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Hilton' Ritzmann
Apenas lUD mês e poucos dias separam-nos da 'data em

que conheceremos 0- novo chefe da nação brasileira. E' nosso

dever no momento, então, �refletir; "pois sucessão é coisa séria".

.

A missão da escolha do representant� do povo para. diri-
glr os destinos da o,ação nos é confiada, atr�v�s o si�ter.a dem?
orático, que graças a Deus, agora, no Brasil e verdadeiro, apos
ama época em qlle foi completamente afastado e ignorado. Hoje,
portanto, com 8 Constituição de 1946 que assegura o regime pre

sidencialista, possuímos uma verdadeira democracia. Este regime
que vigora quase que na totalidade dos países do mundo ociden

tal, possue entretanto um grande adversario. E� contra este que:
devemos nos precaver! E' cóntra/ a infiltração comunist� no Bra

sil que devemos lutar, pára que não caia por terra nosso sistema.

Pois bem, sabemos através de declarações de chefes ver

melhos do Brasil que seu partido (aliás ilegal) deu apoio integral
à candidatura situacionista do Mareclhal Lott. Dizem as declara

ções que com a vitória desta candidatura terão os comunistas'
brasileiros um grande avanço
em sua luta ... , pretendendo

. até a legalização do partido!
Como poderá então o povo bra
sileiro depositar sua confiança
numa candidatura dêste naipe?

...

Seria até um paradoxo, um po
vo que se diz livre e que pos
sui na verdade uma liberdade,
votar numa situação que retro

agiria em nosso avanço para
uma democracia perfeita e pIe-
na! Não queremos desmerecer
nem tão pouco duvidar das qua
lidades do Marechal. Queremos
apenas mostrar e esclarecer o

sentido e o lado tomado pelos
comunistas na luta sucessória
de outubro próximo.

Mas, não fica somente nisto a derrotada campanha do
Marechal Teixeira 'Lott, Vejamos. uma afirmação sua feita em re

cénte comicio realizado no Nordeste: "Se o Sr. Jânio Quadros
praticar na Presídencía da República o que praticou no Governo
de São Paulo, levará inevitavelmente o Brasil à guerrà civil".
Ora, é sabido o que. o Sr. Jânio Quadros praticou no govêrno de
São Paulo, Daí que, esta declaração alcançou péssima repercus
são não 'só nos meios oposicionistas, como' também em determi
nados círculos militares, que não desejam envolver as Fôrças Ar
madas na luta eleitoral. Uma declaração como esta, reflete apenas
o desespêro de " candidato certo da derrota. E ademais, de que
maneira a eleição do Sr. Jânio QuradrQs levaria o Brasil à guer
ra civíl? E'·um contra-senso, já que sua vitória representaria a

vontade do povo brasileíro! Uma declaração como esta, repetimos
é uma declaração de. alguem que quer desconhecer por completo
o trabalho desenvolvido por este grande brasileiro frente aos des
tinos da terra paulista. E' mais do que realidade a situação do
Estado de São Paulo como vanguardeiro do Brasil, pois daí pro
vém nossas riquezas básicas e é ai que se encontra o maior par
que índustrial da America do Sul. Isto é claro, em primeiro lugar
devido ao desenvolvimento natural da região, mas principalmente
em consequencia de um governo que política e administrativamente
soube se conduzir dentro 'de um esquema básico correto e seguro..

E é nesta hora, em' que o Brasil atravessa um período .de
desgovêrno, _ podemos dizer, - que mais .necessitamos de \�m

_ homem experimentado,' de um homem que leve consigo um pas
sado. de lutas e de glórias, somados à uma carreira política e admi

nistrativa dignas de um Presidente da Republíca. Em homens que
já governaram e que possuem aquela característica especial, o

senso da administração, é que o povo brasileiro deve depositar
sua confiança, porque só assim teta assegurado um padrão de
vida melhor do que o atual. Está aí o povo paulista para. com

provar tal afirmação. O momento atual é de grandes realizações,
de grandes obras; é o momento' também de grandes homens!

Entretanto e a revelia de tudo isto, o Sr. Jânio Quadros"
é injuriado e criticado de todo modo. A principal critica dirigida
à ele pelos seus oposicionistas é com respeito ao seu procedi
mento no caso da Petrobrás. Dizem ser o Sr. Jânio Quudros con

trário ao monopólio estatal do petróleo. Ora, ouvimos já de sua

próprià pessoa as seguintes palavras: " . . . e ainda existem cães
danados que ousam me perguntar se sou favorável à política
petrolífera desenvolvida pelo Brasil". tE' mais do que lógico por
tanto o seu procedimento em favor do monopólio estatal. E as

sim como esta, por diversas outras vezes o Sr. Jânio Quadros
terp se manifestado favoravelmente à este grande empreendimento.

Porque pensamos assim com relação ao plano da suces

são presidencial, é que somos pela candidatura do Sr. Jânio Qua
dros à r Presidência da República!

/

Francisco Sztolz,
Prefeito de Itaiópolis·
·A UDN de Itaiópolís em Con

venção realizada dia 15 do cor

rente, escolheu como candidato
a Prefeito" o sr. Francisco Sztoltz,
indu-strial e pessôa bastante co

nhecida e estimada nos meios

itaiopolitanos. Figura de presti-

gio dentro da UDN de Itaiópolis,
noticias chegadas ao nosso co

nhecimento, dão como certa a

vitória em 3 de outubro do can- '

didato udenista. Também apoiam
.

a candidatura do sr. Francisco
, Sztoltz, diversos próceres de ou-

.

tros partidos políticos.
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ProFessôres agradecem aumento' de
Ressaltam O!! aignetârios dessas

5 e U 5 V e' n c I· m e n tos mensagens a Justiça do ato do
Govemador Heriberto Húlse que,

o Governador Heriberto Hülse
acaba de receber radiogramas de

Itapiranga e de Concórdia, assina.
dos. respectivamente, pelos profes
sôres Arno José Hhoden, e Neusà
Bernardina Lemos Marques, Dire
tora do Grupo Escolar Hayrnundo
Corrêa, agradecendo ao Chefe do

Autentica

Barrigada!! !
Na fogosidade de criticar a

visita governamental a Canoi

nhas, os nossos colegas do Bar

riga-Verde esqueceram de algo,
mas que certamente lembrarão
no comicio de domingo, quando
as explorações cadavéricas es

tarão imperando, como sempre
fez esse malfadado PTB. No dia
em que critica aquele periódico
um programa de visita oficial,
deixava de lado. o 6°. aniversa
rio do tragico desaparecimento
do ex-Presidente Getulio Vargas.
Nenhuma linha, nenhuma pala
vro no jornal Petebista, silencio
absoluto dos representantes Pe
tebistas na Camara

I

Municipal;
· nenhuma missa, nenhum nada

que demonstrasse o' respeito que
dizem sempre, cultuar pela me

moria do extinto, que . em vida
foi líder trabalhista e que hoje
-é chamado nas praças em épo
cas eleitorais de "pai" dos po
bres. Terão por acaso, domingo,
em seu comicio, os Petebistas
de Canoinha.s a coragem de fa
lar em Vargas??? Nosso povo
suportará tamanho descaramen
to, enorme demonstração de

desrespeito aquele que em vida

carregou-os nas costas e que
chegou a' um final tão tragico,
enlameado pelos homens de sua

mais direta cónfiança??

,

a

Agradecimento
A Diretoria da Orquestra Ju

venil Francisco Schubert, do
Ginásio Santa Cruz, vem exter
nar, atravéz das colunas dêste
semanário, seus agradecimentos
à Direção do Sesi dêste Estado,
pelos 2 valiosos instrumentos
musicais (sax e clarineta) cedi
dos a esta agremiação artística
da nossa cidade.

A Diretoria.

Poder Executivo o aumento de
vencimentos que foi concedido, re
centemente, em lei sancionada ao.

funcionalismo público estadual

dessa forma, sem onerar o co

mércio. e a indúsbria, atende à.
aspirações e necessidades do. ser
vidores do. Estado.

ALBERTO escreveu

Paréce que o povo ja decidiu-se para o pleito de 3 de

I
outubro. Alfredo Garcindo nas suas andanças pelo interior do

municipio, dia a dia mais firma a' certeza da. vitoria, que será
tambeni a vitoria de todo o canoínhense honesto.

-_ O que vem causando descontentamento no seio da
família canoinhense é a forma de como o candidato do PDC a

Prefeitura está norteando a sua campanha, com ataques pessoais
aos' outros competidores. Penso mesmo que alguem deveria ori
entar ao homem Pedecista para que mudasse de rotina, que vi-
ria ajudar até ao seu proprio nome.'

-,

- O comicio de Janio na Ilha foi algo de notável. Até
as emissoras e jornais da oposição chegaram a concordar que foi
a maior concentração civico politica realizada na capital. O ho
mem da vassoura 'falou por mais de uma hora e disse muita
coisa que o povo precisava saber, principalmente no que se refere
aos Institutos.

.>

- Domingo ultirr,o a Caravana da Vítoría; tendo a frente
o candidato a prefeito Alfredo Garcindo visitou Fartura e Mar
cílio Dias. Novas adesões importantes recebeu o candidato popular.

- Rio da Areia de Baixo tambem disse presente a cam
panha de Alfredo Garcindo, esperando-se que naquele populoso
distrito o candidato udenista receba consagradora 'votação. Na
terça feira Alfredo Garcindo com CI sr. João Wzorek visitou diver
sas residencias, sendo muito bem recebido.

_ A festa de domingo em
Fartura transcorria normal
mente até as 10 horas ... eis

que surge o candidato Gar
cindo p. 8, coisa esquentou.
Vassourinhas e fotos de fu
turo prefeito passaram a pas
sear nas lapélas da quasi to
talidade dos presentes, e a

fésta foi sacudida I por uma

vibração contagiante.
,

_ Posteriormente, isso já
as 14 horas, Alfredo Garcindo
esteve em Marcilio Dias, onde
festejava-se o dia de São Ber
nardo. O Servo de Alto Fa
lante que animava as festi
vidades a todo instante cha
mava o 'candidato em seus

studios . .. eram homens e

mulheres que faziam ques
tão de apertar a mão do futuro
prefeito.

_ Bela Vista do Toldo, conforme informações dignas de
fé que recebemos, dará votação maciça a Alfredo Garcindo, Irí
neu e Janio Quadros. Já era esperado esse pronunciamento daque
la' gente boa e amiga.

_ Campanha pobre financeiramente porém milionaria em

entusiasmo é a do candidato udenista à nossa Prefeitura. Só vendo

POLITICOS

Ciríaco F. de' Souza mesmo para crer.
-------------------------------------------------------

. /

E com pezar
:

que noticiamos
encontrar-se enfêrmo o nosso

prezado amigo, Ciríaco Felicio
de Souza, líder municípalista
.de Três Barras.

Residente há longos anos na

quele, importante distrito de Ca:
noínhas, comerciante honesto e

merecedor da estima de todos
nós, obrigam-nos praseirosarnen
te a desejar ao sr. Ciríaco Fe
lícío de Souza, breve restabele
cimento para a fe!icidade dos

·

habitantes de Três Barras e da

queles que sabem dar as pes
sôas o valôr a que fizeram jús
merecer.

Jornalista Alfredo Alberto' .Munhoz
-,

. Encontra-se entre nós colabo
rando na nossa campanha polí
tica, o jornalista Alfredo Alber
to Munhoz da Radio Colon d�
São Francisco do Sul. Locutor
prírnorôso, vem dirigindo o jor
nal falado do "Correio do Nor
te" com bastante aceitação nos
nossos meios culturais.

O colega de' imprensa Alfre
do Alberto assim que chegou a

Canoinhas 'entusiasmou-se pela
causa udenista, principalmente
pela candidatura Alfredo Gar-

cindo. Seus programas levados
ao ar às 11.30 da manhã, estão
tendo repercussão excelente no

interior do nosso Município.
Ao registrar-mos a visita do

jornalista Alberto �m nossa ten
da de trabalho, agradecemos,
desejando. lhe feliz estáda em

nossa cidade.

Livros e Romances
CASAERLITA

\
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Para a grandeza do BrasU • progresso de Santa Catarina- e) d'esenvolvimento de (anoinhas votem em,:
,

JANIO QUADROS para Presidente da Hepública - MlLTON
f
CAMPOS

para 'Vice Presidente IRIN ElJ eORNH-AUSEN para Governador do
I , ,

Estado ',- ,CARLOS GOMES DE "

OLIV1�:IRA para Vice
··,-···d,o Estado';., ALF'REDO -'GAR'CINDO' para Prefeito

Governador

Municipal
.

.

. • 1
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•

ii

,:n Dr_ Aristides Diener II
fi CIRURGIÃO DENTISTA ii
� I

,Raios X,.. Pontes Moveis e Fixas li"
-

ii Dentaduras� Anatomicas '- /

-

j-
"

�� Rua Vidal Ramos ii
is CANOINHAS .

- Santà Catarina U..
. ..- " n

::�:=::=::::=::::=::::::::=::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::==::::::==

Dr. Arnoldo Peiter Filho
, \

\

ADVOGADO
-

CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Màjór Vieira, 490 Canoinhas

I

José' Yvan· da Cosia
Bacharel em Direito

r

.

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'bliveira - Fones .236 e 314
CANOINHAS -- Sânta Catarina

Dr.' José BoniFácio' da .Silva
� ADVOGADO "

.

.
Que�tõelJ Civeis, Comerciais e Criminais • 'Inventârjoe e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora. ,

.L.:.Escritório: Rua Dr., Nereu R8m�i1 ('Proximo ao Forum)JITAIOPOll,S -- S. c. '

. '

v

19IIID----_..M.! •• @iM! t 6"

l"

OfiCl-na A mais antiga
,. A mais sortida

A melhor
.Relâmpago A preferida

r'� -=.���====�---======�==�-..";"..;.,,.=

\

Completa assistêncie para
r>

b· . I do pequeno concerto
I.ue iciclete até a reforma geral

-Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à v�sta. e a prazo

Sempre' OFICINA RELÂMPAGO
,

.

u
•

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

"

IZD!# A'H E f. fi

y

Lãs para, Tricot
Casa Erlita

VENDE-SE
uma casa residencial,

.

à Rua 12 de Setembro.
.

TRATAR com

BALILA no NOSSO BAR

PRECISA-SE

.Iarcineiros
Informações com

H. Fischer & Cia.
Rua Eugenio de Souza, 299

PreciSà-se
EMPREGADAS

Apresentar-se no

�OTEl OURO VERDE

Precisa-se

Alfaiates
Informações na

Casa Pe'reira

............................ ,�

Assine! Leia 1 Divulgue 1

_ Correio do Norte
=8::::::::::::;::;::::::=:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=:::::==:::::::=
H .

" a$ v. S. poderá comprar re-
:: O fínancíamento de construção da casa própria feita

.

pela ii lozi d
'. ,

•• I '"
. OglOS mo ermSSlmos

�i Caixa Econômica Federal de Santa' Catarina ii anéis e brincos de di-
=3

-
.

.
-, -,- :: versos modelos

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos, ii Na Relojoa'ria Suissa;i Concorra para o. bem estar social de sua localidade levando ii �I Guilherme J. A, Souza:1 .

suas reservas em depósitos na 5:
.: . . ••

Rua Eugenio de 'Souza�! CAIXA ECONÓMICA FEDERAL' DE li' '-- __

ii SANTA CATARINA. 55 Confecções finas'�. Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii '

!i Oliveira n. 544, em frente'á Matriz Cristo Rei. ii para senhoras I

\55. .. .'.
. _

- ia Casa. Erlita:::;...-mcR:::=::::::::::=:::::::::::=::::::=:::::::==:::.===:=:::::::::::=:=:::::::::::=: '

\
J

Rua Paula Pereira, 793 -. CANOINHAS

Lhe serviu bem ano passado, melhor ainda
lhe servirá este, com sementes de hortaliças sempre
novas e de

__ germinação garantida. Não perca tempo
e dinheiro, semeie logo as sementes da. Casa Langer,
que tem a melhor marca para lhe oferecer,

-

que é a

da Casa do Canto.

Se a
,

CASA LANGER

Em JUNHO' e NOVEMBRO de cada ano,
.

V. S. será um' prêvavel felizardo da campa
nha "Seu Talàe Vale Um Milhão" bastan o

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

ELETB.OFRIO SIA - Refrigeraeão em Beral
Sorveteiras, Balcões Frigoríficos; Geladeiras Comerciais;

Câmaras Frigoríficas e Fábrica de Gelo

Distribuidores nesta Pra�a

z. Gafcindô & Knüppel Ltda.:
,"

'Ih
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Dois· Candidatos
J�Il\:tE DE ARRUDA RAMOS

Iríneu é candidato.
\

Irineu foi indicado pela, unanimidade da Convenção de
seu partido.,

E ao apresentar-se, mais uma vez, aos catarinenses, cre-

denciado mais do que todos, fá-lo .arrastado pela exigência 'da
própria gente barriga-verde.

Que confia em Irineu.
Que conhece Irineu.
Que quer Irineu.

Porque Irineu não significa, aventura nenhuma. Experiên
,
cia nenhuma. Acima de tudo, porque Irineu não ameaça mudan-

.

ça nenhuma. Mas porque Irineu é a eontinuação dó crédito, é
a continuação da coisa organizada, é a continuação do equilíbrio
financeiro, é a continuação do funcionalismo pago. E: uma conti
nuação realízadera. É uma continuação de honradez É ,uma con

tinuação de segurança. É uma continuação de capacidade.
Irineu é a continuação de Heríberto, na mais perfeita e

na mais exata de tôdas as recíprocas, é a continuação de Jrineu.
Um' e outro se continuaram e se continuarão, nos mesmos

rígidos princípios significantes de honradez, de dignidade, de di-

I
namísmo e de capacidade.

'

,

, Irineu não voltará ao govêrno do Estado como um 'con

quistador, menos como um invasor, que viesse com ânsias e dis
posições de tôdss as vindictas.

Ao entrar, novamente, no Palácio, não estará entrando
em casa estranha. I

Porque encontrará, no seu regresso, um governo organi
zado. Um govêrno funcionando. Um govêrno governando. Um
govêrno como êle deixou.

Não terá de, como da outra feita, gastar um ano na re-
cuperação e na organização das finanças. ,

Porque lhe entregaram a coisa pública como se estíves-l
sem entregando os restos de uma catástrofe.

'

Porque lhe entregaram os cacos de uma administração.
Porque lhe entregaram um amontoado de dívidas.
'E um erário raspado. E um Estado falido.

l Disso tudo, porém, o povo catarinense está livre. '

Heríberto entregará o govêrno em
-

pleno funcionamento.
Um Estado caminhando. Progredindo.
Com as finanças organizadas.
Com o crédito, bem alto.
Sem dívidas. Com o funcionalismo aumentado e pago.
Isso sabem todos os catarínenses.
É por isso que os catarinenses querem Irineu,
É por isso que os catarinenses vão eleger Irineu.

"

E Irineu não se apresenta sózinho, Nem se apresenta mal
acompanhado, o que significaria apresentar-se ainda pior que
sózínho.

I
,

Ele não irr.portou seu companheiro de chapa. Não o foi
procurar entre os donos de partido nenhum.

Irineu comparece perante o povo catarinense, acompanha
do de outro homem de bem.

Acompanhado de um outro catarinense. Acompanhado de
um líder trabalhista, que não enriqueceu na função de ser traba
lhista. De um defensor dos operários. que disputa os votos dos
operários, no seu próprio Estado. De um trabalhista catarínense
.que os trabalhistas catarinenses já elegeram senador da República.
UmIíder trabalhista que não desmereceu da confíança do traba
lhador, Um senador trabalhista que soube honrar o mandato.

U IP senador catarinense que presidiu com dignidade o

Senado da República - o dr. Carlos Gomes de Oli�eira.
Catarinenses dos mais ilustres e' dos 'mais conhecidos,

homem de larga fôlha de serviços ao seu partido e ao seu Estado,
Carlos Gomes de Oliveira, pode dar ao trabalhador barriga. verde
as garantias de seu passado, o atestado de sua capacidade, a

certeza da sua honradez. a segurança do seu comportamento, a

prova de sua pobreza, o certificado de seu idealismo.
Os trabalhistas' catarinenses têm no conterrâneo e no

companheiro Carlos Gomes de Oliveira um líder que jamais os

envergonhou. que jamais os envergonhará, porque Carlos Gomes
de Oliveira não fêz do seu trabalhismo um balcão. Carlos Gomes

-

de Oliveira não tem cadilaques no Rio de Janeiro.
Não é um trabalhista gaiato, nem um gaiato trabalhista,
Os trabalhistas catarínenses sabem ql!em é Carlos Gomes

de Oliveira.
'

I

Carlos Gomes de Olíveírra honra ° trabalhismo catarinen-
se e honra o trabalhismo brasileiro. ;

Porque Carlos Gomes, de Oliveira não é um explorador
do trabalhismo. 1

Irineu Bornhausen e Carlos Gomes de Oliveira são can-

didatos na mesma chspa..
'

Irineu e, Carlos Gomes repetirão, em 3 de outubro de 60,
• vitória espetacular que tiveram em 50, quando os catarinenses
elegeram Irineu para o govêrno e Carlos Gomes -para o senado.

Santa Catarina tem um grande candidato a governador.
,Santl. Catarina tem, igualmente, um grande candidato à

,sua více- gcvernança.

o PSD fica com as legendas e a lJDN cOIIJ'bs votos
A Secção do Partido Liberta.

dor de Herval d' Oeste, hipotecou
irrestrita solidariedade ao senador
Irineu Bornhausen e Carlos Gomes.
Como se sabe, em Tubarão,

também está dividido, Em Caça.
dor os partida rios de Raul Pila.
repudiam a candidatura Celso Ha
mos. O Prefeito de Mafra, sr.

Shultz Filho, do PTB, está com

Irineu para o que der e vier O
candidato a prefeito de Blumenau,
sr. JOllé, Ferreira, do PTB, decla,
rou: "NÓS DO PTB DE BLU
MENAU, DE MANEIRA AL
GUMA VOTAREMOS NO CEL·
SO" .

Como se sabe, o PTB, verda
deiro, está com Iriueu. Só de Her
vaI d' Oeste. recebeu o candidato
udenista, um abaixo assinado con

tendo 43 assinaturas dos principais
petebistas, daquêle prôspero mu

nicípio. O PTB de Joaçaba tam
bém está com o' Colono e quer a
sua volta. Além dos prestigiosos
petebistas de todos os recantos
de SC, o Prefeito de Ibirama ,e

.

presidente do Diretório M uoicipal
daquela cidade, aderiu da mesma

forma. De Brusque, vereadores e

membros do Diretório também
tomaram posição em favor de Iri
neu. Em Criciuma, o Presidente
da Câmara, sr. Ariovaldo Macha
do, e o lider do PTB, estão com

(Conclúe na quarta págins)

,
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Correio, do Norte
I,

Distintos anunciantes e assinantes."

Essa mensagem destina-se unicamente para so

licitar a vossa cooperação junto' aos nossos agentes
facílitando-Ihes o trabalho, procurando-os para a solu-

,

ção de todos os problemas com referência ao Jornal,
tais como anúncios, participações, (éssas gratuitas)' e
assinaturas que continúam sendo cobradas até Dezem-

"

bro na base de cr$ 100,00 por 52 números (um ano).
Em Felipe Schmidt Snr. Friedrich Brauhardt
Em Papanduva Snr. Esmeraldino de Almeida
Em Três Barras Snr. Ricardo de Oliveira
Em Major Vieira Snr. Pedro Veiga Sob.
Em Monte Castello Snr. João Alves Ribeiro,
Errí Paula Pereira Dna. Maria Góss Glinski
Em Bela Vista do Toldo Snr. Miguel Lessak
Em Salseiro Snr. Fernando Freiberger
Em Agua Verde Snr. Michel Seleme.

A Direção.

GRANDE CONCURSO
\

I

Resultados do 1. ',SORTEIO
,

(De acordo com a extrsçêo da Loteria Federal de 30 de julho corrente)
)

REV ,ENDEDOR ES RENNER DO BRASIL
Carta Patente 335)

\

(Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes 5; A.
Cautelas premiadas com

Cautelas premiadas com,

Cautelas premiadas" com
Cautelas premiadas com

Aparelhos de Televisão:, 85.190 nas diversas séries.
Condicionadores de Ar Fedders: 90.185 nas diversas séries.

Refrigeradores Admirai 1961: 45.733 nas diversas séries.

l\láquinas de Costura RENNER: 33.545 nas diversas séries.

séries.Cautelas premiadas com Fogões ,Wallig Visoramic: 90.298 .nas diversas

Cautelas premiadas com ROUPAS' RENNER :

86.301 87.412 88.523 89.634
94.078 95.189) 96.300 97.411
01.855 02.966 04.077

,

91.856
99.633
06.299

92.967
00.744
07.410

90.745

98.522
05.188

nas diversas séries.

A ENTREGA DOS PREMIOS será feita no estabelecimento onde o
'cliente recebeu 'a cautela ou em MPM Promoções,
Rua, Cristovão Colàmbo, 446. - Porto Alegre.

"

IMPORTANTE: Sua cautela, mesmo premiada, continua concorrendõ aos

2. e 3. sorteios, com automóveis DAUPHINE �O�

Revendedor Renner casa ,PEREIRII • " casa' da, boa roupa
Ru� Getulio Vorqos, 882 - Telefone: 298 . CANOINHAS

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I' NF L A M A c O E S,
COCEI,2AS,
F R I E { R A 5,
ESPINHAS, ETC. �'t<�!'R,{f�Pft�,R,

\Pe·'<E�Ç�"'ÊHCI'ANUNC� EXISTIU IGU�L

CONTRA CASPA,
-t

QUEDA DOS CI- i;

BElOS E DEMAIS, I
'

AnCCOES DO
COURO CABElUDO.

:jt " '

"
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CORREIO DO NORTE
------",..;....;;

Onde
Deixa o Sub-Diretório da
VON de Três Barras, por
motivos particulares o sre .

Gregório Schaykoski,
Recebemos e' transcrevemos.

o oficio recebido do nosso par
ticular amigo e 'assinante, sr.

Gregorio Schaykoskí, que havia
sido escolhido para 2°. Secretá
rio Sub-Diretório da UDN do

prospero Distrito de Três Barras:

Tendo ternado a resoluçao de
não me manifestar politicamente
á favor de qualquer partido po
lítico, désta ou daquela fecção,
venho respeitosamente á V. S.

para solicitar a minha demissão
do cargo de 2°. Secretário dês
se Sub-Diretório, para o qual
fui eleito em data de 30 de Ju
nho do corrente ano.

Tomei também éssa delibera
ção em virtude do cargo que
exerço, e assim poderei melhor
atender os interesses de todos
os Partidos.
Sem outros assuntos. reitero

f!!V. S. os meus agradecimentos
pela confiança em mim deposí
tada, e vos apresento as minhas

Cordiais saudações.
Gregorio Schaykoski

T. Barrras, .19 de Agôsto 1960.

gaFe?a
'.A pr�.é:ir.a. pagina do "Barrjga Ve�de". sua ultima edição,

eam o titulo NotiCias de Felipe Schmidt" faz revelações infundadas
e; até mesmo i�ó�ias. Fugindo. da. austéridade que sempre tem nor

t�ado 0. seu. notiolarlO, tenta colocar "pimenta" no caldeirão, porém
ftalll mfe!�ze. a

..

toda prová' os ilustres redatores daquela folha. Cri
tlpindo o �.or['ê(O do Norte" por haver noticiado que o Governador
-:'0 �stado In... Felipe ,Shmidt inaugurar o Grupo Escolar) daquela
lecahdade. e aquela autoridade não haver comparecido, os nossos co

legas de Imprensa foram de uma incoêrencia a toda prova, a não ser

t!ue tenha procurado mesmo errar com picârdia, e que duvidamos. 'Na
'Yerdade o ilustre governador Heriberto Hülse não pode cumprir o

programa elaborado, que constava da visita aquele i�portante Distrito
. ale nosso Municipio, coisa - comum nas visitas oficiais, onde os contra
tempos de viagens sempre atrapalham evitando o cumprimento de'
uma programação pré-estabelecida. Não foi nessa atitude de chefe do

g;ov.erno nenhuma hostilidade, em absoluto, aquela gente amiga de
Felipe Schmidt,' tanto assim que. enviamos imediatamente em condu.
çã? especial, pessoa de. inteira confiança, para 'que levasse os' cum

lt>flme�tos do <?overnador e suas desculpa-s pelo não comparecimento
a Felipe Sch�lldt. Quanto ao restante da matéria publicada, aquela
confusão toda de terreno alheio etc, Celsos etc., não iremos perder
tempo analisando-as ... o pO'YO já é conhecedor proficuo da matéria e

fará o julgamento, como sempre soube fazer.

E finalizando lançamos uma perguntinha 'aos nobres colegas,
colegas do "Barriga Verde": E se o eminente Governador Heriberto
Hülse tivesse ido, a Felipe Schmidt, suportando o péssimo estado de

.' 1!I0SSl;lS estradas,' inaugurasse o grupo escolar' "construido em terreno
I al�eio" e de lá não pudesse regressar, a quem caberia' a culpa? Sim,
pois em. caso de-chuva teríamos automàticamente a séde governa-
mental instalada em Felipe Schmidt por tempo indeterminado dado
() calamitoso estado de nossas rodovias municipais Mas Felipe Schmidt
terá seu.Grupo Escolar .inaugurado e muito brêve... lá estará Irineu
Bombausen; Governador do Estado catarinense, inaugurando mais
esta obra de um governo udenista, com todo o respeito e admiração
que o povo de Felipe Echmidt sempre mereceu de nossa parte e de
nossos governos.

ANIVERSARIAM"SE
Hoje: os srs. WiegandQ Me

teger e Francisco Rodrigues;
a sra. dna. A'Ida esp do sr.

Theodoro Schroeder; os me

ninos Wiegando filho do sr.

Bruno Schroeder e Cézar DUIfI
arte filho do sr.Oriando Nas.
cemento; as meninas Eulalia
filha do sr, Pedro Tokarski;
Zilma filha do sr. Nivaldo
O. Padilha; Clotilde filha do
sr. Raimundo Preisler e Mar
ly filha do sr. Arthur de S.
Caldas: i

.

.Amanhã: os srs. Oady Na"
der; Oswaldo Piotrotosk; Au·
gustinho Kornatski; Emitia
Küehler, João Toporôski A
fonso Linzmeyer e Raimundo
Preisler,a srta. Tereza Bail;
as sras. dnas. Hilda esp. do
sr. Rodolfo Frank e Cecilia
esf». do sr. Miguel Veiga; as
meninas Nildi M_ari filha do
sr. Osorio Bueno; Marilde,Ber
nardete e Marise Elizabet fi
lha do sr. Nazir Cordeiro; os
meuinos Boleslau filho do sr.

, Alberto Wardenski Enrridt fi..
lho do sr. Guilherme Moht e

Felipe filho do sr, Ladislau
Dambroski.

Dia 29: o [ooem Gustavo
Priebe; o sr. Abdo Ossait: as
sras, dnas. Dorothea esp, do
sr. [ulio Wend e Valesca esp.
do sr. Constantino

\

de Paula
Bueno; o menino Pedro filho
do sr, 'Henrique Waldmann;
as srtas. Nelly Greinert e Te.
rezinha Caldas.

I

Dia 30: as $1 tas. Silvia
Siems e Glice Bnss; as sras.

dnas. Marta esp. .do sr. Ro·
doiro Knopp e 'Sibila esb. do
sr. Ervino Wiese; os jovens
Arno Walter; Rachid Seleme

e Acir Lem.os Sphair; ,o me

nino Antonio Carlos filho do
sr. Oriomar Schaidt; a me

nina Leoni filha do sr. Ro.
doifo Bollau!; os srs. Fran"
cisco Baiel e Theodoro Shro-
eder. '

-

Dia 31: bs snrs. loaquim
Fquandes Luiz e 'dão Pet"
t:how; as ,Sras. dnas. Hulda
esp. do sr. CarlosBenkendort,
Matia Isabel esp. do sr. Ar.
naldo José Machado., Maria
Eugenia esp. do sr. A (lgeli
no Ferrpira; dnll, Glácy esp.
do sr. Horavio H. da Silva'e

viuvla Maria Müller: os me

ninos Amilton filho .do sr.

Dorival da Silva e Wander.
lei filho da vva. Lucila KI(Jck.

Dio 1: as srflS. dnas. Judith
esp. da, sr. Bento da Rosa
Mene.ses e Rita esp. do SI,

.Ouilhermf! Prust; os srs. Teo.
doro AJ tin e, José Kureli; a

menina Teresúlha filha do sr.
Gabr..ifJl Niedzjleski," os meni
nos ,Gaspar Josê filho do sr.,

Carlos Mulbauer; e 'oão filho
do sr, Hercilio ly1üllf;iT.

Dia 2: o menino Milles Luiz
filho do sr. Milles Luiz Za
niolo; as

.

sras. dnas. Janete
esp. do SI'. Waldir Wiese; GM,
briela esp. do sr. João ['ürst
e Vva. MariaDoerlitz; (J sr.

Francisco Carvalho; as me

ninas Odete filha do sr. Pe
dro Grosskop]; Maria de L(j.,'
urdes filha do; sr, Milles Luiz

.

Zaniolo; Lucia filha dó sr,

Bernardo Metzger e Marie
Lucia filha do sr. José Gu
zinski,
Nossos parabens.

Nascimento
Célia é· o nome da menine

que a 19 do corrente veio eH ...

riquecer o lar do . casal dne.
Palmira ... sr. Leones Grittens,
residente em Sereia.
Nossos parobens.

-,

/

Falecimento
Faleceu dia 19 do andante

a sra Ana Trapp residente
em Salto d'Agua Verde.
A extinta que contava (/,

idade de 66 anos, deixa uiuuo
sr, JUllO Trapp, 'com 79 anos,
7 filhos, 38 netos e 11 bisnetos;
A' familia enlutada nossas

sentidas condoléncias.

REGISTRO CIVIL
Alfredo Pereira, .Ofícíal do

Registro Civil do Distrito de
Bela Vista do Toldo Munícípío
de Canoínhas, Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Honorio Carvalho do Prado
e Maria Ursulina Carvalho do

Prado, ele natural deste Estado
nascido em Canoinhas no dia-f
de Novembro de 1921,lavrador,
solteiro, residente em Arroio
Fundo neste Distrito, filho de
Sebastião Carvalho do Prado. e
de D. Idalina Soares de Lima,
falecida, e ele residente em Ar
roio Fundo neste Distrito, Ela
natural deste Estado, nascida
em Canoínhas no dia 1 3 de

janeiro de 1924, doméstica, sol
teira, residente em Arroio Fun
do Peste Distrito, filha de João
Carvalho do Prado e de D. 8al
duina Pereira da Luz, f�lecida,
e ele residente em Arroio Fun
do, neste Distrito.

CINE 'TEATRO VERA CRUZ
'/1 Direção do Cine Teatro Vera Cruz, avÍsa aos' seus fre

quentadores que HOJE à noite serão apresentados dois filmes: CONVITE - BAILE
Da Diretoria da. Escola Téc

nica de Çomércío Estadual de
Rio Negro, recebemos atencioso
'convite para assistirmos ao tra
dicional Baile "Miss Brotinho",
que se realizará nos salões da
Sociedade . Vitória, no proxímo
sábado, 3 de setembro,

'

Gratos peÍa gentileza.

PERIGO NAS SOMBRAS
com Kirk Bogarde, Marius Goring, David Oxley e Cyril Cusack.

Um filme de aventuras do cinema ihglês...
lutas, perigos ... num filme sensacional.

.

\

É AINDA a grande produção do cinema italiano

IRMA: LETIZIA AVISO
° Snr. Paulo 'Soares, torna

pÚblico que a Tômbola do Ra
dio, foi premiado o or. 139,
qertencente ao Soro Pedro do.s
Santos Corrêa.

.

Pede, outrossim ao. referido
senhor retirar o rádio nos pr6-
J!.imo; dias.

Faz saber que pretendem ca

sàr: Francisco da Silva e Maria
Simões de Lourena. Ele natu
ral deste Estado nascido em

Canoinhas· �o dia 21 de junho
de .1920, de profissão lavrador,
solteiro, residente em Rio dos
Poços, filho de pai ignorado e.
de D. Maria Antonia da Silva'

já falecida. Ela
�

naturál· deste
Estado, nascida em Canoinhas,
no dia 2 de ,janeiro de 1936,
doméstica, solteira, ,residente'
em lUo: dos Poços, filha de Ma
noel Simões de Loutena' e de
D. Luiz,8 Llsbqa de Eourena.
domiciliados 'e residentes em,

Rio Tamanduá, neste Distrito.

,Apresent8r�m os documentos

exigidos Código Civii art. 180.

Beia Vista. do Toldo, 24-8-60
Eliza Pereira

Escrevente Juramentada do
Oficial do Registro Civil

�

Ciovernador Hêriberto
Conclusão dã 6a. página

do )
.

pov.o daquele município 80

hQnrado Governador Heriberto
Hülse, Falou a seguir o Vereador
Ivan Costa, do PSD, e o Exmo.
juiz .da Comarca dr. Paulo Pere.
grino Ferreira.

Encerrado o ágape, discura(,)U o

Governador Heriberto Hülse, dano:
do ao povo de Canoinha'!, contas

da S.U8 admini�tração, sendo o seu

discurso entrecortado de aplausos,
terminando o Chefe do Executivo I

agradecendo aquela homenagem,
que lhe era' prestada por elemep�
tos de' todos 08 partidos políticfl8
e de tôdas 88 elasses sociais.

)
Mudas' de batata inglez� de procedência holán

deza, aclimatadas no Bra"il, pela Cooperativa de Cas
tro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas em-

,.
'

baladas em 'Caixa de 30 kg., estão sendo véndidas
pela Associação Rural de Canoinhas, qEe tomou a

iniciativa de introduzir em' nosso município, mudas'
de batatas proprtas para ,exportação. o PSD fica com

Conçlusão da 3a. pag,
Irineu. De Tubarão, o vereador
do PTB e li Presidente do Sine
dicato dos Trabalhadores de Ca·

pivarí, da mesma forma, apoiam
Irineu e Carlos Gomes. De Tiju.
cas e Penha,· os Presideotes de
Diretórios, estão ao lado de lrineu

Como 'se vê, as coisas não éiltão
lá muito bÔlIs poda o lado do
PTB de' sr. Celso Ram08, a con·

tinuar Idessa maneira, acaba', o

PSD ficando com 8S legendas e

o sr. Irineu Bornhausen com os

votos. É o que se espera.

Agradecimento
Família Julio Trapp, ainda sob. a dolorosa impressão

cousada com a lIlorte de sua espôsa, mãe, sogra, avó e bisavó

,ANA T"RAPP,
vem por meio destas colunas\ tornar público seu agradeci
mento ao distinto médico dr. Oswaldo SegundCl tie Oliveira,

'.

que não mediu esforços para salvar a extinta; aos visinhos,
amigos, e ao povo em geral, que os auxiliaram nO doloroso
transe, 80S que estiveram no guardamenta II acompanharam
o enterro até o Cemitério Municipal.

/

A todos a sua imorredo1l1ra gratidão.
Canoinhas, agosto de 1960.

DR� .ROMEU FERREI,RA
,

DENTISTA
,

,

Especialidade:
Deltaduras, Pontes moveis etc•••

'-.
"

Eltra�ões,
Hor.ário: pela ••.nhã das '1 às 8 e das 11 às 12 horas �

á tar4e das 13,30 às 18 horas.

Rua Felipe Schmidt, 775 Canoinhas S. C.
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CORREIO DO, NORTE

Bíenvenído Granda
canta, , Maracangalha
Em la Cantina e ouras

Ballroom in Berlim
com max Greger e sua orq.
Liechtensteiner Polka
You You You, e outras,

Adíos
Bobby Byrne e sua orq.
Stardust - Ropsody in Plue
In the mood, e outras

Caixinha de saudade
com Marlene • orq. e côro

Esquina do Pecado I
Amor, amor - Primavera no' Rio
e outras canções

Si tu vas à Rio
Dario Moreno canta.
Buona Sera - Miguelito
Cu-cu -rru-cu-cu-Paloma

The Playing's na. 2
Come prima - Roselle
Claudete - That's love

Choros Maravilhosos
Tito Romero e sua orq.
Bem-te-vi atrevido

Apanhei-te cavaquinho
Foguete - e outros chorinhos

E outras gravações em alta fidelidade
você encontrará na

I CASA
. (

Clube de Caça Tiro e ,Pesca "Major Tomaz Vieira"
o ,Clube de Caça" Pesca e Tiro Major Tomaz Vieira, tor

na publico aos seus associados e demais afeiçoados do esporte de
caça que o período para caça em nosso Município se rege pelas'
datas seguintes:

GACA A PERDIZ - termina impreterivelmente a 15 de
agôsto. \

'

CAÇA A ANIMAIS DE PELO E DEMAIS AVES - im-

preterivelmente a 30 de agôsto.
'

Outrossim, comunica a todos interessados que por fôrça
de Lei é terminantemente proibido o uso de ARMADILHAS. quer
seja MUNDEO, quer seja ESPINGARDAS ARMADAS ou outro.

tipo de armadilhas, cujas penas serão aplicadas a todos os infra

tores, bem como aos qu� ·forem denunciados no Esporte Caça no

periodo de proibição.
Canoínhas, 10 de agôsto de 1960.

A' Diretoria
"

Maquinas de \ Costura
" S.I N G E H "\1

o Agente autorísado SINGER de Canoinhas, Com.:
e Ind. H. Jordam S/A tem o prazer de comunicar ao dis
tinto publico, que acaba de receber e se acha em exposição
em sua loja ,

O NOVO MODELO MAQUIN�S "SINGER ECO
NOMIA" com' o mesmo cobeçote das máquinas mais caras,
sómente por preço bem menor, ou seja:
A VISTA: Cr$ 14.550,00
EM PRESTAÇÜES:' Entrada Cr$ ·1.550,00 e até
22 mêses a Cr$ 760,00 mensal.

Outrossim, com pequeno aumento póde igualmenté
adquirir junto o famoso aparelho ZIG-ZAG, que tanta uti
lidade oferece, cujo manejo será ensinado por pessôa com

petente GRATUITAMENTE.
, .

Temos em exposição igualmente os demais modelos
de máquinas SINGER simples ou de gabinete em madeira
mento de IMBUIA - MARFIM e PEROBA.

Visite-nos sem compromisso e se convencerá como

;
f
ê fácil adquirir hoje uma maquina SINGER pelo plano de
pagamento i·SINGER".

'

Um lembrete: Escolha e feche a compra de uma

SINGER desde já, para presente de Natal à filha ..

Comércio a Indústria H. JORDAN S/A.
Rua Getúlio Vargas, 562 - em Cancínhas.

,
\'

/

, Aviso-PROIBiÇÃO
Leopoldo Kwtschal pro

prietario de um terreno rural
situado em Matão, onde vem

cultivando suas terras, em vir
tude de estar sendo prejudica
de uns 3 anos a essa parte por,
invasão de suas terras por ani

mais, vem Ror intermédio deste
semanário tornar publico éssa

proibição ei que tornará atitude

enérgica junto ás .autorídades

competentes salvarguardando 4
seus direitos. 3x

Vende-se uma olaria para
tijolos, .

com todos os per
tences, ótimos barreíros, jun
tamente com uma ótima casa

de morada, terra' de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasião.
Fazem-se condições. E d NOTA'5 F I 5 CA ISInformações nesta redação. ' xigin O as·suas' ,

.

..de Compras os comerciantes Ficarão
obrigados .. recolher o impõsto

que ,V. S., está pagand�.
Livros e Romances

,

CA.SA ERLITA

Loteamento João Sabatke
ALTO DAS PALMEIRAS

Otim�s 10tJs á sua es�o
lha, para residência ou in
dústria.
Grandes facílídades.

Informações com Eduardo
Vachinskí em Alto das Pal
meiras. \ 4xa

Vende-se
U terreno com área .de

72.6'00 �2 com frente ao pe
rimetro urbano possuindo
casa, paiol, potreiro e, terra
de cultura. :5x

Vêr e tratar nesta redação.

Material
CASA

elétrico
ERLITA

VEND�-SE
Uma canhoneta Chevro

let ano 29 em perfeito estado,
o comprador terá dIreito a fazer

•

vistoria a-crit�rio c;)m mecânico.

Também �1 cabeças aní
mais cavalares, duas carroças
eixo 16 e 18.

Ver e tratar com o pro
prietário Snr. Lauro Ribeiro em

Felipe Schmidt. 2x

SAIAS, última moda

(!a�a é",tita,
OLARIA

27·8·1960

Um terreno de cultura com 48..4:00 m2 próximo ao

Colégio e Hospital prestando-se para futuro loteamento.

Im Água Verde próximo a raia um terreno com
24.200 m2. ' \

Uma propriedade .em Agua Verde próxima a tin
turaria do snr. Nabor Lezan.

Em Alto das Palmeiras 1.200 m2. terra de cultura.
,

Tratar com o proprietário snr. Francisco Schumos-
ki em Agua Verde., 3x

Para Indústrfaa,"
'Agricultura ou Navega�ão

Motores' úMWM'� KD12 Diesel

iI

Praça Lauro Müller, 751 • Fone, 125

Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

nO", ell.: KO:2E i /I KD�2D �
=

K012Z KD12V
2 4,

5,5-11 � 11-22 11,6,5-33 ! 22-44 .

I
,

I )1000/2000

12 24 �. 36 48

Força HP:

Rotações:

Pto. em

2.0QO rpm:

Venda com facilidades de pagamento

Peças sobressalentes - Assistência

J., Côrte'

,MÁQUINAS
,

INDUSTRIAIS
pára ,beneficiar! madeira
DAS AFAMADAS MARC�S:

FAMAC e MAREK
Informações: Z. Ciardndo & Knüppel Ltda.

CANOINHAS ,- S. C.
• I

Especial para carro com

BATERIA

j

\

..:

25% mais potente!
O mais completo estoque 'd� b�teria5.
Assistência téc�ica perfeito!

Sua bateria velha !em valer: Cr $

ME·RHY SELE

, I

E & FILHOS
TR�S BARRAS s. c.

, ,
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Para PreFeito: ALFREDO
• , J

Ja realizarárealizou
,:,

,

e muito porque conhece

�no �5 - CANOINHAS • S. Catarina. 27 de Agosto dff'-1960 - ;N. ,605
'

os problemas Muulcípio
;

Dia ,3 de setembro>, inaugu
ração da Cancha ode Bolão
.da Socied(ade ;

de Tiro ao

Alvo, ',(;anoinhas
-:

,

�stá marcada para o próximo dia 3, de setembro, a inau
guração da Cancha de Bolão da "Sociedade de Tiro ao Alvo Ca
noinhas", notlocal da futura séde social da mesma sociedade,
sita .no Gampo d'Agua Verde. •

.
'

,

É inegàvelmente uma obra de vulto, porquanto, está so

ciedade composta de mais ou menos 400� associados, conseguiu
em menos de 5 meses, entregar aos seus membros, urna cancha
dotada de todos os requísitos oficiais para a prática deste esporte
tão aceitado no sul do país.

". . .

,

Foram empregados na sua construção (prédio e assenta- .

menta das 3 pistas) Cr$ I.QOO,OOO,OO. Podemos dizer, sem medo
de errar, que esta é a melhor cancha de bolão de Sta. Catarina.

'

Aí' está um exemplo de trabalho, de sacrifício,
-

de enten
dimento, de arrojo e de decisão; de uma equipe coesa e incísiva,
que não mediu esforços pera dar a seus associados aquilo que,
'era reclamado;

Para esta inauguração, está programado um torneio entre'
todas' as equipes da cidade e para os dias 23 e 24 do mesmo

mês, 'um novo festival. 'com a participação de equipes das seguintes
cidades: Mafta, Rio Negrinho, Rio Negro, São Bento do Sul"
Joínvills, Curitiba, Porto União, U�ião da Vitória e Itaíópolis. •

I
'

Acim� dh!seIIiO!I'�q�e a> cancha está localizada no local da
'

'futura séde social-des atiradores; dissemos futura, porquanto sõ-
'

mente ha pouco t,e,mpo que o terreno Ioí adquirido, serido ini
cialmente construidos os "stands", um tablado de danças e agora
Um bar-restaurante e 0 prédio, aliás todo de' alvenaria, onde estão
colocadas as pistas de bolão. Ê porém, plano da Diretoria para
dentro de breve,' a construção de um outro prédio, onda funcio
nará .a séde propriamente dita. , Não há dúvida que neste ritmo
de trabalho, nesta vontade ferrenha, os Atiradores dentro de muito
breve terão sua' séde social, integrada de- tudo qUE' é; necessário.

Deixamos aqui nossos sinceros cumprimentos à SOCIE-,
DADE DE TIRO AO ALVO CANOINHAS e votos de contínuos
sucessos.

No Cineminha "São Francisco"
AMANHÃ e SEGUNDA FEIRA:

M,ADALENA

I
com Marta Toren, Gino Cervi,

Charles Vanel e Jacques Sernas.

"Quem de vós fôr sem pecado, atire a ,pri�eira pedra"

CLUBE CANOINHENSE Edital de Convo�ação'
, .A Diretoria do, Clube Canoinhense, tem a satisfação de

!

convocar os seus associados.i.para a Assembléia Geral Ordinária
a. realizar-se dia' 28 de agosto do corrente ano, na 'séde social:
pelas quatorze (14) horas,

'

Ordem do dia: Eleição da Nova Diretoria para o periodo
de 1960/1961. Cuja posse se dará as 24 horas do dia
6/6/6fj ppt bcasião do Baile de Aniversario.
Obs: :A'�' chapas para .concorrer as eleições devem ser re

&fstradas na Seeretaría do Clube de acordo COm os Estatutos.

Canoinhas, 3 de agosto de 1960.

) Jair Campos \Côrte - Secretário·
,

:' ',!�
,

Hülss .entrega ao povo, do

importantes e positivas realizações
o desenvolvimenta de Santa Cata ri na

do

o Governador Heriberto
do Estadonorte

par�
cursaram, além de outros, sau

dando o Governador Heríberto
Hiilse em nome do povo de Ca
noinhas, o deputado Aroldo Car-

valho, referindo- se as obras que
o atual governador vem realizando
'em Canoinhas, razão da gratidão

(Conclúe, na 4a. página)

, 1 _

Cine Cruz

o Governador Heriberto Hülse
e comitiva; proseeguiudo viagem
para Canoinhas, visitou o Grupo
Escolar "Horácio Nunes", de São
Pascoal. inaugurando, jâ à noite, '

8S Escolas Estaduais do Kms. 13
e 16 e a de Rió d�8 Pardos, lo
c8lid�d� esta destruída, há' cerca
de um ano, por

/

um ciclone. Os
COIODPS da localidade, prestaram
tocante homenagem ao Governa,
dor Heriberto Hülse que, sempre
disposto a beneficiar os seus co-,
eataduanos, muito tem feito por
Rio dos Pardos, môrmente por

i �c8sião da .catastroíe que se aba-,
teu sôbre aquela localidade, cau

sando vítimas pessoais e destruindo

quasi totalmente as casas daquela
vila. Recordaram os colonos o au

xílio dado pelo Governador He
riberto Hülse a àquela população.
na importância de trezentos mil
cruzeiros. para reconstrução das

casas, além dos .remêdios e assis
tência médica, enquanto o Govêr
no Federal, embora prometendo,
até hoje, nenhum auxílio enviou

aquela gente humilde e sacrificada.
Agradeceram, ainda, os colonos a

nova escola que lhes era entregue
pelo benfeitor Governador. "Afir
maram os colonos de que, enquan
to o Governador oatarinense, não

prometia realizar, o sr. Juscelino
Kubitsoheck, Presidente da Re
pública, assinava decretos no sen

tido de auxiliar os flagelados, do
terrível vendaval, conforme cou

jirmou' o deputado Aroldo Car
valho, em seu discurso. Por fim
falou o Chefe do Executivo, di
zendo estar tranquilo por ter po
dide socorrer a gente boa e tr'a- , ,

balhadora de Rio dos Pardos
numa hora tão aflitiva, a.sentje.
se satisfeito de ver tudo, sgora,
normalizado naquela localidade.

\a_e

Tea.tro Vera

HOJE
APRESENTA:

• á. 20 horas. Impróprio até 14 ano.

CHEGADA. A CANOINHAS
Ás vinte e uma hora o Gover

nador e sua comitiva chegavam
a Canoinhas, sendo recepcionados
pelo Prefeito pessedista Haroldo
Ferreira e outras autoridades. além
de inúmeros' amigos e correlegio
nários.

Após' os cumprimentos, foi ofe
recido ao Governador e sul'! luzida
comitiva um galeto, quando

-

dis-

IRMÃ L E TI Z I,A
com Anna Magnani, Eleonora Rossi Drago, Antonio,

.

Ctfariello, Luísa Rossi, Piero Boccia
.

O amor maternal também floresce num coração de freira!!
Uma história simples e humana, com soberba interpretação

DOMINGO. á. 14 horas - Censura Livre

IRMÃ LETIZIA
á. 17 horas Censura livre

DOMINGO - ás 20 hora•.
-

Imp, até 14 anos

,- ANA DE BROOKLYN
com

em Cinemascope
Gina Lolobrigida, Vittorio de Sica, Dale Robertson,

Amede o Nazzari, Peppíno de Filippo
"Grandiosa película Italiana" Um

filme para você se divertir a valer!!

2a. Feira ;.' ás 20 horas - Proib, até 14 anos � REPRISE
;

3a. e 4a. Feira - á. 20 hora. - Imp, até 14 anos

SERENATA, EM ACAPULCO
I

• I

c/ Martha Roth, Roberto Romana, Oscar Pulído, Andres
Sole r, Gloria Marti, Borolas, Perez Prado, e sua

órquéstra. Os .três diamantes etc ....

Um filme selecionado do cinema mexicano.
Musical cem por cento; ..

5a. e 6a. Feira - á. 20 horas - Imp, até 18 anos
.

NOITE CANDENTE
em Metroscope I

com Leslie Nielsen, Colleen Miller, Edwards
Andrews, Jay C. Flippen

'

Violência, mistério e emoção numa noite de incertezas, ... :

E para domingo próximo: '

Uma página de heroismo mais puro
da segunda Guerra mundial,

"

1JO DRAMA DE DUNQUERQUE�'
Fi 5M4M' §

MERCE,ARIA

ACABA DE RECEBER «DOCES ARABES»
Haleue com nozes, Haleue com chocolates, Tahine, Raha com miski, Raha com

Amendôas, Confeites' de amendoim, Goma americana, Raha em. pacotes, Geleia em

caixa, Azeitonas, Grão de Bico, Semson, Trigo para Quibe, .Arac -Bebída Oriental,
Xarqué,: Cachaça Para,guaia Cavalo Branco; I

'

'Conservas: Salcichas, Pêssegos, Ameixas sec�s" Abacaxi, Palmitos e Nescafé,

MON'TE LIBANO
ADIB ·SAKR

Rua Caetano Costa, 444', - 'Fone 283

/

\. -.'/"

Canoinhas

, .

Dia 3 ::de Sete'mbro,
Inauguração 'da

, , \

'Alvo Canoinhas"
3 CANDIDAT,OS A

/ (

gw 4Lf&&iI&;'

horas:
Cancha de Bolão
- As bolas' inaugurais

PREFEITO

"

as

"

"
"

14
"Soc'iedade ode Tiro ao

.

jogadas pelos
CANOINHAS!

,I

-

serao

MUNICIPAL DE
•
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