi.
cios e coroando de êxito a cam

panha- pela Carteira.
A todos os Benfeitores, o nosso

cordial Obrigado.
A DIRETORIA

Publicamos abaixo os nomes

dos Benfeitores que generosamen
te nos auxiliaram, doando ao Gi
násio Santa Cruz, carteiras indi
.viduais para os alunos.

Banco Nacional do Comércio
10 carteiras, Banco "Inco" 2. Fir.
ma Alfredo Mayer & Filhos 2,
Esquadrias Santa Cruz S. A. 2,'
Hevmo. Pe. Frei Hilário Banse
2 carteiras. Contribuíram cóm U·

. .,' I
ma carteira as aegumtes pessoas
ou firmas: João Pacheco Sobrinho,
Major . Oyama Luiz, Raimundo
Fiares, Dr. Saulo Carvalho, Ge
neroso A. Prohmann, Bogodar
Kuczinski, Sahdi Seleme, Clemen
te Pieczarke, Irmãos Zugmann,
Juão Wisnieski, Virgilio Trevisani
Filho,' Irmãos Trevisani Ltda, Lou
renço Buba e Sra., Pedro' -Heitz,
Waldema J. Hoffrnann, Arno Court
Hoffmann, Walter Bach, Ney P.
Miranda Lima, Willy, Grosscopf.
Paul MueJer, Irmãos Procopiak,
Rubens Ribeiro da Silva, Alfredo
Garcindo, Estefano Wrublewski,
Emiliano Abrão Seleme, Antonio
Cordeiro Maciel. Viuva Antonie
Cherem, Dr. Benigno, Cerdeira;
Bernardo Metzker, Silvestre Theo
dorovicz. Armelino Thomasi, Wal
demiro Carvalho.' Com. Ind,

-

Fis
cher & Cia., João Abrão Seleme,
Milles Zaniollo, Harry Schreiber,

FALECJMÉNTOt Faleceu, dia '30, <em Rio Novo, o Senhor
"

Nicolau Rulhes Primo

o extinto deixa viúva Sra. D. Carolina Ruthes, 9 fi
lhos, 33 netos e 6 bisnetos.

A Farnilia , enlutada agradece a todos que os confor
taram por ocasião de, seu falecimento e em especial a Irmã

Josepha. Outrossim. aproveitam a oportunidade para conVi-Idar, seus parentes e amigos, pará' a missa de 7. dia que
mandam celebrar dia 5 na igreja de Rio Novo.

_ _

Por mais. este ato' de fé e relígíão, penhoradamente -'I",agradecem. '

-i'

I'

Es(ola de Datilografia I/Castelo Branebu:
. Registrada no Departamento de Educação de Santa Catarina sob nr. 2:484

) ,

Aulas diurnas e noturnas para ambos os sexos

Rua Major Vieira, 407 - esquina Felipe Sclrmid't (Prédio Pieczarká)
Canoinhas Caixa Postal 4:l - Fone 216 - S. Catarina

,

) �

Pelo presente, convido 'os servidores do Campo d� Instru
ção Marechal Hermes, que se encontram auzentes, a comparecerem
á sua séde, em Três Barras, nêste Estado, a partir dodia 13 dêste
mês de agosto, a fim de receberem o saldo dos vencimentos que
porventura tiverem a haver, bem como a indenização a que teern
direito com a recízão dos seus contratos de trabalho, de acôrdo
com-a Lei.

Campo de Instrução Marechal Hermes

FRANCISCO JOSÉ LUDOLF GOMES ,'k

Tenente Coronel Chefe 2x-

II

-

<

absorvência - Novo
'.
��

Novas' extremidades já dob;a,d�.s
CA I X'A Cr$ 2o,bo'

.

t ,

Nova
CASAna

confôrto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



v
{

� h r:;_;;t;-
'l'

o CANOI DA FRENTE DEMOC TICT
\

Heriberto Hülse está eleito Vice-Governa
dor do Estado, que junto ao Dr. Jorge Lacerda,
aliará sua ampla visãó administrativa e. sua

;longa experiencia, em benefício, do Estado de
Santa Catarina. O resultado das 12 urnas de
monstra clar'amente o prestígio e, o conceito

que desfruta a União Democrática Nacional.
PSD e PTB estão ftagorosamente derrotados.
O candidato Aliancista, Dr. Miranda Ramos,
ficou completamente decepcionado com o re

sultado das urnas do oeste, onde já havia sido

Prefeito, pelo Município de Xapecó. Heriberto

Hülse é portanto, o Vice-Governador do Ed3-
do de Santa Catarina,'

É o seguinte 0- resultado apurado pelo TRE,
resultado - oficial:

Valinhos (Canoinhas)Heriberto 103 - Miranda 39
Palmítal (Canoinhas) Heriberto 84 - Miranda @2

Pinheiros (Canoinhas) Heriberto 92 - Miranda 92

Papanduva Heriberto 7 - Miranda Ramos 2é7
Aririu (Palhoça) Heriberto 114, - Miranda 103
Lebon Regis (Curitibanos) Heriberto 118 - Mi-,
randa 42; Maravilha (Palmitos) Heriberto 160

- Mira:nda 1;Linh:-�=:;:"';:;:;nga) H:�mwl'riberto 96 - Miranda 6; Descanso (Mondai) He-
.riberto 187 - Mü�hda 2'4; Linha Famoso (Mon- :1
daí) Heriberto 192 - Miranda 32; Barro Preto 1
(Capinzal) Heriberto 61 - Miranda 65; Lageado
Grande (Tangará) Heriberto 71 - Miranda 5.

Diferença a favor de Heriberto Hülse
723 votos (12 urnas).

Diferença total, descontando os votos que
o candidato Miranda Ramos tinha a seu favor:

,

522 votos vencendo o candidato da Frente De
mocrática Heriberto Hülse.

�,

Deixamos, pois, o destino do futuro' Município de Três
Barras, nas mãos da Comissão que representa a maioria da von
tade do pôvo daquele próspero Distrito. Se aceitam o nosso apô
io, ou preferem ficar atendendo aos caprichos de Haroldo Ferreira
e Albino Budant.

'

Numero \413Ano 11 .Cencinhes, Santa Catarina,,11 de Agosto' de 1956
------�----�----------Estará mesmo Trés Barrasj para se temer

Município I na dependencis dos cepriches
de, Herclde Ferreira e Albino Buda'nt?

\

Convidados que fcrarn todos os elementos de todas as

correntes políticas do Município de Canoinhas, para a reunião do
dia 2, no Salão' do Club Operário do' florescente Distrito de Três
Bárr.as, afim de tratarem dos estudos preliminares para a eman

cipação do -Distrlto, lá compareceram apenas os homens da União
Democrática Nacional, conforme consta em ata lavrada no mesmo Drnnrl·ot�rl·n· I fi fiARIIAlundia e testemunhada pelos Srs. Ciriaco Felicio de Souza, Pedro I Uv � U u. R.' IJ. lJll Vil IIU

Merhy Seleme e outros componentes da Comissão organisadora. CAIXA POSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADOS
Despéit��s e rancorosos, oatucl Preféitode Can�nhas, Dr. Ha� ���������._�����������/�������'�����---,�\�\��������-roldoFerreira e Albino BudarrtRedator do "Barriga Verde", só-�

D· d p. PA,R'ABENS, ELGITOR' ES'mente porque a UON hipotecou solidariedade e comprometeu-se. )'a OS al� u
a ajudar em tudo que fosse possível para facilitar a tarefa da '

'

.

,liComissão, na palavra do Dr. Aroldo Carneiro. de Carvalho, atual -

Pi hei ,p I
·

t I V 18 h ,Secretário de Viação e Obras Públicas e Sr. Heriberto Hülse, hoje Amanhã, dia 12 de agôsto, ln eIros, a m I a e a tn
'

08g
eleito Vice-Governador do Estado de Santa Catarina, exprime comemora-se em todo o Brasil,
Albino Budant no seu jornal, de domingo, seu ódio e rancor pelo 'o dia dedicado aos papais, nu
apôío dado a Comissão e da primeira a última letra, traduz per-, ' ma justa e sincera homenagem
feitamente o seu c_aracter de homem patrocinador das bôas cau- ao cérebro e ao orientador do
sas, que se esconde por detraz da capa da hipocrisia e da maldade. lar. Como no dia das mães, em

Quem ainda não conhece as razões da reunião levada a efeito que todos os filhos, rendem cul
em Três Barras, culpará por certo a UDN -- mas quem assistiu to de louvor e gratidão aquelas
e tem conhecimento de que se os homens da UDN compareceram que (são responsáveis perante
foi exclusivamente atendendo um convite dos Srs. Ciriaco Felicio Deus e a sociedade pela forma
de Souza e Pedro Merhy Selerne. Fiquem tranquilos os' Srs. Ha- ção da geração, tambem os pais
roldo Ferreira e .Albino Budant. A UDN pode oferecer o apóio, são elementos indispensáveis à
porque conta com a maioria da Assembléia Legislativa e do Sr. educação - formam a persona
Governador do Estado, além de todo o seu Secretariado. Estão lidade - vigiam a eficiência- do
perdendo uma ótima oportunidade de, aceitarem a colaboração lar, eomo forite produtôra dos
em benefício do laborioso pôvo de Três Barras, Este mesmo pôvo bons costumes, que se irradia
que pode dizer e afirmar perante os dois rancorosos, quais foram \no contato, no viver e no pro
as palavras proferidas na aludida reunião. Qual foi o apôio que gredir. Merecem os pais, as

prometemos dar -- se houve por parte dos que discursaram, pa- mais justas homenagens de seus
\_ lavras usadas pelo Sr. Budant no seu artigo de domingo, artigo filhos, como prova de gratidão

êste, que bem exprime os efeitos de um coração mau e tenebroso
-

e reconhecimento. O Dia 12 de
- e ainda se diz incentivador, do progresso da terra que o viu agôsto, deve ser o dia da alegria
nascer. O outro, na Prefeitura, sentado na cadeira de Prefeito,' em todos os lares brasileiros.
aconselha deixar .para outra oportunidade a emaricipação de Três
Barras ou a bancàda do PTB, apresentar à Câmara, o projéto de
lei, mesmo sabendo que já houve compromisso da Comissão, com
os Vereadores Carlos Schramm e Alfredo Garcindo nesse sentido,
recebendo êstes Vereadores, apôio do líder, da UDN na Assem

bléia, Dr. Laertes Ramos Vieira, que comprometeu-se assim que
receber permissão da Câmara de Canoinhas, apressar junto aos

seus pares" o projéto que' emancipará Três Barras.

.. Nós, da UDN; perguntamos ao nobre pôvo de Três Bar
ras:- Diante do que está acontecendo -- se fômos convidados a

tomar parte numa reunião de interesse geral, onde em nenhuma
ocasião, atacamos ou criticamos quem quer que seja -- partidos
ou homens, poderemos oferecer colaboração a quem nos fecham
suas portas? Por acaso, não tem a UDN apóio integral do Go-:
vernador e da Assembléia Legislativa? Não seria mais fácil e ra

zoàval, que o atual Prefeito e o jornal Barriga Verde, aceitassem
a nossa colaboração?

Três-Barras já sofreu bastante. Está faria de promessas
e demagogia. É tempo de lutar pela sua independência, A oca

sião é oportuna. O povo de Três Barras, não deve, agora que se

apresenta uma ótima oportunidade, perdê-la, sórnente porque ele
mentos rancorosos e perseguidores, não querem que o apôio ve

nha da UDN,

ALFREDO
PAUL

Aniversariou-se dia 5 do cor

rente, o lavrador-industrial Al
fredo Paul, residente em Rio
D'Areia. Homem de bastante vi

são, progressista, possuindo um

vasto CÍrculo de amizades,' é um

contribuinte do nosso desenvol
vimento" agro-industrial. O seu

aniversário coincidiu com as elei

ções suplementares, tendo sido

cumprimentado pelo Vice-Go
vernador eleito, Sr. Heriberto
Hülse, a quem ofereceu um a�- ,

moço e a toda a sua car�vana
composta do Deputado Benedito
Terézio de Carvalho Júnior, Dr.
1 .aerte Ramos Vieira, etc. Alfredo
Paul é alto procer da UDN em

Rio D'Areia.

"Correio do Norte" cumpri
menta o ilustre correligionário,
almejando-lhe felicidades.

FONE, 128

Estais realmente de parabéns,
bravos eleitores, porque vós vo

tastes concientemente, esclareci
damente, no candidato que, a

vosso ver, vos pareceu mais
apto, mais digno, para o cargo
de Vice-Governador.

.Queremos ,
antes de tudo

desagravar-vos das graves injú
rias com que vos insultaram os

escribas, "os falsos mistificadores
da paz" do Barriga Verde, quan
do indiretamente êles vos' lan
çam em rosto, taxando-vos de

pouco esclarecidos e ignorantes,
injuriando a vossa liberdade de
escolher. Ninguém vos forçou
a votar em Heribérto Hülse. Vós,
porém trota,stes livremente; es'"

clarecidarnente, porque vós sois

gente de bem, gente boa, e na

Cabine Indevassável, mesmo com
100 ou 200 cédulas nos bolsos
vós votastes em quem quisestes.
Repudiamos por isso o des

caso que fazem os escribas da
vossa vontade livre. Vós estais
de parabéns, porque votastes
como pessoas esclarecidas, sa-·

bendo perfeitamente o que es

tavam fazendo.. Reparai bem'
como vos tratam agora os de

magogos que ontem vos pro
meteram gratuitamente semente

Festa de Assunção
de Nossa Senhora

<;'li'i

,em Bela V. do Toldo
E�tá programada para, 'o proximo
dia 15, quarta-feira, grande festa
'em Bela Vista do Toldo, em honra
da Assunção de Nossa Senhora
para a qual está sendo elaborado
um grande programa.
Dia 14 após.a novena .será apre

sentado o filme religioso de Nossa
Senhora.

\',
+

de

de trigo em abundância, para
o plantio e vos deixaram na mão.
Reparai bem nestes demagogos
que vem doRio, e aqueles que
pregam a falsa mística do tra
balho, os herdeiros deturpado",
res do "pai' dos pobres":

'

Reparai bem neles. Como an

dam agora depois das eleições,
de terninho alinhado, de gravata
e camisa engomada, bebendo
cerveja e fumando grossos cha
rutos de Havana. São bem eles-

,
'os demagogos, os falsos-àrmgos
dos operários. Tudo prometem'
aos operários e nada fazem. Até
dá em pena, quase "se conso

mem em dar casas e melhorar
as condições de vida dos ope
rários".

Como ficamos comovidos com

o luto que cobre, de profunda
e merecida mágoa a "gloriosa,
aliança". Nossos pêsames pela
derrota que merecidamente le
varam pelo atrevímentô'com que
ousaram impugnar a vontade
livre e soberana do povo cata
rinense, pelo injusto recurso con

tra o eminente Govenador Jorge
Lacerda.

'

Jamais consentiremos que se

revista de crepe a soberana li
berdade do .povo catarinense,
como já ficou demonstrado pe
los 5 anos de administração do
govêrno da União Democrática
Nacional.

Parabéns, eleitores de Pal-
.

mital, Pinheiros e Valinhos. Vo
tastes, livre, esclarecida e con

cientemente no maior govêrno
democrático que Santa Catarina
presenciou através de todos os

tempos.'
'

Viva a liberdade, a democra
cia e a indestrutível Frente De

mocrátíca de ':S�hta Catarina! '
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CORREIO DO ,N<9RTE

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

b· . I do pequeno concerto
sua DCIC eta até a reforma geral .

Péças. e mais péças, da menor, até a maior

V EN D E bicicletas novas ao melhor prêço da praça

APARELHO

"

, pura descarga
sanitária

'I'}�
....�
.,• 100% 'noxidãvél

• ENGENHARIA E COMÉRCIO
MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FlUAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: aao HORIZONTE

Pàra seu transporte sirva-se de quem quizer ...

mas. se quizer ser bem servido, sirva-se da

"

\

'SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

--c

11-8-1956

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao novo

curso de taquigrafia por corres-. ;.__lIiIlIiI__III �..�,...
pendência que terá a duração de
cinco mêses após o que serão con

feridos diplomas aos alunos apro
vados em exame final. Para maiores
informações escrever á Escola Mo
dêio de Taquigrafia, Rua Barão
de Itapetininga, 275, 9.° andar,
sala 93. Caixa Postal, 8600, fone
36-7659 - São Paulo. ,I)

Está à venda
'.

_;_. i:'••'5 ''WlAif 44irii@Mj:;,ep'PlIBI!til'!!MiU,ljM..W'"

MECÂNICOS ESPECIA'LIZADOS

PREÇOS IMÓDICOS

Sem�re OFICIN_A RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte
....AE••·.<.......;.........Mg.....amD#.MiBEB**��.M�.W...@�,&....w

"
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55 Dr ... Aristides Diener ii"
-

55 CIRURGIÃO DENTISTA 5!-
""
--
-

i Raios X ., Pontes Moveis e fixas 'i� Ven<le-se
ii, Dentaduras Anatom,lci)s 55 Uma Desnatadeira marca
;e r ::' "Westfaler", com capacidade:: 'Rua Vidal Ramos ::•• , "

. para 225 litros para força� CANOINHAS SANTA CATARINA ii motriz e manual e todos os-
"

:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:=::::::::::::JR=:::::::::::::::::::�:::::;:: t � bricacão de
-

per ences\para la ,

�

manteiga. 6 meses de uso,
preço de ocasião.

1 balcão de'pinho 5',25xO,55
1 idem 2,50xO,55
1 idem 1,70xO,55
1 mesa de pinho 2,OOxO�90
1 prateleira 8,OOx3,50
1 idem 4,OOx3,50
Negocio urgente. Tratar

com Waldernar KnüB,pel 4

A conhecida Loja e Sapa
taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a Sapataria
ou sómente a Loja.
Ver e tratar' com o Sr.

Amaro Martins, no local. 8x
I '

I
..

V. S. poderá comprar re-
logios moderníssimos
anéis e brincos .de di

versos modelos

-Na Relojoaria
.

Suissa
�e Guilherme J. A: Souza

Rua Eugenio de Souza

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

.. Pro(ure no seu forne(edor
o sabão Princeza,. Lygia,

Borax ou Tupy
.

Um .produto bom,'
especial e c�noinhense!

Tem bom gosto.1
Tome Vafé Se Tereza

D i S)C O 5
sempre novidades

CASAERLITA
TOSSES I BRONQUITES 1

VIHHO CREOSOTADO
(II L V I i II.A)

gRANDE TÔNICO

'"

Caminhões' à venda
V�ndemos dois caminhões "Ford F-6 tipo 1950 f!

1951, em bom estado de conservação.

Preço de ocasião
Vêr e tratar com Abrahão Mussi & Cíe.

Terreno na cabeceira do Rio da Serra
Excelente oportunidade de bom negócio
Vende-se terreno com a área d� 4.067.000 .mz, sendo 60

alqueires para plantio e o resto para criar. Distante da
estrada de ferro Irio Negro-Bento Gonçalves, 6 kilometros.

TRATAR NESTA REDAÇAO.
.

'.

Caminhão Cbevrolet 36
com máquina 38, em perfeito estado. Vende-se
ou - troca-se por um· maior ou ainda por �erreno.
Entender-se com o Sr� Rodolfo Bornholdt.

Vende-se Uma casa com'3dalas·
no Bairro Tricolin

Preç'o acessivel
Tratar no Foto João Praça Lauro Müller, 514

Utensílios domésticos

.
.

Casa' 'Erll·fa

ALFREDO ·GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros,Conta Proprla

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TR1GO.�,
ARROZ E TODOS OS CEREA.ES; MOTORES A GAZOLINA n,

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender' o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo..
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

ençarrega junto �s Repartições de. desembaraçar r,e"q,uerimentos,
peliçõe� e etc.

.

.'_ '�;," -. '. ,_

105 alq. terra de cultura, no Gavlao; Tres Barras. Preço de oca�"o.
7 alqueires de terra. 3 ca�as � paióis. Olaria compl;,ta. ,��'.

Verdadeira propriedade rural. "

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.
, _.;..-....._-

50 Alqueires (Bracatingal e ErvaD - em CAMPIN'INHA

Um motor ' Ford 29-A, retiftcado, servindo
também pãra estacionário, tendo para

isso instalação completa
, M

Datas localizadas no melhor ponto da cidade.
Loteamento' Stüber, próximo, á Assoe, Rural.

PARA FERIDA/S,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
C O C E I R· AS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, [TC.NUNO� EXISTIU IGURL ii' \

,.,

r
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