
�ABERTA 'A ,DISSIDENCIA
TRABALHlSTA

Conforme se previa em todo o Estado, ó PTB não marchará
unido no pleito de 3 de outubro.

Tão logo Foi conhecido o resultado da Convenção, um mani

festo dissidente foi dado a público, seguindo o pronunciamento ante

rior do sr. Carias Gomes de Oliveira, que já se manifestára contrário
à politica' seguida pela Executiva Estadual do partido:

É o seguinte o manifesto:

"AOS TRABALHISTAS DE SANTA CATARINA
Em desacôrdo com a decisão do PARTIDO TRABALHISTA

BRASILEIRO, em Convenção Regional, hoje realizada, nesta Capital,
vimos advertir aos ilustres e valorosos companheiros que essa delibe

ração. que culminou' com-o apôio dó- PTB ao candidato do PSD, ao

Govêrno do Estado, .reflete a ingerência das fôrças ocultas, e estra

nhas ao' nosso Partido.

Essa Convenção, aceitando úma decisão que lhe foi imposta,
desmereceu da confiança dos petebistas, dos trabalhadores e do povo
catarinense, <,

Repudiamos essa decisão. por considerarmo- la afrontosa aos

brios e à dignidade dos bravos catarinenses, que jamais aceitaram
tutela. de pessôas alheias ao PTB .dêste Estado.

A decisão do PTB. da Convenção de hoje. nesta Capital, não
traduz os anseios e as esperanças de milhares de petebistas.

E' frontalmente contrária aos interêssea de velhos e bravos

petebistas, em cujo nome falamos.
.

Dentro de poucos dias, esta divergência, que jà se corpori
fica em volumosa dissidência, com raízes nos Diretórios Municipais,
apresentará, em fundamentado '�anifesto, o seu candiato a vice-Gover
nador do Estado. no próximo pleito de 3 de outubro.

Esse manifesto indicará. a orientação a seguir, de acôrdo com

I) pronunciamento e' as preferências de parlamentares, prefeitos, ve

readores, membros de organismos do PT8, nos Municípios, e líderes
sindicais, que já o subscreveram.

,

Discord� da atual orientação e das decisões da recente,Con
venção Estadual, petebistas de larga folha de serviços prestados ao

Partido. den re êles, fundadores e organizadores do PTB, com ares·

ponsabilidade d!: uma longa e operosa militância nos prélios eleitorais.

A dissidência do PTR, cujo manifesto, já conta com dezenas
de assinaturas, inspira-se na obra gigantesca do imortal Presidente
G.etúlio Vargas - criador e guia dos trabalhistas brasileiros.

Cremos nos ideais trabalhistas e tudo faremos pelo progresso
de Santa Clltarina e do BrasiL'

Florianópolis, 9 de julho de 1960.

. Assinaturas: SAULO RAMOS, Senador, Membro do Diretó'
rio Naciona! do PTB Deputado BRAZ JOAQUIM ALVES. Presi�
dente da Assemblé;a Legislativa. Deputado Estadual PAULINO BU·
RIGO Sr RODOLFO KOFFKE, Prefeito de Ibirama. Vereador
'ARYOVALDO HUASCAR -MACHADO, Presidente da Câmara Mu

nicipal de Criciúrna. Vereador' SERGIO FERNANDES PEREIRA,
,

Presidente da Câmara Municipal de Tubarão. Vereador VITORIO
LAZZARIS Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá dó Sul.
Vereador PEDRO ANDRADE. Líder da bancada trabalhista da Ca
mara Municipal de Criciúma. Vereador DORIZO FRANCISCO RO�
eHA Vereador à Câmara de Criciúma, HELEODORO ALANO DE
SOUZA. Presidente do Diretório Municipal do PTB de Nova Vene
za. JOSE MARIA SOARES NORONHA, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores no Beneficiamento do Carvão de-Capivari. Sr. PE
DRO PAULO CAMPOS CORTE, Presidente do PTB de Tijucas.
:tr. RAFAEL CRUZ LIMA, Fundador do PTB Catariuense".

Em breves dias �rão conhecidas as novas assinaturas a êsse
Manifesto.

.

Desta for.:na, conforme já se previa em todo o Estado, o

Partido Trabalhista Brasileirc dá ao Partido Social Democrático apôio
para as eleições de três de outubro, em troca da vice-goveruança con

fiada a um elemento completamente estranho à vida�política e admi
nistrativa do Estado de Santa Catarina, mas .apenas um apôio de
cúpula. sem a concordância de elementos de prôa da ágremiação tra-'
balhista. quais sejam, o ex senador Carlos Gomes de Oliveira, o se'.:
nador Saulo Ramos, os deputados Braz Josquim Alves e Paulino Bú
rigo, vários prefeitos, vereadores e massa trabalhista em geral, que é
o que compoem nêste Estado o verdadeiro trabalhista catarineuse,

Sociedade Beneficente Operária
Assembléia Geral Extraordinária

De ordem do sr. Presidente e de acôrdo com ás estatutos

SOCIaIS, convoco OS srs. associados para a assembléia geral extra
ordinária, a ser realizada em data de 17 do corrente mês, às 9,30·
horas, na nova séde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1°. -, Autorização à diretoria para contrair empréstimo;
2°. - Diversos assuntos;

Observação: - Na falta de número legal na hora marca

da, a assembléia funcionará 30 minutos depois' com qualquer nú
mero de sócios presentes.

Canoinhas, l°.,de julho de 1960.

Osvaldo Koch - Secretário
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DeputadO 1lonso
Faleceu no dia 7' do corrente,

no Estado de Guanabara, o

deputado federal Afonso Wa11-

derley Junior, integrante da ban
cada da União Democrática Na
cional. Natural do Estado do

Paraná, radicou-se em Santa Ca

tarina, iniciando a sua vida pú
blica como professor.
Fundador da União' democrá

tica Nacional de Santa Catarina,
o deputado Afonso Wanderley
Junior, desde logo empunhou a

bandeira do Partido, sendo um

dos mais ardorosos represen
tantes na Camara dos Deputados
em duas legislaturas. Oficial de

Marinha, o deputado Wanderley
Junior, já na reserva, recebeu
a Medalha de Mérito Naval, re
centemente, pelos serviços pres
tados ao Brasil durante sua car

reira militar, que foi uma das
mais 'brilhantes, assinaladas por
serviços em que se destacou, no
exercício das várias comirsões

U.MA
PRÉVIA

ELOQUENTE
ELEITORAL

Em �'O Estado de São Pau
lo" de 9 do corrente mês, a Rá
dio Record, em anúncio de
meia página, publica os resul

tados resumidos duma prévia
eleitoral, que sua equipe de re

pórteres B- 9 realizou, em vários
Estados, entre 22 de maio e 5

de julho. Apregoa o anúncio:
"A Equipe B-9 nunca errou

mesmo em percentagens, em-'

bora se destine' a prévia (mi
camente a fixar a tendência do

eleitorado". Os detalhes dessa

curiosa investigação da' opinião
pública poderão ser estudados,
por quem o deseja, no número
assinalado do jornal.
Aqui, a título, de curiosidade,

a súmula do resumo.

A' investigação atinge 67 cí
dades brasileiras; divididas pe-los
Estados do Paraná, Minas, San
ta Catarina, São Paulo e Rio

Grande do Sul. Nas 13 cida

des do Paraná, Jânio ganha sô

bre Lott por margem impres
sionante. Nas 20 cidades de

Minas Lott ganha em 8. No

Estad� de São Paulo, nas 18 eí

dadesvisitadas, Jânio ganha em

todas elas, num resultado que,
em média, atinge muito mais

do que o dobro dos votos dados

ao Marechal Lott. Nas 9 cidades
. do Rio Grande do Sul, Lott ga
nha em :� apenas. Nas 7 cida

des de Santa Catarina, Lott só

ganha em Concórdia e Joaçaba.
Em CANOINHAS, com os pos
tes já mais ou menos sujos com

os retl'atinhos da dupla da der

rota o resultado é o seguinte:
Jâni'o: 114; L_ott; 51; Adernar: 15;
Mílton: 69; Goulart: 51; Ferrari 39.

Pede-se com desespêro, a vol
ta urgente do Dr. Orty.

anderley Junior
que lhe confiou o Governo Fe
deral. A noticia do falecimento
do ilustre deputado, tão logo foi
conhecida em Santa. Catarina,
causou profunda consternação,
dado o seu prestigio politico e

social, e homem público de ele
vados méritos. (

'O seu sepultamento deu-_'
em Floríanopolis, dois dias d,!
pois, com grande acompanha
mento, com a presença de todas
as autoridades da Capital.
Enviamos a família enlutada,

embora tardiamente, nossos vo

tos de profundo pezar.

BELO GESTO
'da firma Irmâcs Zugman

de caridade e onde atravez de
trabalho honesto, contribuíram.
para o desenvolvimento do,
Município

. A entrega da incubadora ae

Hospital Santa Cruz, foi feita
dia 14 do corrente, às 18 horas,
-em presença de autoridades e do
povo que compareceu ao HOI-,
pítal.' .

.
" �

Apresentamos aos compone�:'
tes da firma Irmã_os Zugrnann,".
votos de congratulações.

Para a maternidade do Hos

pital Santa Cruz, a tradicional
firma Irmãos Zugmann desta

praça, acaba de doar uma IM

CUBADORA, em homenagem
ao sr. Henrique Zugmann chefe
da aiudida firma e que por mui
tos anos residiu em Canoínhas,
tendo aqui, iniciado a sua vida
comercial.

Belo gesto que sem duvida
alguma, merece ser imitado por

Itodos aqueles que reconhecem
as necessidades de um hospital

EMA
.
Dando prosseguimento a restruturação dos Sub- Dírítóríos,

o Diretório Municipal da União Democrática Nacional. continúa
na sua marcha vitoriosa, pelo 'interior do Município, mantendo
contato permanente com os prestigiosos líderes politicos e com

os udenístas, organísando planos rie trabalhos para serem apre
sentados 'ljurante a próxima campanha politica de. 3 de outubro.

Dado a receptividade que os membros do Diretório Mu
nicipal da UDN estão encontrando em todo o Municipio, já' não
há mais duvidas de que candidatos do maior partido politico de.
Santa Catarina, receberão a maíorta dos sufrágios canoínhenses,

Sub- Diretório da VON de Bela Vista do Toldo
Aos 26 dias do mes de junho de 1960, com a presença

dos srs. Alfredo Garcindo, João
_

Seleme e demais membros do
Diretório Municipal, foi restruturado o Sub-Diretório de Bela
Vista do Toldo, que ficou assim constituído:

-Presidentes de Honra: Francisco Ludka, Miguel Lessak,
Antonio Iarocheski; Presidente: Adão Tiska; Vice-Presidente: Jair
Lessak; 1° Secretário: Jose Pacheco de Miranda Lima; 2°. Secr é

tário:-Hercilio Pereira; 1°. Tesoureiro: Alfredo Pereira; 2°. Tesou
reiro: Felipe ,Krull.

MEMBROS -- Pedro Tiska, Vitor Pereira, Eraldo Lessak,
Roberto Koch, José Schimboski, Joaquim Angelo Pereira, Jair,
Migue! Jungles, Waldro Koch, Waldemiro Waz, Pedro Schirnbos
ki, Euripedes Bueno, Antonio Tiska,. Hercilio Poloniski, Bento.

Rodrigues, Jacob Schimboski. Alcides Leite, João M. da Rocha,
Alberto Barek. Lucas Crittens, André Schimboskí, Alfredo Ludka
e Wenceslau Bilinski.

Sub-Diretório de Tres Barras
. Dia 30 de junho, a._ UON Municipal, na sua marcha vi-;

toríosa, esteve no' Distrito de Tres Barras reestruturando o Sub,:'
Diretório e levando aos udenistas, a plataforma politica. Após
debates em torno dos assuntos mais importantes; foi feita a elei;;�
ção, 'apurando-se o seguinte resultado:

.

:
Presidente: Ricardo de Oliveira; Vice-Presidente: João'

. Camargo; 2°. Vice-Presidente: José Rodrigues de Melo; 1°. Se
cretário: Jorge de Souza; 2°. Secretário: Gregorio Schaycoski; Te�.i
soureiro: Manoel Ferreira.

MEMBROS -- Emiliano José Uba, Pedro Kotleski, Ion e

de Souza, Agenor Teixeira, Julio. José de Andrade, Felix da COS�;.
ta Gomes, Silvio Xavier, Miguel Chicoski, Joaquim da Silva e

S01lZa. Antonio Manoel Ferreira Ramos, Alvino Buzzi, Fioravante
Buzzí; Afeíxo Packer, Nicolau Schlepa, Cornelio Bussmam,

-
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CORREIO DO NORTE . 16-7-1960

Para Preside.nte.

Para Vice Presidente MILTON CAMPOS
"Curso Gratuito de

TaqUlgrÇlfia
"Por Correspondência
Acham-se abertas as matrículas

pará os
I,
cursos de taquigrafia por

correspondência do Instituto Bra
síleiro de Taquigrafia orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se de apenas 12 lições, após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final também por correspondência.
Os interessados deverão escrever

dando nome e enderêço para a

Caixa Postal n" 8934, São Paulo
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� financiamento de constr�ção da 'casa pr�::�:':��:'�' p'::"ii! v. S. poderá comprarre-
••

. logios moderníssimos

• �Caixa EconôI�lica Federal de' Santa Catarina ii anéis e brincos de di-

i
- --

=i versos modelos

! depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii i
,= .

Concorra para o bem estar social de sua localidade levando':5! Na Relojoaria. Suissa

!i: suas resêrvas em depósitos na ii· di Guilherml J. A. SOUZl

.iI CAIXA ECONOMICA,·FEDE.RAL DE ii
'

__R_u_a_E_ug_e_Ol_'o_d_e_S_ou_z_a__
iI SANTA CATARINA. ii
i� Agência em Canoinhas, Praça Dr.' Oswaldo de U
iã Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo -Rei ii
ii . ! I,' -

�

•

55
- .

-
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ii Dr; Aristides Diener ii
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CIRURGIAO DENTISTA
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Ixas ::
. ii Dentaduras .Anetomkas ii
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

- CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 'e 314
, CANOINHAS -- Santa Cat�rina

Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inveatârios e Partillhas
Atende diariamente das 9 à. 12 e das 14 à. 17 hora.
Escritório: Rua Dr., Nereu Ramos (Próximo ao Forum)

ITAIOPOLIS -_ S. C. I..__.-----------------------------.-

..-- --I_
�..-

Oficina

�elâmpa.go

A mais. antiga
A mais sortida'
A melhor
A préferida

,Completa assistência para ,

SUl bicicl�ta do .pequeno concerto
� ate a reforma geral

Bicicletas das mel hores marcas
-

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifido próprio

"-

Procure no seu fornecedor,
ELETROFRIO SJ4 - Refrigeração em Geral

OLARIA
Vende-se uma olaria para

tijolos, com todos os per
tences, ótimos barreiros, jun
tamente com uma ótima casa
de morada. terra de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasião.
Fazem-se condições.

Informações nesta redação.

Atencão Proíbe-se
,

Rudolfo Bornholdt, pro
prietario da gleba de terras
situada em SERRITO, em

vista de sérios prejuizos ma

teriais e sobresaltos com

tiros de arma de fogo, vem
por esse meio prevenir e

proibir tais abusos com essas

incursões em seu terreno

por pessôas ao que parece
írresponsaveís e que não se

responsabiliza pelo quevenha
a acontecer, pois que irá
tomar providencia. 3x

Ferreiros

o sabão Princeza, Lygia,
,

Borax ou 1upy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Confecções finas

pere senhoras

CasaErlita

..

CAS,A LANGER,
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Não apregoa que atende os seus freguezes
com atenção e higiene, mas, em vez disso

EXECUTA
Conservando assim, sempre intacta éssa

sua antiga Tradição, e que é o seu

maior e gigantesco Patrimônio.

VENDE-SE Por prêço muito aces

sível, um trator Fordson Major, gran
de, à gasolina,

-

em perfeito estado,
praticamente novo, e apto à qualquer
Exame, Prova ou Demonstração.

Vêr e tratar com

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda., nesta cidade. 3

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,
Câmaras Frigoríficas e Fábrica de Gelo

Distribuidores nesta Praça

z. Garcindo & Knüppel Ltda.
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Registro Civ iI ELFRIEDA_ OLSENDna.
"Correio do Norte" apresenta

à Familia enlutada, sentidas con
dolências.

Faleceu dia 27 de junho p.
findo, em Buenos Aires, onde
residia ultimamente, a exma.

sra. dna. Elfrida Olsen, filha do
saudoso casal Bernardo Olsen,
de Marcilo Dias.

O seu corpo foi trasladado

para o Bresíl, via aérea, sendo

sepultado dia 13 do corrente,
na jazigo da Família em Mar
cílio Dias, com grande aeompa
nhamento, tanto da população
daquele distrito, como tambem
desta cidade, onde a. Família
Olsen é bastante estimada e re

lacionada.

Maria Góss Glinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito de

Paula Pereira Comarca de Ca

noinhas, S. Catarina.

Faz saber -que pretendem ca

sar: João Martinhakí e Matilde
Graví Gonçalves. Ele, solteiro,
lavrador, natural de Barreiros
desla Comarca, nascido a 25 de
Abril de 1936. filho de Wlasdí
lau Martínhakí e de Rosalina,
Pexebena Martinhaki, residen
tes neste Distrito. Ela. solteira,
doméstica, natural de Salto da

Agua Verde desta Somarc�, nas
cida a 31 de Março de 1941,
residente neste Distrito, filha de
Waldemiro Gravi Gonçalves e

de dona Ana Fürst, residentes
neste Distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for

ma da Lei.

Paula Pere íra, 4·7-1960.

Maria Góss Glinski

Oficial do Registro Civil

Perdeu-se
No dia 8 do corrente, ás 12

h!'; no trajéto Canoínhas-Encru
zilhada, um embrulho contendo
uma peça (lO m.) de algodão e

2.70 m. de brim.

Pede-se o favôr a quem achou

entregar nestá redação que se

rá gratificado.

AOS CRIADORES:
Horário da Quinta Região do Serviço de Defesa

Animal da Secretaria da Agricultura:
Pela Manhã: das 8 às 12 horas

Rua CeI. Albuquerque, 201 (defronte do Posto Esso)
A' Tarde: das 13 (1) às 17 (5) horas

na Associação Rural de Canoinhas.

Compre agora
sua nova

ROUPA

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mrt cruzeiros em

como;
Com as Cautelas Mille.

pras dão direito a uma nárias V,. ganha priMrtll
Cautela Milionária milionários •••

"-

TRES' SORTEIOS
30 de julho • 28 de setembro ..

31 de dezembro j

·Confie no 5UO boa estrêla
comprando no Revendedor
Renner desta cidade

Sob 'a ro,p"nsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A. Carta patenta 335

20 Auton"l6veis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961
30 P"ogães Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER

·600
_ roupas RENNER

AVlSO IMPORTANT� \M'
A sua Cautela Milionór>ID, U
mesmo premiada num soro

teio, continua valendo pa
ro os aorteíos seguintES.

-,<::dor Renner CASa PEREIRD • I casa da, boa roupa
Ruo Getulio Vargas, 882 . T�19�"'�: 298 ; CANOINHAS

Ano - 15 CANOINHAS S. Catarina, 16 de Julho de 1960 - N. 599
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IDEIA FIXA • • •

JAIME ARRUDA RAMOS
O jornalista Rubens de Arruda Ramos, que comanda a

equipe de imprensa do PSD,' saiu a campo, para justificar m"ta
de seu partido, aquela que promete destruir o lnco.

Não contesta; nem comenta, nem alude à circular pesje
dista de que fiz publicar fac-simile.

, Dita circular investiga os funcionários do lnco que se �-
nhàm candidatado a cargo eletivo qualquer. Para, segundo os

próprios têrrnos da circular, "criar instrumento para a proQJl-
ganda eleitoral".

_

..

Os argumento, ora invocados pelo jornalista, fogem à qual
quer justificativa dos intentos pessedistas quando procuram iqfl.·trumentos contra o grande banco catarinense, pela possível call
didatura de funcionários seus.

,

Ocupa-se o jornalista de oposição de empréstimos do l�
ao Govêrno do Estado, fazendo da transação seu cavalo de tfà
talha.

Deixa entrever que esta é mero protecionismo estadual
ao estabelecimento bancário.

Ora, a cifra da transação é gôta d'agua no movimento 'lo
sólido banco catarinense. E interessa muito menos ao Banco' que
o Estado.

Essa é a verdade.

E não é só com o Estado que o Banco colabora. Fá-lo,
também, com vários municipios catarinenses. E entre êstes estão
inúmeros de govêrno pessedista.

Ainda, há pouco tempo, o ilustre Prefeito da Capital, que
é pessedista, reuniu em seu gabinete 'os dirigentes de todos OI

bancos, com agência em Florianópolis, apresentando-lhes um pe
dido de empréstimo.

Sabe-se que a Prefeitura da Capital, pelo estado caótico
de suas finanças, legado ao atual Prefeito pelo PSD, não dispõe.
de crédito nem para uma caixa de fósforos. Suas transações atu-

.
ais têm corrido ao crédito pessoal do atual Prefeito.

.

Na proposta apresentada pelo Prefeito da Capital, S. �.
estudou fórmula, em que o montante do empréstimo fôsse divi
dido entre os vários bancos, pedindo a cada um sua possível cota.

O Inca ofereceu-se para cobrir, sozinho, a importância
pleiteada.,

.

Será que era a carteira política do Inca, como diz o che
fe pessedista, que estava querendo aderir?

Era um grande banco catarinense colaborando, mais uma'
vez, com os poderes públicos, para o progresso de Santa Catarina.

Embora em setor pessedista.
Por isso, acha o PSD, deve ser destruido. Arrasado, rr.es

mo, como pedio o próprio candidato do PSD ao govêno _do Es
tado, pelo seu jornal. Ajudem-�e a arrasar o Inca.

.

O que é suspeito, altamente suspeito, não é que o lnco
transacione com o Estado, que funcionários do lnco, em gôzo ple
no de seus diretos politicos, sejam candidatos a cargos eletivos,
porque o que causa espécie é que o mentor da campanha de des-.
truição do lnco sejao próprio presidente da Federação das In-.
dústrias, senhor Celso Ramos.

Seja o industrial Atílio Fontana, coordenador geral do PSD.
Nem se diga' que o Inco quer o domínio político do Es

tado, para usufruto, pelo fato de funcionários seus terem sido
candidatos.

Porque, então, mesma acusação de desfrute da coisa pú-
blica, poderá, com muito .mais razões, ser feita a homens do PSD.

O senhor Celso Ramos é candidato ao govêrno do Estado.
Seu irmão, Joaquim Ramos, é deputado federal.
Seu outro irmão Vidal Ramos Júnior é prefeito de Lages.

Daí, talvez, a justificativa da omissão, nos cartazes, nas placas,
nos volantes, na própria imprensa, do sôbre-nome do candidato,

O PSD só anuncia - Celso;.
Nenhuma vez falou em Celso Ramos. Por que?

0,1

Convite para Missa de 30. dia
Esposa, filhos, genros, nóras e netos de

JOÃO BATISTA PACHECO
convrdam os parentes e amigos para assistirem a Missa de 30".
dia de falecimento, que farão celebrar na Igreja S1i.o João Batista,
em Três Barras, no próximo dia 22, às 7,30 horas, em intenção
de sua alma.
Por êste ato de fé � bondade cristã, antecipadamente sgredecem.

NUNO� EXISTIU IGUJ:1L

PARA FERIDf',:);
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
F R I E i R A 5,
ESPINHAS, ETC.

/

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CI. i

BELOS E DEMAIS

AFECCOES 00

COURO CABELUDO.
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novidades em 78 rpm
Gruss vom Schuetzenfest I
2 teil
Orchester Alfons Bauer

Wonn dia alpenrosen bluehn
Der jodelnde Jaegêr
Geschwister Fahrnberger mit orchester

Vergiss die Heimat nicht
Hast du noch eine zigarette, Kamerad
Ralf Roberts mit orchester

Puppy Love
Adam and Eve
Paul Anka e orq.:

Vi
E terno motivo
Osmar Navarro e orq.

O cumpade é de briga
Bàianada
Mario Tupinambá e orq.

e muitos outros voce encontrará na

-

1·.... 7...,

Socieddde Beneficente Operária
A Diretoria da Sociedade Beneficente Operária so-

licita a todos os seus associados em atrazo com a Te
souraria, pára regularizarem a sua situação, sem o que
não terão direito aos privilégios sociais.

Para êste fim ficará à disposição dos srs. associa
dos o cobrador da Sociedade, diàriamente das 13 às 18

horas, na séde social.

Dr. Mario Mussi

Osvaldo Koch
Secretário

- Presidente

Waldemar J. Hoffmann
Tesoureiro Ix

�================================================�I,

Comunica aos seus co-estaduanos, amigos <' e

correligionários a instalação de escritório no Estado
da Guanabara, a fim de melhor atender aos interês
ses de' Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:

Rua Souza Lima, 185 • Apartamento 801

Fone 47.9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

Deputado Aroldo Carvalho

MÁQUINAS INDUSTRIAIS,
para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC MAREKe

lnlormeçôes. Z. Ciardndo & Knüppel ttde,
CANOINHAS 5. c.

DR. ROMEU FERREIRA

Extrações,

DENTISTA
-,

Especialidade:

Dentaduras, Pontes moveis etc•••

Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas

á
-

tarde das 't3,30 às 18 horas.

Rua Felipe Schmidt, 775 _. Canoinhas S. C.

Livros e Romances· Material elétrico
•

CASA ERLITA CASA ERLITA

De tudo
um pouco

J. Wzorek
"Os candidatos a cargos eleti

vos que se unen com os comu

nistas, não poderão ser sufraga
dos pelos católicos, pois está bem
clara a proibição divulgada pelo
C.RF." A Igreja, tendo em vista
o bem da Pátria e da Religião,
proíbe terminantemente aos ca

tólicos de votarem em partidos
e em candidatos que se unem

ou se locupletam com a aliança
comunista". . .

xxx

"Tenho para mim que muitos

politícos em vez de desperdi
çarem o dinheiro para impri
mir cartazes, - fariam melhor

se, ao 'em vez disso, distribuís
sem muita!'. revistas e jornais
de reconhecido valor moral, pois
o cartaz nada diz, ao passo que
um bom jurnal, com o tempo,
forma a opinião pública.

x x x:

Realmente, nêste mundo há
de tudo um pôuco. Também há
homens bonzinhos mas tão frios
e indiferentes que parecem dor
mir um «sono dos justos» en

quanto f;. Pátria reclama a sua

ação. Despertá. los desta letargia·
seria. talvez mais difícil do que
executar Os trabalhos que êles
se propuzersm a realizar.

x x x

Parece que os lavradores
«miudos» estão condenados a

abandonar a cultura do trigo
pois o prêço de sementes para
o plantio é muiro alto. Oxalá,
voltassem os tempos do saudo
so Prefeito Alinôr Vieira Côrte,
quando os lavradores, procuran
do a Prefeitura, de lá saíam
com as suas três quartas gra
tuitas de sementes que confio
avarn á terra e produziam o

seu pão.

Registro, Civil
EDITAIS

Maria Góss Glinski Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Pau!a Pereira, Comarca de Ca

noínhas, Santa Catarina.
-

Faz saber que pretendem ca-

sar: Affonso Éngel e Anna Wib
belt. Ele solteiro. lavrador, na

tural de Colonia S. TEreza des
ta Comarca, nascido a 27

_

de

Setembro de 1932, residente nes

te Distrito, filho de João EngE"
e de dona Martha Henning Engell
residentes neste Distr ito, Ela

solteira, domestica, natural de

Bôa Vista deste Distrito, nasci
da a 16 de Ontubro de 1934.
residente neste Distrito, filha de

Rodolpho Wibbelt e de dona

Frida Maria Fallgater, residen
tes neste Distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma da lei.

Paula Pereira, i de Julho de
1960.

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Psz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Clemente Granza e Paulina
Smtkovski. Ele, natural deste

Estado nascido em Colonía Be

cker, n] Distrito no dia 22 dfO

Dezembro· de 1938, lavrador,
solteiro, filho legítimo de Ven·
ceslau e Dona Carolina Granz9,
residentes e domiciliados em

Lageado Liso, D/ Distrito. Ela,

Maria Góss Glinski
. Oficial do Registro Civil.

HOSPITAL SANTA CRUZ
MOVIMENTO DO MtS DE JUNHO 1660.

ENTRADAS SAlDAS
Assistencia hospitalar prestada no c]
mes, inclusive Secção Maternidade
Extra, Maternidade .

Ambulancia
Aplicações e curativos extras

.

Mantimentos gastos cl mes

Despesas gerais
Ordenados
Ambulancia, exeto oficinas
Rouparia
Material cirurgico
Compra de medicamentos p/Farmacia

Saldo

-

Despesas cl pobres indigentes c/mes:

159:393,00
.5.000,00
2.290,00
9.261,00

175.944,00

47.355,00
8.873,00
29.800,00
2.163,00
1.335,00
9.095,00
75.243,00
173.864,00
2.080.00

175.944,00 175.944,00

11 indigentes 26.334,00

Movimento de enfermos c/ mês: Existiam 23 entraram 82, faleceram
5, sairam 70 ficaram 22.

Cenoinhas, 30 de Junho de 196,0.

[oão Seleme - Presidente Ithass Seleme - Tesoureiro

AGHAnECIMEN1�O
. A família do saudoso João Batista Pacheco (Lango.)

vêm por nossas colunas externar a sua i-no rredmtra

.gretiaão ao [acultatiuo Dr. Alceu Pacheco, pdu sua cu:

rinhosa assistência e valiosíssima colaboração que prps:
tou ao extinto, quando de sua haspitalieação, em Curt
tiba, no Hospital "São Lucas".

PELO S

e

ANIVERS4RIANTES D�A Sh� tv; -1NA
ANIVERSAR}AM-SE_

Hoje: os srs. Ciro O. Bas
tos res, em Lapa,' Cel. Severo
de Almeida; Altamiro R. da
Situa e João Maria Rodrigues.
Amanhã: os srs. Helmar A.

Seleme; Aleixo Brenny e Ar...
naldo {osé Machado; as sras.

dnas. Laurecy esp. do sr. Car
los Dolla e Cecilia esp do sr.

Antonio da Silva e Souza; a
srta. Babete We,gger· res. em

São Paulo; as meninas Edite
filha do sr Dionizio Andro»
mico Orgecoski e Cleusa Re»

gina filha do Sr. Horavio H.
da Silva.

Dia 18: o sr. Carlos Koehler;
as sras. dnas, Veronico esp.
do sr. Miguel Lessak e Edite
esp. do sr. Ped10 dos Santos
Corrêa.

Dia 19: as srtas. Maria Sil
via Stoeberl é Evani Vieira;
os srs. Elias Seleme Netto,

natural deste Estado, nascida
em Colonia Becker, nl Distrito,
no dia IOde agosto de 1937.
domestica, solteira, filha lpgíti-,
ma de Estanislau e Dona 'I'eo

fila Sm tkóvski domiciliados e

residente u] Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180 Si alguem tiver co-iheci->
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins

de direito, E para constar e

chegar este ao conhecimento de

todos lavrei o presente que se

rá afixado no lugar de costu

me deste Cartorio e publicado
pelo jornal "Correio do Ncrte"
da cidad-e de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa.

Oficial do Registro Civil que
escrevi dato e assino.

Major Vieira, 11 de Julho de

1960.

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

res. em Caçador e Leocadio
Pacheco; as SI'IIS dnas. Nelli .

esp, do sr. Elias Seleme Netto
e Maria Madalpna eSD. do sr.

Aluizio Marcinichen, res. em
Lajes,' as meninos Maflalena
filha do sr. Henrique (ioncat»
ues Sob. res em Pupundusiaç.
Etica filha do sr, [acob Scheuer
e Norma Elisabete filha' do
sr. Waldemar Carlos Stunge;
O menino Werner filho do sr,

sr. RuP1Jrpchl Loef]ler: o [o
vem Alfredo filho .10 sr, Al
fredo de O. Garcindo.

Dia 20: a menina Julia fi
lha do sr [osé Inacio dos San
tos,· o [ouem José Bõnitacio
Furtado; os meninos Paulo
Henrique filho sr. Ilmo Buss;
h-lias filho do sr, Antonio
Sconhetzki e Fernando filho
do sr. .Elias 'Seleme Netto; as
sras. dnas. Elisa est: do' sr.
Paulo Dehner e Adelia esp,
do Sr. Orlando Nascimento;
os srs. Rodolto Wibbelt e Ser ...
gio Gapski.
Dia 21: a sra. dna. Ana esp.

do sr. Pastor Georg Wegger,
res. em São Paulo; as meni
nas Hilda filha do sr. Wal
(rido Gonçalves,' Maria Üo
rette filha do sr Manoel G.
Cosla e Gladis Regina filha
do sr. Oswaldo Werka o me»
nino Roberto filho do sr, João
A. Brauhardt; os srs. Luiz
Flores e Waldomiro Schulka.

Dia 22: os meninos Heiào
. Heras tiiho do sr. Brasil Fa
gundes e Teôfilo filho do sr,

Antonio Sconhetzki; a srta.
Maria C. Pereira; os srs. Ja»
cob Tremel e Rodolfo Bolauf.

,
.

Nossos parabens.

SAIAS, última moda

e4f1,tZ éttit4
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.RADIOS' Sociedade Hípica e Esportiva
"Julio Buda-uI"
CON'VITE

PIONEE,R
A vista e em suaves prestações

A Diretoria da Sociedade Hí
pica "Julio Budant" com séde
nésta cidade, tem a honra de
convidar seus associados e o

povo em-geral, para assistrrem
-'

8 Corrida dos Animais, BRASA
E VENCEDOR, a realizar-se no

dia 31 do mês em curso, ás 14

horas, na pista de corridas, em

Agua Verde suburbios désta ci

dade; na Distancia de 500 metros

pela parada de Cr$ 20000,00.
.

Haverá churrasco, botequim,
etc.

Canoinhas, 11 de Julho c:! e 1 960.

Agradece a

PA2 PT 3 Transistor

DIRETORIA.

Atencão
.,

.

Senhores Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando : na

Rua Coronel Albuquerque,
201 Consultas gratis,

PA 12-

).
Praça:' Lauro Müller, 751
Fone 125 ,"",.:Caixa Postal 76,
Canoinhas Sta. Catarine.Côrte

'.'

Para
o -oroblema ,

.

das grandes
cargas

.
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o pneu, de cemlnhõe mais forte e durável jamais construído (

• 60 % mais oorracha na banda:
muito mais quilornetrcqem .. ,'

• tração mais firme:
.".

segurança em qualquer-:"esti:;do'
• nova Jesistência, mais recapag�ii51
lonas te'cidos com os exclusivo� -

c,?rdonéis friple-ternperddos 3-1 ) c
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TRÊS BARRAS STA. CATARI�-lA
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IIDelenda I II
nco • • •

Parece até doença, no PSD, li grandeza do Banco Indús-
tria e Comércio de Santa Catarina.

O Inca faz mal ao PSD?
Por que?
Porque -é grande. Significa trabalho, organização, progres

so. Capacidade. Riqueza.
. O ilustre Presidente da Federação das Indústrias em

Santa Catarina, senhor Celso Ramos; ao mesmo tempo presidente
do Partido' Social Democrático, é, como se sabe, candidato ao go
vêrno do Estado.

Sua 'preocupação maior, na campanha, tem sido a de com

bater o Inca, êsse modelar estabelecimento de crédito, orgulho de
Santa Catarina.

.

Tal combate parece a meta primordial de sua )plataforma .

O Presidente da Federação das Indústrias comanda o
Delenda lnco, que é a sua mais obstinada preocupação.

E, na ·ceJ!.ueira de suas investidas contra o maior e mais
sólido banco catarinense, não respeita nada.

Ainda há pouco tempo, correligionários do ilustre Presi
dente da Federação das Indústrias, e que fazem parte da direção
do Inca, protestaram, em documento público, contra a orientação
que o PSD vem imprimindo à sua campanha.

A advertência só aparentemente surtiu efeito. Para en

gabêlo dos cornpánheiros atingidos, a intensidade da campanha
foi diminuída.

.

Mas continua por detrás dos bastidores.
Não esmoreceu, todavia o candidato pessedista na sua

meta.
Ainda recentemente dirigiu aos seus diretórios do interi

or uma circular, visando colher; corno diz, instrumentos para
propaganda eleitoral.

.

, . Referida circul� é a seguinte,'- da qual para fi imprensa;
junto fotôcóp-ia:·

'-.

Coordenação Geral

Florianópolis, 17 de maio de Ül60
Ilustre Senhor, Presidente.
Com o intuito de criar instrumentos para a propaganda

eleitoral, venho solicitar, do ilustre companheiro, a gentileza de
nos informar. sôbre;

. ,

:�

1_
- nomes de -'pessoas

.

que, sendo empregados na
_

Banco de Indústria: e Comércio de Santa Catarina:
(gerentes, etc.), tenham participado, como carrdi
datos, de eleições municipais, estaduais e fede,

. rais, em 1958 e 1959.
_

-

Poderia que ao lado do nome, escrevesse o cargo para o

qual' concorreu "a
. mencionada pessoa, indicando,' também se foi

Ou não eleito. -�;
A resposta poderia. ser 9ada para.,9 endereço do Partido

Besta Capital." ; r c;" •

í
-

.

'.!
Muito grato.

.Cordialmente, .,.'" "'" "r_o. !··�l f.,

Dep Atílio Fontana.
· Confesso não ver que espécie de instrumento possa cons

tituir o fato de funcionárío de banco ser candidato. Se estiver no
pleno desfrute de seus direitos politicas, nãº,-haverá corno corn-'
bater o fato. Como para poder ser votado a lei exige do canã
didato registro na Justiça Eleitoral, o assunto escapa à alçada e

às
-: p�eo�up.a.çº\�s .dos, partidos. ,

�-
I

.

" ,.. �,'.: c ' ,_ . ,

�
.

Quem não estiver no uso pleno de seus direitos políticos
não' passará na

.. .peneica das exigências lega;!s. " , ." .... ,: ,,, r, ( �
.i� Pelo simples fato de pertencer à laboriosa' e 'eriorrúe class
Sr!"! bacária, 9il}.gue..

m .. estará impedido de disputar eleição nenhuma.
.

p mesmo PSD, agoraà cata. de, ,ih�... tru�ent<l�, 'fíegeil
: mais de um representante da nobre classe bancária nà su'a cha:.
: pa,. noulfimo"pTêliõ�Ierí(Tó"no Estado.

." .

.
I -

.

O Deputado Federal Wilmar Dias é alto funcionário dá
Caixa Econômica.

-..

.

O,I?rp�.tado �s.�aPHal- Ivo.. Montenegro � g-rente do Ban-i
co Paraná-Santa ,Ç::ata rina. , ..,}. " , .

'

.

;�' ..

'

"

Algurnatrregularidade na eleição dêsses dois catarinensesê'
Nenhuma, par�c�;., ,

.

"

-i; '. \
.

�i ,'. ;3 )�) ,
.. ' '-, li';--'�; 't,] .;;

· Alguma incompatibilidàde' de 'fundo politiôó, 'entãdt' !

Nenhuma, também. �- ,

Mesmo. po;rqú.�,':sé tais'. itI-egdlariclade�)eu incornpatibilida-
de existissem, o zeloso PSD não teria incluído na sua chapa. s

Então por que o bancário sendo do Inco 'não pode?
Isto é que o PSD deverá explicar.
Posta a questão em têrmos de combate

truicâo do -Inco.. teimosamente tentada. pela alta
ta, evidencia-se o êrro pessedista.

. P.. q,Qc�mE;;nto,� que hoje deu :eublicidJ,ld� deve�i;a 'inves:
tígar outro' assunto, que. não o de candidaturas íncoanas, Deverfa.:
sim, indagar .dos diretortos.s, pessedistas- :€Io"ii1>té'riéFf <fe' "quãntas
prefeituras pessedistas se têm valido do Inco. De quantos pre- .

feitos .J?es�.e;çli��a)�,J�m,.reah:(:ado empréstimos no Inco para suas.

,

rf

,

'1

comunas.

" • MIlS, i!?�9J{a"J,iir::I=ç?o "pes!?e:ç!ista não indaga... "i .••.

Nem proíbe'. . .
., ' !l'

� . ,E 'é. por' pssil)Le por outsas que o; PSD, está se éS,\razian;;
do,�ir�ê"adã dia que'p-ássa. Porqüe"se vai (fesmiú;carando:-

-- .

y�
-

,�, �7':Revelando suas verdadeiras intenções. '._
_ ,Mqstral')do para_- que quer.o govêrno.' Como iria gOvernàr;�.::
E', também, por isso tudo, ,que, até aql.li, continua falandõ>

sozinho. .

"'" " , , ,

i '

· OóH1e estão isüas propalidas' alIanças :êomoutros partidos? '.
Poderá o PSD ,Tesistir,' 'até outubro, ,ao desgaste que Jhe'

corrói. as fileira�?
'.,' . .

Pelar, análise serena dos acontecimentos, a opinião' 'geral,
inclusive a de gente desligada dos partidos, é que o slogan peB�
sedista, à esta '-altura, já virou contra seu próprio candidato--
êle não aguenta até outubro de aeuenta • • •

'

ao Inco, de des
direção pessedis�

I
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Faltam apenas 14 dias

concurso

ConFie na sua boa estrela
CASA PEREIRA

para

revendedora

para o primeiro sorteio do grande

ganhar prêmios
de RENNER

•

de milhões, Fazendo suas compras na

a bna roupa,PONTO POR PONTO

Ano 15 . CANOINHAS. S. Catarina. 16 de Julb» de 1460 . N 599

_.

E· AGOR I

em quem votarão os católicos?

l Notícías em jornais do Rio, transcritas por jornais de S.
Paulo e Curitiba, informam que na reunião trimestral da CCB
(Confederação Católica Brasileira), realizada no dia 26 de junho

,

último, duas figuras importantíssimas do clero brasileiro, o car
deal D. Jaime de Barros Câmara e o revdo. Alvaro Negromonte,
fizeram aos católicos algumas advertências sérias em relação, ao
proximo pleito. Disse o Cardeal: "É cedo ainda para escolher os,
nossos candidatos, mas já é tempo de separar aquêles que não
devem receber os votos dos católicos. Os candidatos que são

c�ntrários à escola particular e à liberdade de ensino, os comu
nístas ou apoiados por comunistas, os divorcistas, não podem ser

votados _pelos católicos, sob pena de estarem êstes cometendo pe
cado. Nao basta comungar diàriamente, respeitar os cânones ca

tólicos, pertencer a organizações religiosas. dizer-se católico apos
tólico romano ...

"

,

Mais incisivo foi, na mesma reunião, o revdo. Alvaro Ne
gromonte, ilustre sacerdote mineiro, 80 que se sabe autor de nu
merosos livros, seguidamente editados, sôbre problemas pedagógicos
e morais: "Os católicos não' podem votar nos maus candidatos,
sob pena de pecado. E o que é um mau candidato? É o imcapaz,
o desonesto, o que nada faz pelo bem público e tudo faz pelo
.seu próprio bem. E, sobretudo, para o católico, o mau candidato
é o anti-católico, o' divorcista, o que atenta comtra 8 liberdade

, do ensino, o comunista. Sobretudo 'o comunista. Quando o sr,

Luiz CarJos Prestes aparece ao lado de um dos candidatos e o

aponta como seu, está trabalhando pelos comunistas, pejo in
teresse dos�comunistas. Os católicos então já sabem em guem
votar, principalmente, quando se tem notícias de que o candidato
APOIADO PELOS COMUN[STAS NOMEOU DIVERSOS COMU
NISTAS PARA OS POSTOS-CAHVE DA ALTA ADMINISTRA
çÃO MILITAR."

E nós, de nossa parte, perguntamos então: QUEM É
ESSE CANDIDATO?

Sociedade Cooperativa Tritícola Canoinhas Ltda.
. ,

Dr. Er.vin Schawrtz, Presidente da Sociedade Cooperativa,
Triticola Canomhas Ltda, convida os lavradores, em geral do Mu
nicipio de Canoinbas para a reunião que será efetuada no Salão No.
brE> da Prefeitura Municipal dia 7 de Agôsto de 1960, às 14 (2) horas,
quando serão tratados 0,8 seguintes assuntos:

1°) Eleição da Diretoria.
2°) Estudos sobre a Soe. Cooperativa Tritícola Canoinhas Ltda.
3°) Estudo formação capital da mesma.

Canoinhas, 7 de Julho de 1960.
Dr.. Ervin Schwartz

Presidente da Sociedade Cooperativa 'Íritícola Caaoinhas Ltda.

Ações Preferenciais da
Pagamento de dividendos de 15% e'

reabertura da subscrição
Petroleo Brasileiro S/A "Petrobrás" avisa que, a partir de

P.. de julho até 31 de agôsto vindouro. efetuará, aos acionistas resi
dentee nesta cidade, por intermedio do BANCO INDUSTRIA E CO.
MERCIO DE SANTA CATARINA S/A, o pagamento do dividendo

�. exercicio de 1959, relativo às ações preferenciais, na base de 15%.
s�'bre o valor nominal das mesmas.

Também até a data acima referida, é facultado 80B portado
res de obrigações e aOB demais interessados a subscrição de ações
preferenciaia da PETROBRÁS, desde que se observem as condições
eatabelecidas no aN. 18 da lei n°. 2.0::14, de 3 de outubro de] 1953.
O' valor das ações subscritas deverá ser integralmente realizado, no

ato da subscrição, em dinheiro ou em obrigações ao portador com
08 cupões de juros de ns. 11 e seguintes.
BANCO ...NDUSTRIA E COMÉRCIO DE'SANTA CATARINA S,A.

Luiz D. de Miranda Hugo Peixoto
Gerente Contador Ix

Petrobrás

Com�letamente iné�ito .cm Canoin�as
Finalmente. virá fazer sua es

tréia em Canoinhas a ORQUES
TRA JUVENIL DE SÃO BEN

TO 00 SUL. Há muito tempo
estávamos com vontade de ou

vir o famoso' Conjunto Orques
tral, cuja fama, hoje, penetrou
muito além das fronteiras do
nosso Estado. e foi já aplaudi
díssírno, várias vezes, em Cur í-

. tiba. Em Santa Catarina, já per
correu tôdas as nossas maiores
cidades. Chegou a vez das ci

dades do norte.

A primeira apresentação des
sa Orquestra deu-se em 1955', na
cidade de .São Bento, com a pe
ça original "Concertino", da au

toria de seu primeiro maestro

e grande organizador Edy Gloz,
numa audição dos alunos da
Escola de Música de São Bento,
dirigida por, êsse mesmo emé-,
rito professor, E!!! agôsto de
1951), a Orquestra, já com re

pertório completo. apresentou-se
em São Bento e em Mafra, Re
cebeu seu batismo de consagra
ção em Curitiba, em outubro
de 1956; no auditório do Colé

gio Estadual e no Teatro Guaí
ra. No ano seguinte, a Secreta
ria da Educação do Estado pa
trocinou uma "tournée" pelas
cidades de Joinvílle. Blumenau,
Itajaí, Brusque e F)orianópolis.
No seu gênero, a Orquestra
Juvenil de São Bento é a única
no Sul do País. Sua maior ori

ginalidade, e motivo da sua ma

ior' simpatia, está em que se

compõe de musicistas menores,

tedos artistas em seu instru
mento, destacando-se no violino.
por exemplo, meninas de 10
anos. Exemplo não somente, mas
também gra�de estímulo para
os músicos-mirins de Canoinhas.

Em nossa cidade, segunda
feira, dia 18, a Orquestra In
fantil se apresentará completa,
num programa eclético, escolhi-

Coelho e Dois Cães
Voltaram Sãos e

Salvos do Espaço
Sideral

Moscou, 5 (UPI) - Os cien

tistas soviéticos estão hoje che
ios de júbilo pela revelação de

que se recobraram sãos e sal
vos um coelho e dois cães de
um foguete disparado a uma

distância de 200 klms. da terra
na atmosfera superior. 'Funcio
nários soviéticos anunciaram ôn

tem, Dia da Independência dos
Estados Unidos, que haviam dis

parado um foguete de duas to
neladas no mês passado com os

animais mencionados em seu

interior, O diretor do Observa
tório de Puelkovo, sr. Alexan
dre Milkhailov, disse: «Estou
assombrado com o pêso condu
zido pelo foguete disparado» Os
cientistas disseram que o fo

guete colheu valiosa informação
sôbre as condições de vôo e ou

tras questões de grande interêsse.

do para fazer justiça ao gôsto
de todos. Além dos números
clássicos, que incluem Carlos
Gomes, há duas "suites", a que
os franceses chamam de "pot
pourri": uma de canções brasi
leiras, outra de canções alemãs.

Como irão passar , aqui uma
noite, 'os pequenos músicos de
São Bento serão hospedados em

casas de família. Num gesto
comovente de colaboração. já
se mobilizaram, para êsse fim,
algumas distintas senhoras da
nossa' sociedade.

O espetáculo da tarde de se

gunda-feira
.

será gratuito, mas

Exclusivamente Para Crianças,
sendo que os maiores acompa
nhantes terão de pagar ingresso.
-A apresentação às crianças, com
fins

-

pedagógicos ínestirnaveis,
está sendo patrocinada, nesta
"tournée". pelo próprio Minis

tério da Educação e Cultura. O

Rotary Clube de Canoinhas, al
to patrocinador do concerto à

noite, deseja que, deduzidas as
,

despesas da orquestra, a parte
da renda que aqui ficar se des
tine à BIblioteca Infantil, enti
dade cultural' conhecida tam

bém muito além das nossas

fronteiras, e pela qual ainda
tão pouco se fêz em Canoinhas.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE áa 20 horas.• Impróprio até 14 anos

O FANTA,SMA DO CiENERAL (USTER
cf Randolph Scott, Barbara Hale e Jay C. Flippen

"Um grandioso filme faroeste da Columbia"
-----

DOMINGO - á. 14 hora. - Censura Livre

o Fantasma do General Custer
á. 17 'hora.

.
Censura livre

DOMINGO - lls 20 horas
-

Imp, até 14 anos

CHAMAS CONTRA O VENTO
em Mexiscope

cj Adriadne Welter, Yolanda Varela, Anabele Gutierrez,
Raul Ramirez, Victor Junco, Fernando Casanova

,"Um sensacional filme do cinema mexicano"

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

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

JOE MACBETH
com Paul Douglas e Ruth Roman

"Um filme policial da Colúmbia Pictures"

",

5a. e 6a. Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 anos

JEJUM DE AMOR
em Cinemascape

cf Janet Leigt, Jock Lemmon, Betty Garrett

"Uma deliciosa comedia"

AGUARDEM:

O JARDhiEIRO ESPANHOL
DANÇA, MULHERES e MUSICA

um filme alemão.

União Democrática Nacional(-
. Diretório MuniciPal de Canoinhas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, convoco na conformidade
dos Estatutos, os membros deste Diretório para a Convenção
Municipal, a realizar-se no dia 23 às 14 horas, na séde do

partido, à rua Vidal Ramos número 310, com a seguinte
ORDEM DO DIA

I a) - Escolha do candidato partidário ao cargo de
Prefeito Municipal;

b) - Assuntos Gerais.

Canoinhas, 14 de julho de 1960
Rubens Ribeiro da Silva - Secretário

.'

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




