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o caminho certo para a solução do problema· de Energia Elétrica
Conforme vimos divulgando ampja rne rrte e de acôrdo com o que ficou resolvido na última reunião do Plano de Obras e Equipamentos,
em Florianópolis, podemos afirmar ao povo de Canoinhas· que o problema de energia elêrrica : será resolvido. Tem o Govêrno do EI
t�do todo o interesse em solucionar o assunto. Estamos aguardando a chegada do representante da CELESC para a próxima segunda
feira nesta cidade. Apos então, de, que poderemos divulgar melhores detalhes a

. respeito•._ A, Concessão para a exploração de Luz e

Força em nossa cidade por enquanto ainda está entregue a uma Empreza particular, que tambem está disposta a aceitar para es-

tudos, proposta por parte do Governo do Estado ou de qualquer orgão que possa ajuda-Ia a solucionar o problema.
Voltaremos a informar oficialmente ao povo de Canoinhas, o que as entidades de classes do nosso

Municipio, resolverem com o representante da Celesc.

Ano.15 Canoinhas, 5anta \-atarana, 14 de Maio de 1960
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CIRCULA AOS SABADOS

mensagem:

"Quero dirigir, neste 1.0 de
Maio, a manifestação de minha
solidariedade' aos operarias do
Brasil, trabalhadores da cidade
e de campo.

injustiças sociais. Estamos nu

ma Nação onde somente não
sofrem os poderosos, mas, sim,
os que" vivem do trabalho, do
salario, os que carregam a sua

. cruz, buscando o cada vez "mais
difícil pão de todo o dia.

"O 1.0 de Maio é a data do
protesto. O proletariado univer
sal relembra as gloriosas [orna-

"A eles, cujos ombros supor
tam o peso do desenvolvimento
nacional, a eles, que produzem
a riqueza do País e dele muito

doAs Razões
Dr. Porquanto

O defensor heróico das causas públicas em Canoinhas não
gostou. Porquanto o Marechal vai ter o apôio dos Comunistas,
maciço e claro, porquanto Prestes o declarou sem cerimônias, sem
vergonha e sem restrição mental, bem ao contrário do Marecha
líssimo; porquanto êste é que é o mestre das restrições mentais:
sabe sempre o que diz com o que não disse. Trata-se dum ge
nial processo dialético conforme o qual a palavra nem sempre,
ou só ambigualmente, está de acôrdo com o pensamento. E há
nisto uma notável afinidade de espírito entre o Marechal e o Dr.

Porquanto, porquanto. êste último, também, quando não faz con

fusão, faz restrição.

"Em vão não morreram QS he
róis" de Chicago, há mais de
meio século.

"O 1°. de Maio está bem vivo
nos nossos corações. Aqui, aos

operarios do Brasil, .reítero o

meu apoio, ás suas mais ime
diatas reívíndícações, Direito de
greve. Contenção da alta do
custo de vida. Corajosa politica
de desenvolvimento economico,
realizada com a indispensavel
probidade. Reforma da previ
dencia social. Liberdade e auto
nomia sindicais, Medidas· que
acudam e salvam os problemas
da educação e da saude. Am

paro ao trabalhador do campo.
Relações com todos os paises,
no exercicio pleno e marcado
da soberania nacional. Repudio
ás ditaduras continentais Comba
te ao colonialismo e, ao racismo.

"Que este 1.0 de Maio se

transforme em mais um passo
para as vitorias do proletariado.
- a) Janio Quadros - 1.0 de
Maio de 1960".

•

Normali-stas Catarinenses Vão
Treinar Para o Ensino Rural

Rio, 10 (SIA) - O Conselho Regional do Serviço Social
Rural de Santa Catarina comunicou ao Conselho Nacional que
vai firmar convênios para a especialização de assistentes sociais,
treinamento de professôras rurais e do pessoal de nível médiopara
auxiliar nos programas agropecuários. A primeira etapa da inicia
tiva será -O aproveitamento de uma construção abandonada no

município de Herval d'Oste, onde instalará um Centro de Trei
namento de Professôras Rurais destinado a completar a formação
de nçrmalistas, isto através do convênio com a. Campanha Naci
onal de Educação Rural.

Outro acôrdo será assinado com a Escola de Educação
Familiar do município de Lajes, estabelecin.ento de nível médio
que, em regime de internato, aprimora 'a cultura de moças pro
cedentes do meio Rural. Seu currículo, dividido em três anos,
compreende entre outras, as seguintes matérias: economia domés
tica, educação familiar, elementos de enfermagem, puericultura,
noções de .socíología e de serviço 'social rural, corte e costura e

arte culinária.

o Hospital Sta. I Cruz
I
recebe do POE uma

Meza Ortopédica
o Plano de Obras e Equipa

mentos atravez do seu Repre
sentante da Zona Norte do Es
tado, Herbert Ritzmann, doou
ao Hospital Santa Cruz uma

mesa ortopédica no valor de
Cr$ 120.000,00.

r.
Anualmente, na verba do

POE, para o setor Saúde, é sem

pre destinada uma .quantía para
ser distribuida entre todos os

Hospitais dos Municipios do Nor
te Catarinense. O de Canoínhas
este ano, recebeu uma mesa que
tanto necessitava para a sua sala
de operações para 1961, será
votada uma outra verba e ad

quirida aparelhagem que o Hos

pital necessitar.

. -

Mensagem d'� Jânio aos Trabalhadores
, .

Pelo transcurso do dia dos pouco se beneficiam, a eles, os das pelo reconhecimento dos seus
trabalhadores, que se come- meus melhores amigos, devo to- direitos, pela conquista de um

morou em todo o mundo, o da a minha carreira politica, a lugar ao sol.
sr. Jânío Quadros dirigiu aos inspiração, o animo e a força
apara rios brasileiros a seguinte de continuar na luta contra as

A Firmai Basilio Hurnenhuk & Cia.
Ltda. faz oficialmente a apresenta

Veja-se, por sinal, o filosófico suelto de domingo passado cão do Carro de Passeio Aero-Willys
sôbre (I "momentoso" assunto. Ali, bem dentro' da linha de pen- Basilio Humenhuk &: Cia. taram os orgãos de classes e
sarnento dos escalões superiores, porquanto de Jiâelidade como-

Ltda., Concessionários dos pro- imprensa, tomou a palavra o sr.
vente aos princípios "de novembro", o Dr. Porquanto apostrófa dutos da Willys Overland do Rafael Boíeng, contador da fir
de "mentira" a duas proposições por êle mesmo velhacamente

Brasil S. A. na praça de Cano- ma, que discursou contando a
coordenadas, das quais a primeira é a cristalina verdade, e das

ínhas, no dia 11 do corrente, em biografia da· firma Willys Over
quais a segunda ninguem afirmou que era '" Lott - candidato

presença das Autoridades e do land do Brasil e como eles os
dos comunistas: todo o mundo sabe. Lott - de compromisso com

povo que compareceu a sua loja, . Concessionários, se tornaram co
eles: quem disse?

apresentou o primeiro carro de nhecidos perante os seus fre-
A tal sofisticada literaturá o Dr. Porquanto chama de passeio da Willys. Na ocasião, gueses. Seu discurso foi comen-

jornalismo! fazendo a apresentação, falou a tado e aplaudido. E, finalmente,
Então no 'dia em que a Mau-Mau resolver apoiar o Dr. Exma. Senhora dna, Ana Hu- falou o socío titular da firma

Porquanto para vereador em Canoínhas, isto significará, sem mais menhuk, sacia da firma. Em se- Basilio Humenhuk, que agrade
exames, que êle firmou compromisso com ela? Significará sõmen- guida, usou da palavra em nome ceu comovido a presença das

te, e desta vez sem ampliações mentais, que o Dr. Porquanto, se da Camara Municipal de Canoí- autoridades e do povo e dizen

não protestar aceita _ ora se aceita - os votos mau-máuícos, nhas, o vereador João Seleme, do da sua satisfação em poder
80 menos para obter mais de 100... A "boa" política é essa, que disse da satisfação do Le- contar sempre com o apoio e

porquanto essa é a política "boa" Pois é o caso do Marechalíssímo, gislatívo e� assisti.r o,progre�- estímulo do povo de Canoínhas,
metido não só com os comunistas, mas até com os brotinhos de so comercial da. firma BaSIlIo que sempre esteve ao seu lado,
bikíni pelas praias, ostentando, aos beijos das brisas, oceânicas, I Humenh,uk &. Cia, Ltd�. Logo animando-o para novas emprei
sua cabeluda pessoa, com austeridade própria de quem incarna. e?l seguida a palavra fOI c�nce-, tadas.

escalões superiores e afaga esperanç-s altíssimas. dida ao dr. Haroldo Ferreira - A Benção foi feita pelo Revmo.
. ,.--' Prefeito Municipal, que destacou Frei Elzeário Schmidt. Toda a

TI: quanto àquilo de ser o Marechal "católico praticante", o trabalho persistente dos so- cerimonia foí irradiada pela Ra
era o melhor Dr. Porquanto não ter introduzido sua sapiência.' cios da firma Humenhuk. Des- dia Canoinhas, Aos presentesSe para êste e para outros católicos "praticantes"vale tudo, írna- tacou ainda o valor do brasileí- foi oferecido um coquetel e sal
gine a Dr. Porquanto o volume -de patifarias que haverá entre . ro como técnico, esperando-se gadosos não praticantes . . . O Dr., que tece loas melosas' à "Gloriosa muito ainda da nossa industria
Padroeira", faria melhor se poupasse à Religião tal asqueroso nacionaL· Falou 'tambem o nos-

abastardamento porquanto, como êle sabe, não é absolutamente so Diretor, Alfredo Garcindo Ed dO'necessário ser católico para cometer canalhices ... � que o Brasil das que em breve alocução, congra- ucan O para a emocracla
Metas e dos Trilhões virou êsse campo de ossadas humanas, à tulou-se com os sacias da firma
espera do profeta Ezequiel que não vem. O sôpro de Deus não Humenhuk por terem trazido'
está mais ali, Dr. Porquanto! Porquanto, em "boa" política, todos para Canoinhas, o primeiro car

são iguais, embora em ética profissional nem todos os jornalistas ro de passeio da fabricação na-

sejam iguais. cional.

Mas já vi tudo. Porquanto a Bíblia: é o PSD. E não há Após:os:presentes terem ou-

outro, porquanto outra não há. Abêti.lonl-nou.! vido os oradôres que represen-

Ouçam Das 48• feiras às. 20,10
horas, das Coxilhas do RIO
GRANDE para o ,BRASIL, a

RADIO DIFUSORA comandando
uma cadeia de emi�Boras em de
fesa da ESCOLA e da FAMtLIA.

I

Novo Sub-Delegado
para Três Barras

Assumiu dia 7 do corrente
mez a Sub Delegacia de Tres
Barras, o 2°. Sargento da nos

sa Briosa Policia Militar, Arlindo
de Souza Peres, que durante
muito tempo trabalhou na Con
tadoria da Terceira Companhia
Isolada desta cidade, tendo se

revelado pela sua capacidade de
trabalho e disciplina militar.

"Correio do Norte" cumpri
menta-o, desejando exito na es

pinhosa missão que vae desem
penhar.

AGRADECIMENTO
A Radio Canoinhas Ltda., a

gradece ao sr. Arthur Mende,
construtor da mesa de sonoplas
tia em alta fedelidade, que foi
colocada no lugar de uma outra
mesa que 'se acha em concerto
em São Paulo. O sr. Arhtur
Mende justamente com o sr._
Erico Schneidervind, na cons

trução dessa mesa, facilitaram a

continuação dos nossos traba
lhos de transmissões, proporei-
·onando ao mesmo, uma recep
tividade notável em som de ve

ludo.

Ao sr. Nagib José Basilio,
pelo seu alto espirita de cola
boração na mudança das linhas
de transmissão.

A Canoinhas Força e Luz S.
A. pela bôa vontade dernons
trada e a presteza com que fa-
cilitaram os nossos trabalhos.
-Nosso agradecimento também
80S seus funcionarias e técnicos.

Canoinhas, 13 de maio de 1960.

A DIREÇAO

DOCUMENTOS PARA
OBTENÇAO DO TI.
TULO ELEITORAL

Os candidatos à obtenção
do título de eleitor deverão
instruir o requerimento ao

Juiz Eleitoral com um dos
seguintes documentos: cartei
ra profissional, carteira de
identidade, certidão de reser

vista. certidão de nascimento
ou certidão de casamento.

x 'x x .

\

Leve um dêsses documen-
tos quando for tirar seu ti
tulo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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14-S�1960

Só o encerramento .do Alistamento Eleitoraldias até23
Temos apenas 23 dias para o encerramento -do alistamento dos eleitores .que votarão n� pleito de 3 de

outubro próximo. Urge. pois, que os cidadãos que ainda não possuem seus títulos' se dirijam imediatamente
.

,

ao Cartório. Eleitoral, no Edifício do Forum, para obterem aquele documento, bem como para
providenciàrem a transferência aqueles que hajam mudado de residência.
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C a ç a-; n d o ou, p e s c a n d o

procure conhecer o variado estoque de armas ar'

apetrechos de pesca
.

Bevolveres TAUROS e 'ROSSI nos C81.- 22, 32, 38.
Garruchas: ROSSI _' LISSARRITURI � cal. 22 e 320.
Armas: LA SURDA _; AYA,- BOSTON - S1\RRASQUETA
nos cal, 32, 28. 16 e 12 em vários modêros - ROSSI - DAL
ZOT/- LERAP - BOITO (nacionais) nos calibres 40. 36.32,28.
Carabinas: ROSSI ..:::._ SAVAGE - calibre 2,2 de 1 tiro repe
tição e eutomát icas cem pente.
Cartuchos '8 munições "C8C" "ROSSI'· e "ELMOj, - -

Chumbo para caça - Polvora química e polvora pre
ta - Cartucheiras - Capas- p/armas - Cantis -

Lanternas - Carnas de campanha - Facões.

"J'_ CORTE
Praça Lauro Müller, 751 - ex. Postal. 76 - Fone, 125r

CANOINHAS STt\. CATARINA
"

Oficina.

Relâmpago

A 'mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

-

Co�pleta assistência para
, b' .

I t do pequeno concerto
sua

.

ICIC e a até a reforma geral
� ,

Bicicletas das melhores marcas
Peças e accessórios

, .

(

Vendas avista e a prazo

'Sempre OFICINA RELAMPÀGO
�

,
.

Rua Paula Pereira _.. Edifício próprio,

- -

. Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima
água, .

situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da
Tôrré da Rádio.
Melhores informações com

!�s".:�ello, nos Irmãos Tre

.1
Vende-se I

�------�----_...

Úma casa de madeira e] I Exigindo as suas NOTAS F I S CA IS
t:���aç�°ül�:�itária, à .Praça de Compras os comerciantes ,Ficarão
Tratar com o dr. Riva obrigados a recolher o impôstodá��� Corrêa ou n/redação

que cV.' S. está pagand�.
Lote ®®®®':!l®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®Ii!®®ii®®®®®®®®@®�®®®®®$®®®

®
' . ,

.
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®
No Loteamento Tomlischitz � � .

® ®
® li!
® li!
® ®
® ®
® ®.
® ®
® ®
@ ®
® ®
�� ®
® !®

� TRAÇÃO NAS 4 RODAS I· .�
® ®
® ®
® •
� ®
® ®

m RURAL-WILLYS 1960 �
@ ®

� ./ �
� Traçào nas 4 Rodas ou em 2 somente �

José Machado, torna publico � �
por estas colunas, que não to- ® ' ®

lerará mais a entrada e ínva- � VENDAS . SERViÇOS - ,PEÇAS I
são de seus terrenos, situados ®'

,.
®

® ®
em PALMITAL, por animais di- � .�
verses, inclusive PORCOS, não � <, C O n C e s 5 i on á r i os: �
se responsabilizando pelo que ® ®

m Basilio Húmenh.Uk & (ia. Ltda.:1
@ ®
®

.

®
® ®
® ®
® ®

� Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145 �
® ®
® ®

� . C A N O I N H A 5 S. C. �
®

"
li!

® ' li!
® ®.
® .'

.

®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®

Na ftelojoari'a Suissa
de Guilherme'J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Terras de Cultura
Vendem-se 13 alqueires

de 'terra de cultura e her
val formado, cercado com

arame, possuindo ,casa de
morada, paiós e boas agua
das; sito no distrito de Po

ço Preto, Porto União .

"
) , .

Facilita-se 50% do paga
menta, Tratar> com o sr. Jo
sé de 'Oliveira Braz,' rua

Gil-Costà, 330, nesta cida
de. Ix

Vende-se

vende-se uma data cercada por
preço de ocasião, aceitando-se
eritrada e o.restante a combinar,
Tratar na Alfaiataria Popular.

3x

Confecções finas
para senhoras'

Ca,sa Erlita

Proibição

venha a acontecer a tais cria

ções.. continuando a dar-lhe pre
juizos nas lavouras. em defesa
de seus direitos e para que não
se alegue íngnorancia, aqui fica
c. AVISO.' 2�

V. S, poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de> di

versos modelos

povo precisa fiscalizar' SUdS( compras SAIAS, última moda

exigindo CI SUeJ" NótCl FiscaL' earta �..tit4
(

o

-

Dr. Arnoldo Peiter Filho
.ADVOGADO

CfVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Majór Vieira, 49Q Canoinhas

José 'Yvaú da Costa
'-...._..

Bacharel em, Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira 7" Fones 236 e 314
'CANOINHAS -- Santa Catarina

Dr. José Bonifácio da Silva
.ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e ériminais • Inventários e Partillhaa

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

. Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOLlS' -- S. c.

N�egoci-o de ocasião
URGENTE

Vende-se uma casa com 60 metros quadrados de cons

trução - fogão econômico e poço e 2 (duas) datas de esquina
sitas a rua Anita Garíbaldi, nas proximidade da casa de comer-

cio de Afonso Kolher.
.

Tratar com Z. Garcindo & Knuppel Ltda. ou nesta Redação.
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CORREIO DO oNORTE 14-5-1960 '..

1

Sociedade de -7 Tiro ao Alvo Canoinbas
CONVITE ... BAILE

Vende-se
Um terreno de cultura,

com a area de 32 alqueires
cercado, casa de morada,
ranchos etc. situado no lugar
Bugre, Distrito de TrêsBarras.

Preço Cr$ 350.000,00
Tratar no Cartorio em

Três Barras. . jx

A Radio Canoinhas Ltda. no período do racionamento de
Energia Elétrica funcionará nos seguintes hora rios:

Domingos: Das 15 horas as 24 horas
Segundas: Das 8 horas 8S 22 horas

Terças: Das 8 horas as 22 horas

Quartas: Das 12 \ horas .as 24 horas

Quinte.s: Das 8 horas as 22 horas )
Sextas: Das' 8 horas as 22 horas
Sábados: Das 6 horas as II, e das ,17 as 22 ...

Novos Horários da Rádio (anoíahes Ltda.

A Diretoria convida seus associados e exmas. famílias pa
ra tomarem parte no grandioso baile que fará realizar dia 21 do

corrente no .salão Bechel, abrilhantado por ótimo conjunto mu

sical de São Bento do Sul.

Reserva de mesas com O· sr. Henrique Bartnik, na casa

Bartnik.
Antecipadamente agradece pelo comparecimento

A DIRETORIA

resentamos
..

o grande carro brasileiro
Finalmente está à sua disposição AERO-WILLYS, o automóvel brasileiro

que atende às exigências máximas de beleza, amplidão e conlórto.
É um grande cerro em todos os sentidos, com 4 portas, 6 lugares,
moderno, sólido e de excepcionol sucvidcde em marcha. Possui ?m
pio porta-malas e o potente e económico motor Willys 90 r-IP, 6 ci

lindros. É o automóvel que tantos esperavam. Venha conhecer

..:i,
.' ,

1
>;:1

J

EM EXPOSIÇÃO:
1/

Basilio Bumenbnk &. Cia. Ltda.
Rua Vidal Ramos

CANOINHAS SANTA CATARINA�:-

I

.' ) J -

-,

CONCI::.SSIONÁRIO

õ Não Sejamos
�

Ingênuos
(conclusão da -úlnirna página)
quando tudo parece ferver nu
ma caldeira política, seria óti
mo remédio para' abrandar -

a

fervura se tetos leêssern a "A
ção Democrática," pois há'mui
tos Brasileiros bonzinhos, mas
ao mesmo tempo siIEplórios e

ingênuos,' acreditando que no

Brasil tudo ê azul pois que o

verdadeiro inimigo da Pátria
e .

da Democracia
.

- o comu

nismo estrangeiro.- que tem
seu afilhado no Brasil - tem
a cautela de encorider-se sob
o manto protetor da mesma

'Democracia (sic) para assim tra-
ir a Pátria e vender o resto da
liberdade ao patrão do além da
"cortina d�/ ferro". .

Não sejamos ingênuos: Os can
didatos à cargos eletivos, os que
aceitarnvos votos, a colaboração
comunista, embora se digam mil
vezes democratas, não merecem

nosso apôío, pelo simples motí-
vi> qUE' êles pactuam com o ini

migo da Pátria, desviando-se .

\
dos mais rudimentares príncíptos
da verdadeira democracia e não
s âr- dignos de serem sufragados
pelos nossús votos .

. Ford 46
Vende-se um caminhão

com reduzida em perpeto
estado de conservação.
Preço de ocasião.
Tratar com o Snr. Cirilo

Medeiras em Floresta. 3x

VENDE-SE'
um Caminhão FORD 46,
completamente reformado.
Tratar na oficina CADOR.

Vende ..se

Fabrica de Portas e Janelas
com registro no Inst. de
Pinho para '?fl vágões de
madeira mensal. Com diver
sas maquinas, barracão e

lote ao preço e condições a

combinar.

Tratar cf E. Dambroski
Vira Fani, N' 50 e 1408 ou

ex. Postal 2668. , lx

Material' elétrico
CASA ERLIT A

,Para Presidente .. ",.

Para.Vice
-

Presidente MILTON CAMPOS

•
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'HOSPITAL SANTA CRUZ
Demonstração do Movimento Interno do mês

de' Abril de 1960'-
� DESCRIMINAÇÁO ENTRADA SAlDA

�ABsjstencia Hospitalar e medicamentos
Secção Maternidade
Ambulancia (
Curativos e aplicações externaa

'-

170.306,00
2.900,00
1.570,00
6.240,00

Total CR$ 181016,00
46.121,50

.

16;259,50
27 }OO,OO
1.570,00

11.960,00
3.600,00
69108,00

175719.00

• Mantimentos
Deepesas Gerais
Ordenados
Ambutancia, exept.o oficinas"
Rouparia
(Ixigenio e esparadrapos (avulsos) '-

fagamento de duplicatas de laboratorios aecção «Farmácia»

Totál CR$
Saldo que passa pi «Construção» CR$ 3.297,00

.l> MOVIMENTO DE ASSISTENCIA A POBRES-INDIGENTES
Foram atendidos, 14 indigentes, com 304 diarias e medicamentos.
.n'uin total de

-

CR$ 32685,00
MOVIMENTO GERAL DE ENFERMOS:
Existiam 38 - Entraram c/mes - 86, Faleceu- I. Saíram- 97 Ficaram-26.

Canoinhes, 4 de Maio de 1960.

\ João Seleme . Presidente Ithass Seieme - Tesoureiro.

Ativid�ades na Câmara Municipal
Súmula da Sessão dó dia 4 de Maio de 1960.

Presidenoís. Heneau Cubas.
l°. Secretario João Augusto Brauhardt

.

2°. Secretario Alfredo de Oliveira Garcindo
Presentes: Tufi Nader, Ewaldo Kreiss, Ewaldo Zipperer, Gui

lherme Prust, Braulio Ribas da Cruz, Clementino E. Pieczarka, José
Ivan da COBtS.

Ausentes:
-

Idalino- F. Tulio, Antonio Maron Becil, Alcides
WoitexeD.

Expediente: Oficio circular N. 156/60, do Engenheiro Agro.
nomo, Durval Henrique da Silva, chefe da I. R. do S. E. T. em

Santa Çatarina, comunicando a instalação nesta cidade da 6·, Região
Tritiucula, com jurisdição nos Muuicipios de Mafra, Itaiopolis, Pa
panduve, Rio Negrinho, S. Bento do Sul e Campo Alegre; oficio .da
Camara Municipal de Urueseuga, comunicando-nos 8 eleição .e posse
da nova Mesa; iuern das Camaras Municipais de Jacinto Machado,
Trombudo Central, Rio Negrinho, Penha, Nova Trento, Luiz A!ves.
Ilhota e Nova Veneza; das Camaras Municipais de Jarsguâ do Sul e
Palmitos agradecendo a comunicação da eleição e posse da Nova Mesa
desta Camara; convite do Lions Cluh desta cidade, para as festivi
dadea em beneficio da Pia União de Santo Ant.onio para tl construo

Cão do Asilo Lourenço "Malluceli: oficio da Escola Tecnica de Co
mercio desta cidade, convidando esta Camara para IIS solenidades i
naugurais da primeira Bula de ingles do _cu'rso mantido por aquele
estabelecimento de ensino; oficio da Liga Esportiva Canoinhenae coo·
vidando esta Camara para a inauguração de sua Séde; eBalsucete do
Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro; oficio N. 103. da
Coletoria Estadual de CaDoinhali prestando iníormaçõee solicitadas por
esta Casa, sobre a Bitributação referente ao imposto territorial subur
bano; oficio N. 1/60 da A�Bembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.

O Sr. Vice- Presidente, vereador Tufi Nader, passou a presi
dencia ao titular Dr. Reneau Cubas, que mandou se prosseguissem
os trabalhos.

Ordem do dia: O Vereador Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo,
sugere ao plenário e a preeidencia, ada consrituida uma Comissâo de
Vereadores para estudar a questão do Bitributo, afim de que se poso
8a dar esclarecimentos ao povo; submetida 8 apreciação do plenario a

sugestão do vereador Alfredo de Oliveira Garcindo, foi a mesma aca

tada e formada li Comissão dos seguintes membros: Alfredo de Oliveira
Garciodo, Brsulio Ribas da Cruz e. Dr. José Ivan da Costa. Em se

guida o Sr. Presidente, comunicou ao, senhores vereadores, que 08 ma

térias que foram baldeadas para este período, entrassem na Ordem do
dia, da presente Sessão. São as seguintes materies: Proiêto de 'lei que
autoriza auxilio ao Sr. Pedro Nogatz, sendo despacbad .... a Comissão'
de Finanças, para emitir parecer; idem o proiêto de Lei que autoriza
auxilio di> importaucia de Cr$ 20.000,00 a Biblioteca Infantil de ,CR.
noinhas, sendo encaminhado a Comissão de Finanças, para exarar pa
recer; entra em 36• e ultima discussão, o parecer da Comissão de Le
gislação e Justiça, sobre o projéto de Lei que autoriza permuta de
uma ares de terras do património Municipal, por outra. pertencente
ao �r. Pedro Alves Vieira. sendo aprovado em 3·. votação, sendo des.
pachado a Comissão de Viaçãç e Obras Públicas, para dar parecer;
idem o projéto fie lei e exposição de motivos, de autoria do vereador
João Seleme; referente a concessão de auxilio da importancia de
Cr$ 100,000.00, para a construção da Igreja de Sa-nta Cruz. no Alto
da Cetina, sen.ío encaminhado a Comissão de Finanças, para exarar

.

parecer; idem o proiêto de Lei que autoriza o Sr. Prefeito Municipal
-

a adquirir mediante compra do Sr, Pedro Abél Collodél, uma área
de 5 000 metros quadrados de terra, para instalação do Cemitério
Municipal de Paula Pereira.

PALAVRA LIVRE: Usou-a o vereador Alfredo de Oliveira
Garcindo, que requer conste em Ata dos trabalhos de boje, .voto de

profundo pezar, pelo falecimento do ex-preíeito e ex-deputado estadual
Sr. Emilio Hitzmann, igualmente as venerandas senhoras D. Maria do

Espirito Santo Cordeiro Pacheco e. Temporia Furtado e, que se co:
munique as familias eDlutada�s, '."�

.
'

'.

.

Usou lôgo apôs a palavra o vér,eador Dr. José Iváu da Costa,
que' agradeceu as homenagens prestadas pelo vere'ador Alfredro de
Oliveira Garcindo

Com a palavra o vereador Braulio Ribas da Cruz. que suge
riu, que a Câmara de Vereadores fosse fazer uma visita 80 sr, Odi
lon Davét, que se encontra hospi,tal.i,zado nesta cidade, dado ao sei
dente sofrido dia 3 do corrente na estrada Canoinh88' Maio'r Vieira,
sendo aprovado.' /

',ntem na Associação Rural, que.
rendo adquirir terras para plantar
aquele cereal.

E tudo isso, ajuda a cimentar
a nossa agricultura.

Ano 15 CANOINHAS - S. Catarina, 14 de Maio de lY60 • N 591inquietador·Sinal
(conclusão da última página)
faça, a "sua" política, em função
dos interêsses sucessórios, que po
dem ser também os do Marechal
Teixeira Lott ou não. Entre tan

tos diretores, porém, o Sr. Ku
bitschek entendeu substituir exa

tamente o homem que construiu
Paulo Afonso, aquêle cuja substi

tuição seria a menos indicada,
el>tando em andamento obras de

ampliação da capacidade da Usina.

Não poderia ter sido mais infe
liz o ato do Chefe do Govêrno,
que parece dar uma medida de co

mo se comportará o Executivo no

problema da sucessão presidencial.
E positivamente, um sinal inquie-
tador.

.

(Ext. de "A Visão")

Grande 'Produção
no Município de

de Arroz
Canoinhas

Já tivemos oportunidade de a

bordar o assunto em' outra opor.
tunidade. dizendo que agricultores
de Valões estavam interessados em

nossas terras para o olantÍo de
arroz. Vieram e compraram terras.
Este ano a produção de arroz do
Municipio atingiu proporções gi
gantescas. Taunay lidera- a pro
dução. ·Arróz de todas as qualida
des, tão bom ou melhor do arroz

do Rio Grande do Sul, o unico

" Estado que foi sempre considera
do o maior produtor �e arroz do

I Brasil

Com .« Fracasso- do trigo dado
a falta de atenção do Governo
para com os triticultores logo após
a colheita, lavradores se voltaram

para o arroz, esperando tirar dele
os prejuisos sofridos com o trigo
E foram bem sucedidos. Temos
presentemente uma produção de

,
arroz jamais igualada Lavradores

I de Municipios visinhos, estiveram

AGRADECIMENTO
Convite-Missa

Procure no seu fornecedor

o sabão Printeza, .Lygid,
Borax OlJ Iupy
� ,

Um produto bom,
especial e cdnoínhense!

A familia da extinta -Dna. Mar
colina Maria Carvalho, falecida em

'Paciencia dos Neves· dia 11 do
corrente, veio. de externar seus

agradecimentos aos ·clinicos Ora.'
Mario Mussi e Reneau Cubas.. pelo
desvelo com que sempre trataram

�

agradecimento esse extensivo ao�
demais parentes. amigos e vizinhos.
Convidam outrossim a todos, para
assistirem a Missa' de 7°; dia que �
mandam celebrar 'dia 18 às 7 ho-
raso na Matriz Cristo' Rei. �
A todos sua imorredou\a gratidão.

Lã'S para � Tricot
Cas'Q Erllta

Para

.o problema
des grandes

cargas

ME·RHY
.

SELEME
apresenta

a nova medida de quilometragem

�\

o
o pneu de caminhõo mais forte e durável iarnQis .copstruído!

• 60 % mais. borracha na banda: ....

muito mais quilometragem
• tração mais firme:

segurança em qualquer estrada

• nova resistência, mais recopcqenss
lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3·T

�.

SAb A ;:
'IhO re este nevo e mcrcvi oso

pneu, consulte-nos sem compromlsso

Mrr,'�I: i\ Y SELE
TRÊS BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
•

(
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CORREIO DO NORTE

,,'
, �',

14·5-1960

A partir de Cr$ 670,00

na CASA ESMALTE
" V. S. encontrará a sua

V.IGORELLI
115TANDARDt .. �

,

A Màquina de Costura do Brasil.
Um modêlo tradicional, prático,
que agrada a todos.
Fino móvel com 5 gavetas,

a uruca garantida por 50 anos

. mas dura uma
�

eternidade

MÁQUINAS, INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira'

c:-;

DAS AF-AMADAS MARCAS:

FAMA C MAREK
Infprmações: Z. (iarcindo,' & Knüppel Ltda.

CANOJNHAS s. C.

,CASA LANG·ER
Rua Paula Pereira, 793 -- CANOINHAS

"

Camisas para passeio; Brancas c/ colarinho e Tipo-"
Esporte - Camisas especialmente para serviço

Diversos preços e,padronagens -
Calças para homens.

,

(Nóva�nte "MAÇÃS" sempre frescas)

Em JUNHO e ,NOVEMBRO ,de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Taíâo Vale Um Milhão" bastando (

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

'rl
5 1111.. 11 .

• •••••••••••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8 ..
· ..
· ..
· ..

H O }in�mciamento de construção da �asa própria f�ita pela ii
L . �

!! Caixa Econômica Federal de Santa Catanna 55
" "
" �
H depende- exclusivamente do montante de seus depósítos. 55
" -

Si Concorra para o bem estar social de sua localídade levando 5:,
- "

re '

suas reservas em depósitos na ai
· -

ia CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 55
- "

i5 SANTA CATARINA. 55 -

" "
- -

- 5i Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
" "

is Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ii
- "
" -"

a ' �
:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VENDE-SE UM

�TELEFONE Tratar n/ Redação

EDITAIS
St'btlstlão Grein Cost», Escrivão

de Paz e Oficial do Re�i!lt�) Ci
vil de Mfl_jor Vieira, Município e

COm8rCa de Canoíuhas, Estado
de Sauta Catarina; etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Joaquim Corrêa dos Santos
e, Tacília Rodrigues da Silva.
Ele, natural deste Estado nas

cido. ern Palmital, neste Muni

cípio, no dia 25 de abril de 1929
de profissão Operário, solteiro,
e residente nésta vila filho le

gítimo de José Corrêa dos San
tos e de Dona Petrolina Jun

gles Mas�aneiro domiciliados e

residentes em Três Barras, nes

te Municíoio. Ela, natural deste
Estado, n�s::ida em Palmital, o]
Municipio no dia 30 de Setem
bro de 1939 doméstica, solteira,
e residente nesta Vila filha le
gítima _

de João Rodrigues da
Silva e de Dorra Sébastiana Ro

drigues de Lara residentes em

Palmítal, neste Município,

Âpresentaram 08 documentos.
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem souber de algum im-.
pedimento legal, acuse- o para fins
de direito. E para constar e ohe
gar ao conhecimento de todos la
vrei o presente no lugar de cos

tume deste Cartório, e publicado
no Jornal Correio' do Norte em

Cauoinhaa.
Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

I

Alfredo Pereira Oficial do-Ré
gistro Civil de Bela Vista do
Toldo, Canoinhas Sta, Catarina.

Faz saber que pretendem ca

,
sar: Otto Mielke e Estaníslava
Kubiaki. Ele. natural deste Es
tado, nascido em Canoinhas no

.día 27 de Agosto de 1930, co

merciante, solteiro, filho de Jo
ão Mielke e de Dona Eudccía
Mielke residentes em Pacien
cinha neste Distrito.

Ela, natural deste Estado, nas
cida em Paciencinha no dia 12
de Maio de 1932, doméstica;
solteira, filha de Pedro Kubiaki
e de Dona Estefania Berdnoskí,
falecida, residentes em Pacien
cinha deste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180, etc.

Bela Vista do Tolao, 6-5-60.

Alfredo Pereira'

Oficial do Registro Civil

Comunicado·
O "Santa Cruz F. c." cornu

nica que a partir deste mês às
reuniões serão J ealízadas todas
as quartas-feiras em SUf' séde
provisória sita em uma das de

.pendencias da Churrascaria Sabiá
á Rua Vidal Ramos - n/Cidade,
Solicita outrossim o compa

recimento assíduo de todos os

diretores.

Canoínhas, 29 de abril de 1960

As. GUILHERME PRUST

Presidente.

Atencão
�

Senhores 'Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando na

Rua Coronel Albuquerque,
201 - 'Consultas gratis.

1x

Lavoura e Pecuária
Responsabilidade. Associaeão Rural de 6anoiohas

Criação ( d�Minha Suinos
Certa ocasião ao visitar uma fazenda que se dedicava

em 'pertícular 8 criação de suínos, me entusiasmei com o'
aspecto rolíç- I f' alegre de pequenos leitões que_J�vadiavam
fora dos piquetes reservados às porcas com cria. O proprie
tarío exaltou meu interêsse fornecendo-me dados sôbre os

bons lucros que obtinha com esta atividade.

Logo que me foi possivel, entrei em contacto com o

Pôsto de Suinocultura, que a Secretária da Agricultura man
tém no meu Municipio, 8 fim de adquirír os primeiros lei
tões que virram a constituir meu plantel, Elegí a raça Duroc
entre os demais, por sabe- la precoce. rústica e de ótimo
rendimento, Afim de evitar degeneração do plantel, escolhi,
leitões e" leitoas não consanguíneos, isto�, que não apre
-sentassern parentesco entre foi, bem como tive o cuidado de.
observar-se seus irmãos de barrigada, eram .bern desenvol
vidos e se em número' não inferior a 6, visando assim, com- "

prar não só o aspecto exterior, mas também uma bôa ba-,:
gagem hereditária. De posse dêste plantel de leitões, recém
desmamado portanto

f
com dois meses de idade,' instaleí-os

num piquete .gramado com capim kikuiu, onde nunca esti
veram outros suínos, prevenindo assim uma possivel conta
minação dos leitões. Duas ou três árvores forrieciam alguma
sombra, e um abrigo rústico de madeira, protegia os ani
mais contra o vento e a chuva, sendo entretanto móvel afim
'de que uma prolongada permanência no mesmo local não
proporcionasse abrigo também aos parasitas e vermes. 'Os
leitões logo se espalharam pelo piquete e encontraram' na
grama, uma bôa fonte de vitaminas e sais minerais. Surgiu
um problema, com a insistência dos leitões em forçar o so

lo, a procura de raizes, em consequência formavam, se bu
racos que logo se transformavam em charcos, o que não
era absolutamente desejável. Encontrei no comércio vários
tipos de grampos, recomendados para grampear a cartílagem
do focinho dos animais, o que os impede, de esburacar o

solo. Entretanto êstes grampos logo cairam, durando pouco
·e custando muito. A melhor solução adotada, fui cortar um
pedaço de arame fino, não mais comprido do que um dedo,
com as duas extremidades limadas, e dobrando-o em U, in
troduzi-lo de cima para baixo na extremidade da cartilagem
nasal, torcendo as duas extremidades transpassadas, de mo

do'<a não poder soltar-se. Deste mododurante muito tempo,
o arame galvanizado permaneceu no seu lugar, e os leitões
'desistiram de cavar meu piquete. Com a idade de quatro
meses, fiz a separação de sexos, colocando os leitões, futuros
cachéços, num piquete Isolado, afim de que tanto os machos
como as fêmeas prosseguissem no seu desenvolvimento, sem
maiores complicações. Muita atenção dispensei, à verminose,
e para evitá-la, de três em três meses prendia os animais
no abrigo deixando-os 24 hrs. em jejum, e fornecendo-lhes
em seguida uma fazenda contendo uma colherzinha .de café
de finotiazina por cabeça.

Decorridas 6 8 7 horas,
.

soltava-os e o abrigo era

lavado e desinfectado, com creolina ou água de cál. Com

(Continúa no próximo número)

CASACOS

E BLUSÕES
t

de LÃ\_de MAlHA

'Ultima novidade

,

p"":
"

"

Ate�cão Eleitores!
»: > .1

. Aproxima-sé cada dia mais o dia do, encerramento do
alistamento eleitoral, para as proximas eleições da-dia 3 de outubro.

Não deixe, portanto, para ultima hora, o que com muito
mais facilidade já hoje lhe é possível c�lOseguir.

1)- Verifique se o seu titulo está em ordem.
2) Em caso de transferenía de seu titulo de outra cidade,

para lhe possibílítar votar em, CANOINHA§, faça desde já o seu

requerimento.
3)- Em caso de não possuir ainda o seu titulo eleitoral,

dirija-se com a possível brevidade aO Catorio Eleitoral, no Edificío
da Prefeitura Municipal, procure a Snrta. Glicia Buss, que com

satisfação lhe prestarã todas as informações e dará todas as 'ins
truções para a obtenção do titulo. II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Hoie: as sra�. dnas.-Wdnda
esp, do sr. Nelson Scheide
mantel, Vva Henedina C. dá
Siloeira e Paula Mokr; a

srta. Irene -filha do snr.

Pedro Tokarski; o menino
Luiz Céeor filho do S1. Nar ..
Ciso Bartnick; os srs.. Tarei.
sio B. Fuck e José Tarcheski.

Amanhã: o jovem Arthur
Bauer Fo.; a sra. dna. Lidia
esp. do' sr: Darci Ferreira; o
,-menino Ivo Oustavo tilho- do
Sr. (Jils�avo Mues, de foimnlle;

.os srs: 'Pery Oustavo Lemké
e João Moysés, de Calmon.

. ,

Dia 16: a sita. Fegina Do
rotheia Polomani; o menino
Paulo filho do sr, Estetano
Miretzkij o Sr. Ney S. Machado.

Dia 17: o SI. dr. Haroldo
Schmidt, res. em S. Paulo; a

sra. dna. Leopoldina esp. do
sr. Rodolfo Froehner; o me-

'nino Danilo tiiho do 'sr Ser
giG- Gapski, a menina Zeiita
Inez filha do sr, Fidelis A.
Dadalt; as srtas. Tereeinha
Aparecida Maron e Irma z:
erhut. J

'

;
: Dia 18: a menina Miriam
filha do sr. Francisco Koehler;
o jovem (Iuiao Douét: os srs.
Antonio Voicik; Célio Kohler;
dr. Anuar Seleme e Pedro
Merhy Seleme.

Dia H;: a Sra. dna. Elza
esp. .do' sr. Altavir Zaniolo,
res. em Curitiba; 'os jovens
Jayme [osé Rudolt e Silvestre
Kosõuski; os meninos, Silvio
filho do sr. Afonso Knop, Os
mar filho do sr. João Augusto
Brauhardt e Vitorio filho; do
sr. Vicente Nouack.

Dia 20: a menina Bernadete
filha do-sr, Walmor Furtado;
o menino Edison Luiz filho

.
do sr. Arno C. Hottmann; o

sr. Alberto Federmann. de T.
Barras; as sras. dnas. 'Ge
ralda esp, do sr. Miroslau
Dolysnei e Paula Maria esp.
do dr. Saulo Carvalho.

Nossos porabens.

Gente Nova
o lar do sr. Hugo-Irmen

I!arda Peixoto, {oi enriquecido
dia 9, com o nascimento de
seu filho que recebeu o nome
de Karel.

Nossos cumprimentos.

Por Um Mundo Melhor
Ouçam todas as sextas'

I.,feiras,
às 18,30 hor-as, na'

Rádio Canoinhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.

]. Wzorek

Bolos, Artisticos
Acham-se abertas as inscrições

para o curso de bo!?s ar tístícos.

Aulas Diurnas e Noturnas.

Melhores informações nesta

redação ou á Rua Paula Pe

reira, 123. 2x

A"ssine! Leial Divulgue]
Correio do Norte

Livros - e Romances'
CASA ERLITA

• t

em MiltQQ Çflm99! 9
Companheira de Chap�

Não sofrerá nenhuma altera-
: ção '0 compromisso' livremente
<assumido pelo sr. Jânío Quadros
com a UDN, segundo o qual.
será seu exclusivo companheiro
de chapa o canditato daquela
agremiação á Vice-Preside'nciá
da República. Esta e a opinião
do deputado .Abreu Sodré que
acrescentou: "0 Compromisso
do sr. Jânio Quadros com a".,__liliiii ....__ , _

UDN - seu principal susten
taculo eleitoral � continuará
com a apresentação da candi
datura Milton Campos".

'.1

Não - Sejamos
Ingênu'os

Consolemo-nos nós, .pois ain
da temos homens que sabem

pensar, vêr e ouvir.

Sabem enxergar é uma arte,
mas, "infelizmente, muitos polí
ticos de hoje ou não querem
encarar os fatos reais, ou são

indiferentes, 'ou ainda por co

vardia e comodismo toleram

coisas, que são verdadeiro abu
sb num país democrático.

A "Ação Democrática" Bole
tim mensal do Instituto Brasi
leiro de Ação Democrática

(Av. Marechal Câmara, 271,
grupo 804) é uma revista, cu
jos redatores pertencem ao

grupo de patricios honrados,
que tem a coragem de dizer a

verdade tal qual ela é no Bra
sil.
Uma das poucas revistas re

vestida mensalmente de simpli
cidade, veracidade e outros pre
dicados dignos de

-

louvor.

Nos tempos de hoje quando
se aproximam as

-

eleições e

(conclue n'outro local)

_ Agor�, alem de outros" n�
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Uma _sra-nde variedade de licores ---e bebidase
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genheiro, A nós, contudo., não

éónstituiu motivo de espanto

Não é a primeira vez que o Sr •
Juscelino Kubitschek substitui téc-
hícos de reconhecida probidade e

competência -por elementos cuja
nomeação obedeceu exçlusivamen
te, a razões de ordem política, se
é que se pode assim qualificar'
essa espécie' da mais sórdida po-
Iiticagem. \,

Embora o ato esteja dentro da
sistemática do atual Govêrno. não
deixou de causar espécie o fato
de ser subatituido um homem cu

jas qualidades o excluiriam dessa
possibilidade. O único "defeito"
do Engenheiro Marcondes Ferraz
é, possivelmente o de ser paulis
ta e ter no seu Estado um gran
de círculos de relações, em função
da estima e da admiração que lhe
dedicam as elites de São Paulo.
Nesse ano eleitoral. o Presidente
Kubitschek pretendeu. naturalmen
coloca r na Companhia alguém que

Ano 14 • CANOIN��S - S. Catl�rina. 14 de Maio df . 19�O N �,�l

Sinal � inquietador
o Engenheiro Marconde� Fer.·

raz, que' durante doze' anos fói o

diretor técnico da Companhia Hi
dro-Elétrica do São Francisco. é
um profissional de excepcional ca
capacidade.; da qual deu exube
rantes provas vencendo as difieul-

,

dades que se antepunham à cons

trução' da Usina de Paulo 'Afonso.
Suas atividades na Companhi�
Hidro Elétrica do São ' Francisco
tiveram início desde a sua cons

tituição. no Govêrno do Marechal
Gaspar Dutra, Sempre foi man

tido pelos governos posteriores.
pois desenpenhava uma função
eminentemente especializada, in
teiramente à margem de quajsquer
injunções políticas. --

Im�m�.mm�••�m.m.�.�e�mm•••B�••mm.aB���

�I COMERCIO E INDLJSTRLA i
'I FISCHE & elA. I
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i 1935 I
25 anos servindo 11960 I

I Comércio em Gera] Moinho de Fubá e Cangica MALHARIA PANIFICADORA I
m Trigo e Centeio Integral 0000

� ,Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEARIA II!
B �
• H

! Panificadora e Mercearia - Primor I
1- Telefone 288 JII

•
•

I 'Biscoitos' da confeitaria Colombo do Rio i
I
�
If
�
iI-

I
II
II
II
II

"
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,
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.
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(conclue na 3a. página)

Na última Assembléia Gerai da
Companhia, o representante do
Govêrno, que detém a maior par-
te das ações, indicou um substi
tuto para o Engenheiro Marcoi:Jdes
Ferraz. Nada fazia supor tal subs
tituição; o ato constituiu uma

surprêsa para os próprios cornpa
nheiros de' diretoria do ilustre en-

-

'\

-Cine
\

Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20 boraa « Impróprio até 14 ano.

Sangue no Asfalto
em Tecnicolor

c/ Anthony Steel, Odi!e Verseis, Stanley Baker
Um grandioso filme de aventuras

DOMINGO - ás 14 horas - Censura Livre

SANGUE NO ASFALTO'
em Tecnicolor

DOMINGO _
á& 17 horas
ás' 20 hora",

Censura livre
Imp, até 14 anos

Da Terra Nascem os Homens
,

!"m Cinemascope
cf Gregory Peck, Jean Simmons, Carrol Baker, Charltcn
Heston,' Burl Ives; Charles Bickford, Alfonso Bedoya

Gigantesco como, a própria�natureza, corno o
- magestoso

panorama do velho oeste. Uma luta de Gigantes
premiado com um "Oscar"

2a. Feira • ás 20 horas » Proib, até 14 anos 'I REPRISE

38. e 4a. Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 ano.

R etrato de Uma A I ma
-

c/ Marga Lopez.. Prudencía Grtfell, Ernesto �lonso e
,

José Linares Rivas

.um dra!!!a selecionado 'do cinema mexicano
-----

5a. e 6a. Feira - á. 20 horas - lrup • .até 14 an�s

Pobres, Mas ... Belas
c/ Marisa Allasip, Maurizio Arena, Renato Salvatori,

Lorella de Luca e outros
,

'

Um filme do cin�ma Italiano dara divertir-a todos ....

o Cine Teatro Vera Cru�, tem a

-

'grsnde satis�ação de'
.

aoresentar dia' 24, aniversario do cine, em sua tela
'

pano·râ�ic8, o grandioso film� da Metro p9ldwib Mayer:

HOMENS DAS TERRAS, BRAVAS--
em Cinemascope - estrelando

Alan Ladd, Ernest aorgnine, Katy Jurado,
.

" Claire Kell;y:- e' outros
.'

•
Para uiu' gra�de ,púbÜcO� •• um grande filme•••••

,
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