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Nova estrada
Timbó -'Porto. "União

Continuando com o seu programa de realizações,' espe
cialmente no setor estradas de rodagem, o Govêrno do Estado
acaba de planejar e contratar á construção de uma nova rodo
via que, partindo da ponte do rio Timbó, deverá atingir a cidade
de Pôrto União quase em linha réta. Ê, sem dúvida, uma obra
de grande importância para o norte catarinense, que em muito
virá facilitar o tráfego para aquêle importante entroncamento e

por sua vez, facilitará o escoamento pela Da. Francisca, de todo
o produto daqula grande região. Foram os serviços confiados à

.ímportante firma SINODA, a qual tem como seu diretor o com

petente engenheiro dr. 'Adonis Bufren. Estivemos assistindo ao

início dos trabalhos, o qual, com o formidável conjunto de má

quinas que aquela firma possui, já em dois dias apresentou ex

traordinário rendimento. O programa inclui primeiramento o

aterro da varzea do Timbó, até alcançar a pon�e, cujos serviços,
caso o temp permita, deverão estar concluídos em dois mêses, e

o trecho da estrada propriamente dito, terá sua conclusão em seis

mêses. Ficamos verdadeiramente maravilhados com o trabalho

que está sendo executado, apreciando o modreníssimo equipamento
como ainda a competência dos homens que dirigem o trabalho e

as máquinas. Agiu com acerto o dr. Aroldo Carvalho, compe
tente e dinâmico Secretário de Viação e Obras Públicas, em con
fiar tão importante obra à firma em aprêço, pois estamos 'convictos
de que ela produzirá trabalho, não dormindo no ponto.

Em regosijo a tão auspicioso acontecimento, a firma em

preiteira ofereceu ao sr. Secretário de Viação e Obras Públicas
.uma grande churrascada, para a qual foram convidados elemen
tos (de destaque de Pôrto União, Pôço Preto, Valões e Canoinhas.:
reunindo-se na casa do grande industrial sr. Pedro Alcântara>

.Schmitt, 'cerca de 200 pesôas. Notamos pessôas de tôdas as ma

tizes políticas que naquela festa se confraternizaram, expandindo
sua satisfação e demonstrando seu reconhecimento ao grande Go
vernador Jorge Lacerda e bem assim .ao sr. Irineu Bornhausen,
que muito se empenhou pela obra ora �m realização.

Durante .o _çhurrasco fizeram-se ouvir diversos oradores,
.sendo o primeiro o inteligente jornalista Ary Millis que, falando
.em nome do povo de Pôrto União, disse de sua grande satisfação
em verificar que o Govêrno do Estado vem atendendo aos re

clamos do povo desta zona, não regateando justos elogios ao di
.namismo e patriotismo do dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, sempre
dedicado à sua gléba e à sua gente. Falou em seguida o sr. José
'Weinherdt, representante do sr. Prefeito de Pôrto União, trazendo
o aplauso do govêrno do município. Em prosseguimento usou

.da palavra o nosso ilustre e culto advogado dr. Rivadavia R.�Cor
rêa, que externou sua grande satisfação pela importante obra que
se iniciava, mormente por que, sendo filho de Pôrto União, há
mais de 20 anos residia em Canoinhas, cuja obra víría estreitar
mais ainda as afinidades afetivas das duas comunas. Usou da

palavra o acadêmico Josué de Oliveira, o qual com seu conhecido
entusiasmo acabou lançando a candidatura do dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho à deputação Federal, arrancando grandes aplausos
dos presentes. Após, discursou, em nome dos canoinhenses pre-.
sentes, o vereador Carlos Schramm, o qual com sua costumeira
verve fez vibrar a .assistência. Finalizando, falou o homenageado,
dr. Aroldo C. de Carvalho, cujo discurso, como sempre, primou
pela grandiosidade do. assunto que a todos reunia naquele mo

mento, tecendo considerações sôbre o rodoviarismo, fator principal
do êxito e grandeza de um Govêrno. Suas palavras foram cons

tantemente interrompidas pelos aplausos dos presentes.

Terminado aquêle churrasco, rumaram todos para o local
do trabalho, onde puderam certificar-se de sua importância para
a nossa zona.. O dr. Aroldo Carneiro de Carvalho em seguida
dirigiu-se ao aeropôrto onde o aguardava o avião do íntegro Juiz
dr. Varela que o levaria de volta para Florianópolis, para onde
seguiu certo do reconhecimento de nossa gente pelo muito que
vem fazendo em prol de Santa Catarina.

Aos ilustres promotores da festa, «Correio do Norte» agra
decendo, deseja completo êxito.
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As constantes mentiras, mal
representações de fátos, incita
ções para ódio e outros mais,
que há anos vem fazendo leitu
ra agradável do «Barrig� Ver-

.

de» para adeptos do PSD, e

últimamente do PTB e outros,
trazem-nos à mente o caso se

melhante anotado na história.

Contaram os jornais do mun
do democrático da época, que
na Alemanha de Adolfo Hitler
tinha um Ministro de Propa
ganda chamado dr. Goebbels.
Era homem educado de fato,
inteligente e profundo conhece
dor da .reportagem psicológica.
Era dotado de pena vil, mas

nada mesquinho de espírito fo
ra da vida profissional.
Por brinde -da descendência

_
era de caráter intrigante. .Êle
claudicava de .porte eréto pela
vida, nada envenenado pela 'bí
lis da vida desregada pelos
vícios ocultos. Pertencia ao par
tido de corpo e alma e sonha
va de grandezas inátingíveis.
Este horr.em não refletia antes
de lançar as mentiras mais im

possíveis sôbre os adversários,
propósito era de escândalo e

sensação. Propangandou o ódio
racial, incitava para assassínios,
semeava discordància nos seios
de famílias e incitava os parti';
dários para fazer promessas ir
realizáveis para obter votos para
chegar ao poder.
Uml belo dia, um partidário,

pessoal perguntou: «Me diga
alguma coisa, dr. Goebbels, com
tôdas as intrigas, mentiras e

ódio que você anda semeando
e espalhando, você não sente
às vezes um certo remexer re

pulsivo na consciência.? Uma
certa vergonha, uma falta de
honra? Julgo você ser um cren

te, e você não sente às vezes

'uma certa inquietação na alma,
corno vai ser a prestação de
contas depois d'esta vida?» E
a resposta foi: «Meu caro ami

go e partidário, no dicionário'
de um político quem quer atin-

·4 semelbança é mera coincidência ..•.

Barra Velha agradece-lhes o

belo trabalho, srs. pessedistas!
Foi um recurso que muito en

cheu de júbilo Nereu e sua grei,
desejosa de ver o atrazo da
vida de Santa Catarina, como

se fôsse possível, depois de
tanto progresso, de 50 em dian
te, voltarmos em passos de

caranguejo.
Podem bater no peito, gloria

dos,.. srs, dirigentes do PSD,
pois o programa de destruição,
de confusão, de negação, está
sendo fiélmente cumprido, em

observancia ao cacique Nereu,
em boa hora levado por bons
ventos para fóra do país.
Barra Velha, assim como San

to Amaro da Imperatriz vêm

PJl��udicados os seus sonhos de

�·expimsão. independência mas

ne'rfi por isso se crêem vencidas.

o município caiu, perante as

exigências constitucionais, por
falta de numero suficiente de
habitantes e de movimento ar

recadador.

Mas essas duas sacrificadas
comunas, srs. pessedistas conti
nuam de pé, firmes no desejo
de desenvoivimento em tôda
linha de atividade. Amanhã ou

depois, porque o que falta é

bagatela, se emanciparãc com

muita honra e galhardia. '::fi<.

Os nossos agradecimentos' a
tanta perfidia junta e dedatada
de sua parte, srs. cabotínôs ca

beças do movimente derrotista!
A paga a altura lhes daremos
na ocasião oportuna que não
tarda a cheg�T,
Nas próxirrras. e demais vin

douras urnas �. .se abrirem ga
rantimos ém rêfríbuíção mandar

I PSD
vocês todos "às favas", com o

nosso muito obrigado, porque
mais vale não sermos município,
do que o ser, tendo Prefeituras
entregues ao PSD.

. (Transcrito de «Resistência»
de ] 3 de maio de 1957)

NR. Outros Municípios co�
menores possibilidades econo

micas, tornaram-se independen
tes. Barra Velha e Santo Amaro
da Imperatriz, deixaram de ser

Municípios, somente porque os

Aliancístas entraram com man
dado de segurança. Houve jus
tiça sôbre todos êles? Não. ,O

que houve' foi realrife9...te perse
guição, ódio e \de'sj::reito. A

resposta já. foi .dada �aOs traidô
res com as nova:s eleições haví-

..' II, l°'

das recentemente. A UgN obte-
ve vitória estrchdosà na maioria
dos Municípios recém, criados.

gir as alturas da carreira, não
existem palavras como vergonha,
honra, fio de barba de homem
e tôdas as demais criancices usa
dos por velhos e ingênuos. Um
bom político deve usar todos
os meios para chegar ao poder.
Mentiras, promessas falsas, cri
mes para os outros cometerem,
enfim, n ada é sujo demais se é

para o bem do partido e do

político. Tudo serve para al

cançar votos e,. uma vez em

cima, é ter cara dura e fazer o

que. o partido manda. Quem
não gosta que se dane. Eu não
escrevo para os partidários que
sabem a verdade. Eles leem,
e sabendo que é para o bem do

partido, passam por cima. Os
adversários que sabem .a ver

dade, também sabem que é tem

po perdido 'protestar, simples
mente não ligo aos protestos I e

com cara dura -contínuo minha
tarefa. Eu escrevo para aquê
les que ignoram a verdade.

Aquêles que não têm tempo e

.

não têm vontade de investigar .

Aqueles íngenuos que julgam o

partido honesto, decente, moral.
Aqueles, enfim; que. ainda acre

ditam em palavras como ver

gonha, honra de homem, de
cencia e moral. Enfim, a massa

do povo que não pensa, mas

me dá os seus votos confiantes
em um governo melhor. E de

pois, eleito e no poder, é só

ter cara dura. O povo não re

flete para a outra eleição. Usa
se o mesmo sistema, outro can

didato, outras promessas e os

ingenuos caem novam�nte. Lem
bre-se, que em política, guerra
e-amor, todos os meios justifi
cam. o fim, é só ter cara-dura
e lião ligar protestos.»

Para finalízar, consta na his
tóría que um dia os adversá
rios eram fortes e chegaram a

pedir prestação de contas. O
tão inteligente dr. Goebbels
aprendeu que o dicionário d'el�
era falho; suicidou-se.

«LEITOR»

NOTICIAS DA BIC
Surprêsa. - No dia H de

maio às 8,30 horas, teve a BIC
a satisfação surpreendente de
receber, pela primeira vez des
de sua inauguração, a visitaduma
classe escolar, inteira: 24 crianças
do 3° ano primário do Grupo
Escolar "Almirante Barroso",
acompanhadas de sua mestra,
senhorita Teresinha Seleme. Ha
viam vendido uma rifa antes
das outras crianças. Por isso,
como prêmio, tiverarr. suelto,
podendo escolher entre um pie
nie ou urna visita à Bibliotéca.
Escolheram o melhor: junto com

a visita, fizeram na varanda
envidraçada da Bíbliotéca o seu

pie-nico Leram, jogaram, brin
caram e consumiram sua meren-

da. Auguramos que à exêmplo
'1

frutifique! A Biblíotéca tem o

propósito alentado' de �er uma
auxiliar direta do Ensin61Já o-re-"

, ..� .. '" )
conheceram alguns 'educadores.
Ao senhor Orávio ·Hipólito da
Siva, digno Diretor do' nosso

Grupo Escolar, e à professora
D. Teresínha Seleme, que está
doando à BIC'��.Coleçãq S!;lralva,
os grandes agradecimentos.' da
Bibliotéca.

Um agradecimerrto, O sr. 1

Afonfo Luetcke doou à BIC a

coleção, encadernada em grande �
luxo das peças de Bernard Shaw

I
na edição brasileira de Melho- �
ramentos. Penhoradamente a

gradecemos.

Continuam
calamidade

, ,

verdadeitã
as vias:." .públicas

Vai de fracasso, em todos os

setores, a administração pública.

Relatório do Banco
Nacional do Comércio
Por gentileza -do sr. Carlos

Nunes Pires. digno Gerente do
Banco Nacional do Comércio
S. A., agência de Canoinhss,
recebemos e agradecemos o bem

organizado Relatório da Direto
ria daquêle próspero estabele
cimento de crédito.

municípal, De melhorar. só pro
messas. O «dor de barriga» já
não sabendo mais o· (;filei pr''_
meter. está ultimameA'tg�:tPhbli
cando profecias astrológjcas.: Po-/�
brezinho, corno anda�.no'

•

undo 1

da lua; porque, quem "'Oe bom
senso, equilibrado não'�a)�redita
e muito' menos divulga serne
melhantes asneiras. É que.r;�'r,
infelizmente muito mal; desviar
o público para a85'Uot05 duvi
dosos e sem cabimento; quan
do ):}.81,!':&ealidade '� povo reclama

•

.�·�onclúe na quarta página
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'� Algodão', Sedas TRICOLINE Rádios Lãs Siberia Lãs CRETONES ��
,

�. . Araponga' (Bolas) a partir de
PHILLIPS 29,00 em metros 1,60 largura eD

�.. (65) metro 20% de Entrada i: (largura l.40) ESTAMPADO

I
·1 P125,oo 19,00 .16,50 °lOre;!:�::ç;e':· LãSt3���acol 145,00· ,,62,00 ·

�
�. 'p • -n

I ��!���� �alvas Brim
a

95rt;�od. .

:�:� :���� ��:�� XADREZES!
t;i a partir de �
ce \ i!j'

I 16,50 atatado e varejo .. .16,50 !
I·· COBERTORES OJAS - .._..

LISTADO i

Rua Caetano Costa, 5,53
,PUllOWER CANOINHAS - S_Catarina Cbapeus

�. pará ho�ens RAMENZONI �'
I 125,00 Acq';8Sr�e��o�OS (��.��!�)as Çr���9:� 190,00!
ce ,I. " rw • m
erJ, .

.,.:1, t tra .

=' .DAN8UINQ4 Zefír '.,

. FIO LOnas
Pelúcia Camisetas Blusas' �

&D -, ; imetro Estampada p. homens de Lã '4�
Q;�" EM ME4DAS 3 4 a partir de �
!

.

19,50 13,00 6,00 crsliso,oo 19,80 .18,00
.

290,00 =
taQ�&1�m�!i1�M��ce���!i1����&1�u�m��m�Q���&1�����níiti)�����l'a�Q�����m��Q�����,�I ,'..... ,

;- A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

,Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua.. ICIC e a até a reforma geral,

,

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
,

Vendas à vista. e a prazo
I

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

..............1.· ..

Colchões de Molas - Duas Faces
Grupos EstoFados-

À VrSTA E A PRAZO
Informações com Waldemar Knüppel

Terreno à. Vend'a
Grande Oportunidade

Vende-se um terreno com a área de 85

alq.ueires, sito em Rio Claro, neste município.
, Ótima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros, imbuias e demais madeiras de lei e bons
hervais. - Preço de Ocaeião,

,
.

.

Tratar com o Snr. José Allage, Rua Coronel

Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
éurador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 � Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

,

Atenção
Vende-se, 2 novilhas mestiço

JERSÊY, 1 egua mansa para
arado, 1 capínadeira com 6 en

xadas, um terreno com 15 al

queires (vende-se tambem só
. 19), terras de planta - alguma
madeira de leí - bracatingal
grande e herva. \

Ver e tratar com o proprie
tário sr. Rodolfo Bornholdt, in
formações nesta redação. 1

As melhores
malhas de [ã

J

eQ,�(t �ttit4
V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincôs de di

versos modelos

Na Relojoaria' Suissa
.

de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

. IMPUREZAS DO SAIIGUE
"

fLlXIR Df B06DElRA
AUX. TRAT. smus

.

.'

Um bom (hurrasco?
Vá saborea-lo
na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSa.

MAQUINAS DE COSTURA
DE PROCEDÊNCIA JAPONÊSA DAS, AFAMADAS

rI&
MARCAS' o:CROSLEY», "CROSLUX» E «MERC-
SUISS». COSTURA PARA FRENTE E PARA TRAZ,
BORDA SEM. NECESSIDADE DE CHAPAS SUB
SELENTES. V. S. PODERÁ ADQUIRÍ-LAS JÁ
ACOPLADAS COM MOTORES ARNO OU WALIT'A

J_ Côrte
RUA VIDAL RAMOS. 701 - CAIXA POSTAL, 76

C A N O I N H A S -;- SANTA CATARINA

Fa'ça eem urgenda seu título de eleitor I
A Lei número 2.5'50 exige que todos os cidadãos obtenham

novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhas, poucos foram os que requereram os seus noves

títulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á
impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo 'tempo.
Por isso é necessário que todos os oanoinhenses requeiram os

seus novos títulos com a máxima urgência, tendo principal
mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

despachados somente até Julho de 1958.

Se nas próximas eleições apresentarmos um grande nú
mero de eleitores, colocaremos Canoiahas num exelente conceito
perante os demais Municípios brasileiros.

' ,"

.,'"

Avante, pois. canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal-
]:0 andar.

.

/

O título de eleitor é gratuito.
1'1

A.viso - Proibição
Eu abaixo assinado aviso a quem interessar possa,

que doravante não pnrmitireí mais a invasão de meus

terrenos, para caçadas de qualquer espécie.
Paciencia, maio de 1957.

MAMEDE CADOR

�1
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catcedos finos para crianças e

Calçados colegiais
ARTIGOS DE LÃ EM -GERAL
Blusas de Malha para Senhoras,

de Cr$'S5,OO em diante

Canecos de Porcelana, artigo bom
de Cr$. 5,00, Cr$ 6,00 e Cr$ 7,00

... e uma infinidade de artigos úteis a V.S.

LOJA SANTA TEREZINHA
RUA PAUbA PfRfIRA, 430 Ao lado dos Correios e Ielégralos

�-----------------------oo

Pintar é conservar
J

Tinlas para todos ,,0S fins
v. S. encontrará em grande e-scala

e aos melhores preços, na

CASA ESMALTE

o no

ESTRELA DE PRATA

Léva á todos os lares

as extraordinárias

vantagens que a

refrigeração elétrica

oferece para a saúde

e o bem estar da

família. CLIMAX

atende rigorosamente, a

todos os requisitos de

qualidade. beleza

e economia.

Perdeu-se
Perdeu-se terça-feira dia 30-

4-57, um Relógio de pulso para
homem. Quem ° encontrou
favor entregar. nessa redação
mediante gratificação. 1

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Lã em fios·
CASA E.RLITA

Proibição
E' proibido caçar e· trausitar

em meu terrreno situado em

Santa' Leocádia, antigo lote Ma
noel Leal, .não me responsa bílí
zando pelo que possa acontecer
aos infratores. 1

'Bruno Wendler

Experimente
CaFé MAR·LY
O MELHOR

Assine! Leia! Divulgue !

Correio do Norte

o

Capacidade 7 pés cubicos

AgorQ equipado com O novo eompre sscr selado
P-91, fabricado sob licença da

TEC.UMSEH PRODUCTS co.
E C O NO M I C O - R E 5 1ST E N TE - 5 I L E N C lOS O

Mais dI! 120.000 Refrigeradores Climax'nos lares de todo o pois
:,

.... :-:."'�'

REVENDEDORES PARA CANOINHAS

Comercial Pedrassani Ltda.
Rua Getúlio Vargas, 877 - Fone, 104

.\ tÓ.

-
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Solidariedade ao
'.

UDN na Camara
líder da
Federal

r

Diversos telegramas recebidos pelo CeI. Juracy Magalhães.
Presidente do Diretório Nacional da UDN.

Telegrama da Câmara de Vereadores de Campo Formoso (Bahia):
"Considerando todo e qualquer mo�imento político que vise

restringir as imunidades parlamenneres atentatório ·à nossa Consti
, tuição, porque é anti-democrático, lança o seu pronunciamento contra
as atitudes do líder do govêrno, na Câmara dos Deputados, no sen
tido da cassação do mandato do grande líder Carlos Lacerda, cuja
voz desassombrada, deseja que continue na defesa do povo brasileiro,
e pela sobrevivêncía do regime"..

Carta do deputado estadual gaúcho José Graeff, informando
que o caso Carlos Lacerda tem sido debatido diàriarnente na Assembléia
Legislativa. "Nesta terra. disse, onde o getulismo foi tão poderoso e .

em conseqüência, foi tão acentuado o antilacerdismo, seote-se que . a

inepcia dos adversários está ràpidamente transformando o ambiente.
Parece certo que o sacrifício que está sofrendo Lacerda. dará seus

frutos". ,/
, .Na Assembléia Legislativa de Pernambuco, o deputado Fe

lipe Coelho, líder da UDN, apresentou requerimento subscrito por
mais de vinte e seis deputados, no sentido de que a Mesa da As
sembléia se diriia ao presidente da Câmara Federal, externando o

formal protesto do Legislativo Pernambucano contra I) movimento
que visa a ca-ssação do mandato do deputado Carlos Lacerda".

" \

Ainda da Bahia, de Cachoeira, telegrama da bancada udenista
na edilidade: "Apresentamos veemente protesto, contra as restrições
que querem impor à imunidade dos parlamentares com o propôsito
deliberado de silenciar Carlos Lacerda. a mais corajosa voz que se

levanta denunciando verdadeiros crimes e criminosos que atentam
contra o renome e o conceito da Pátria.

o Governador Lacerda contra a violência
O Sr. Dr. Jorge Lacerda, governador de Santa Catarina, que

file encontra na Capital do País, falando
_
à reportagem' sôbre o caso

do deputado Carias Lacerda, declarou: "Manifesto-me contra qualquer
violência ao mandato do deputado Carlos L cerda. Já tive também
o meu mandato em perigo,' e sei bem o quanto Je violência se en
cerra nesses assaltos aos mandatos conferidos pelo povo". Assinalou
ainda que, ao tomar conhecimento da ofensiva contra o lider da
UDN. pronunciou- se em Santa Catarina contra a cassação do man

dato ou a concessão da licença para retirar o deputado Carlos Lacerda
da Câmara dos Deputados.

Apoio moral de Altas Patentes das Forças
Armadas a Carlos Lacerda

'

Causou repercurssão política o comparecimento da militares,
no dia 30 de abril, à missa realizada em ação de graças ao Sr. Caro
los, Lacerda, na Igreja da Candelâ-rta, Numerosos brigadeiros, à frente
o brigadeiro Eduardo Gomes. almirantes e generais estiveram presen
tes. Dentre os últimos destacava- se. o general Nilo Sucupira e o ge·
neral Ilídio Hômulo Colônia, ambos com posto de comando.

Repúdio às tentativas da maioria
Um grupo de senhoras da sociedade de São Paulo acaba .de

enviar ao deputado Vieira de Melo, lider do Maioria na Câmara Fe
CONCLÚE NA QU'INTA pAGINA

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

iA NOTA PAROaUIALi
® R' I f

.

EI ,. S h .
.

f f;;)
®®®®®®®®®® eaponsaver: ctll zeano e mitt, o m, ®®®®®®®®®®

A procissão de Na. Sra. de Fátima - No dia exato em

que se comemorava o 40° aniversário da primeira aparição da
Mãe de Deus em Fátima, a paróquia realizou a Procissão Noturna
de Nossa Senhora, com o andor da Virgem do Rosário de Fá
tima. Maugrado o eclipse total da lua na mesma hora, foi uma
noite iluminadíssima de muitas estrêlas, das mais surpreendentes
noite de maio. Das mais surpreendentes, já porque a afluência
.do povo de tôdas as partes da cidade superou as espectativas
mais exageradas. Noite memorável.

.

A capeia da Santa Cruz - Dentro de um 'mês, será inau
gurada a Capelinha, e entregue à. veneração pública e relíquia
mais cara aos fiéis católicos de Canoínhas. A vetusta capelinha
de madeira, na Colina de Santa Cruz, a cavaleiro da hoje cidade
de Canoinhas, assistiu, confrangida, a luta entre irmãos, sangrenta
e crudelíssima, que o Levante dos Fanáticos ta'mbém trouxe à
nossa antiga vila da Santa Cruz das Canoinhas, principalmente
no ano c:ucial de 1914, pe:Íúdo culminante da mortandade, pro
vocada pelos adeptos fanatizados de "um tal JOSÉ MARIA. ho
mem de pouca reputação, que nos últimos dias da sua viagem,

no Estado de Paraná foi encarcerado na cidade de Palmas. Sa
cudindo o pó de seus sapatos chegou ... depois em Campos Novos,
onde com reclames de médico e remédios infalíveis chamou a

atenção do povo ignorante dizendo ao mesmo 'tempo, que era
José Maria, irmão' de João Maria, monje que há anos, fêz as suas

peregrinações por todos os sertões." (ipsis verbis do LIVRO DO
TOMBO, N° I, fôlhas 11). 1} Colina, ponto estratégico. era um
centro de fogo entre os revoltosos e as tropas do Govêrno; razão
por que a Capelinha, depois aumentada"l?or frei Menandrb, sofreu,
tiroteios que a tornaram pràticarnente inútil. Além dg;,�, grande;
cruzeiro fronteiriço, depois consumido pelo fbgo quase totàlmente\
havia, numa das paredes da capela, uma tosca cruz de madeira,
negra e mal lavrada, que revela sinais visíve is de balas, e até ,ào
presenta vinha sendo conservada numa das dependências da atual
Igreja Matriz. A nova capelinha da Santa Cruz, em vias de con
clusão, vai abrigar est� Ç'�elíqLlia deveras histórica e venerável,
que está atingindo, conforme indicações do Livro do Tombo, a
idade de 50 anos,
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

I PEDRO M. SELEME
Festeja hoje seu natalício, o

nosso bom amigo e assinante,
Pedro Merhy Seleme, destacado
Diretor da próspera firma Merhy
Seleme & Filhos, de Três Barras.

O ilustre aniversariante será.
muito cumprimentado, pois des
fruta de um grande círculo de
amizades em Canoinhas e Três
Barras.
Cumprimentamos Pedro Merhy

Seleme com o nosso abraço de
felicitações.

COMPLETAM MAIS UM
NATALICIO:

HOJE: Os srs. Pedro Merhy
Seleme; Célio Kohler e Antonio
Voicik; os j6vens Guido, filho do
sr, Odilon Davét e o Doutorando
Anuar Seleme, filho do sr. João
Seleme.

AMANHÃ: A senhora Dna.
Elza, esposa do sr. Altavir Zaniolo;
os j6vens Jayme [osé, filho do
sr. Felix RudoIf; Osmar, filho do
sr. João Augusto. Brauhardt; e,

.

Silvestre Kosouski; os meninos
Vitorio, filho do sr. Vicente No

, vak e Silvio, filho do sr. Afonso
Knop.
SEGUNDA-FEIRA: A senhora

Dna. Paula Maria, esposa do sr.

Dr: Saulo Carvalho; as Srtas. Ge
ralda, filha do sr. Henrique
Schmidt; e Maria Ecilda GaIlotti;
o sr, Alberto Federmann; a me

nina Maria 'Bemadete, filha do
sr. Walmor Furtado; o menlDo
Edison Luiz, filho do sr. Amo C.
Hoffmann.

TERÇA.FEIRA: À senhora
Dna. PearI, esposa do sr. Dr. 0-
restea.Procopiak: o menino Luiz
Cesar, filho do sr. Altavir Zaniolo.

1

QUARTA-FEIRA: OS srs. Dr.
Oswaldo Segundo de Oliveira;
Francisco Alves Pereira e Waldo
miro Medeiros; as senhoras Dná.
Haydée, esposa do sr. -Dr. Os
waldo S. de Oliveira; Dna. Nilda.
esposa do sr. Waifrido Richter e

Dna. Mercilda, esposa do sr. Os
waldo Werka; o menino Anibal,
filho do sr. José Sudoski Filho.

QUINTA-FEIRA: A. 'senhora
Dna, Sofia, esposa do sr. Jordano
Righetto, residente em Rio Negro.
·SEXTA.FEIRA: O sr. Ewaldo

Kreiss; os j6vens Roberto Gu
jinski e Célio, filho do sr. João
Reinert; o menino Ivo Alcy, filho
do sr. Antonió Soares; a Srta.
Leonilda, filha do sr. Feliks Bia
leski.
Correio do Norte cumprimenta

os aniversariantes, almejando-lhes
muitas felicidades.

Café! Só Marly
CÉLIO KOHLER
Aniversaria ,hoje o j6vemCelio

Kohler, alto funcionário do D.E.R.
e sub-secretário do Diret6rio Mu
nicipal da UDN, onde vem pres
tando com a sua inteligência .e

capacidade de trabalho, relevantes
serviços à causa pública do Mu
nicípio 'e do Estado.

Votos de publicidades, formu
lamos' ao amigo Celio Kohler.

Lã' em fios
CASAERLITA

Muifa
.

COlsa ...
As estradas municipais estão

"TAO BÓ I\S" que um ilustre
Vereador da situação, para com

parecer às sessões da Câmara, teve
que vir de trator, o mesmo tra
tor que há tempos arou :as ruas

de Felipe Schmidt, prucurando a

existência naquelas vias de "Cris-
tal da Rocha".

.

- Concorrência pública: - No
úluimo número do "dor de bar
riga" deparamos com uma publi
cação da Cooperativa dos Produ
tores do Mate, assinada por N.
P. M. Lima, GERENTE, cuja
curiosa coincidência nos chamou
a atenção, por serem as mesmas

Iniciais, igualzinhas mesmó às do
Secretl}rio da Prefeitura... Não
é interessante �

!

- O Prefeito Relampago che
gou do Rio de Janeiro. Consta

que aprendeu muita coisa, entre

elas, .

como trabalhar velozmente
macadamisar as ruas de Canoi
nhas .... e saber melhor ser Pre
feito, cuidando mais de suas obri

gações - administrativas. Consta
tombem que falou durante o Con

gresso. dizendo que o seu Muni
cipío voe indo cem por cento....

mal. Ele voe começar brevemente,
com água e €sgoto - asfaltar as

ruas principais e colocar parale
lepipedos nas demais ruas da oi-

qualquer que se]o a

qualquer <que seja a

carga ...

estrada L

-:,i

um pneu • dois serviços.

\

• barras duras e robustas que mordem
o terreno para máxima tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nos estradas

. pcvimentcdcs,

/

\

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestene
máximo quilometragem por cruzeiro

Venho conhecer o extraordinário Pneu Ar e todo.

o nosso completo estoque de Pneus Firestone
,

poro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe esoeciolizodo, à suo disposição, poro servi
lo com presteza e cortezio.

MERHY S & FILHOSLEME
TRÊS 'BARRAS - S. c.

Pneu Firestone"A. T. Economico no asfalto ... Valente na lama
.

Um pneu - Dois serviços

em pouco espaço ...
dade ... <homensiuho trabalhor.

- A situação interna da Pre
feitura não auda muito bôa, Di
zem que até os funcionários' não
se entendem, porque, por falta
de um verdadeiro Prefeito, têm
ouvido muitas verdades dos con

tribuintes e quando essas verda
des, devera ouvi-Ias o dr. Harol
do Ferreira, que taoto prometeu
e nada cumpriu até agora. A
única coisa que 'fez. foi aumentar
astronômicamente os imnôstos e

para conaumí-Ioe, encheu a Pre
feitura de funcionários.

- Disse uma vez "dor de bar
riga" : Iniciado vigorosamente o

calçamento da rua Paula Pereira,
pelo "grande" Prefeito dr. Harol
Ferreir. Não será igual ao cal
çamento do govêrno udenista, que
andava a "pessos de tartaruga' ',
Agora é bom dizer: "Falou bem,
Genival".

cacique

Grande 'estoque de
Vacinas na ARCA

o Sr. Presidente da Associa
ção Rural de Canoinhas, comu
nica que acaba de receber um

grande estoque de produtos ve

terinários como sejam:
, Vacina cristal violeta - cole
ra aviaria - carbunculo hemá
tico e síntomatíce - pó. de ga
fanhoto � Kuros (fortificante)
penicilina veterinária.
Comunica tambem que den

tro de breves dias, receberá &

Associação Rural, maquinas a

gricolas e ferramentas (arados,
carpideiras, enxadas, bicos de
arados, foices, moinhos para qui
rera etc.)
As aludidas ferramentas e

maquinas agrícolas, serão vendi
das exclusivamente a associados.

CONTINUA ...

CONCLUSÃO
solução imediata dos seus mais

urgentes problemas. São mui
tíssimos os problemas e entre
êles ocupa lugar de destaque
a conservação das vias públcas.
A rua Paula Pereira eantínúa
uma ealamídade, a rua Getulio

Vargas. nas alturas do Banco
Inco, continúa entulhadaôe ma

teriais de construção, depôsíto
de lixo, em plena Praça Lauro
Müller. Na rua Eugênio de Sou
za a buracaria tomou aspectos
de i�bua de lavar roupa, Do
interior do Município. queixas
e reclamações em todos os s,e'
tores; lugares há que, há rn�t
de 2 anos não viram máqínas,
pentilhões desabando ; falta da
mais completa assistência técní
ca; o serívço rodoviário da Pre
feitura limita-se a expedientes
meramente burocráticos. Em tô
de a parte domina a inativida
de. o prefeito, na ausência, to
mando parte em congressos que
não passam de vteorias ideoló

gicos, muita pompa, muito dis

curso, mas pràtícamente, nada;
em semelhante ambiente o po
vo a padecer, Os írnpôstos in

justos a sugar muitos lares, que
se vêem obrigados, às vezes até
a sacrificar o necessário em

casa, para atender aos desati
nos, às frivolidades de um cé
rebro cabecudo e mal educado,
que' depois, de ter ludibriado
espetacularmente os incautos,
com a mais indecente da'( elei
ções, criou no meio do povo o

desespêro e a intranquilidade.

Mas, esperemos, a mentira, a

calúnia possuem pernas curtas.
Dia virá, e então serão ajusta
das ás contas e os difamadores
e os detratores receberão o cas

tigo merecido, Aguardem. Deus
tarda, mas não falh9;!
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Solidariedade
UDN na

Líder da
Federal

ao

·Câmara

A estarreoedora emenda "Cadillac", a inacreditável ousadia
de pretenderem os deputados substituir-se aos eleitores, prorrogando
os próprios, mandatos, o esbulho do mandato que o povo outorgou
ao deputado €arl('8 Lacerda, lévarão o Parlamento à execração do
que resta, neste País. de conoiência cívica e suscitarão nos que não
admitem que os seus direitos sejam enxovalhados. a desesperada de
cisão de defender. a todo CUAtO. a Constituição e o Hégime.

E. 1932, senhor presidente, as mulheres de Sã� Paulo se 1e

ventaram como nas belas epopéias das mulheres bíblicas, para que
se pusesse fim ao arbítrio da sombria ditadura e se restaurasse o

império das leis e das liberdades públicas. Não temos dúvida de que
a sua veneranda mãe se encontrava nas primeiras trincheiras daquela
luta gloriosa,

Temos a certeza de que seu filho, hoje colocado em tão alta
sêde democrática. graças ao sangue derramado, então, nos campos de
Piratininga e que continuaria a escorrer, depois, nas montanhas da
Itália, não haverá de renegar os sonhos de liberdade que. um .dia.
fizeram pulsar de emoção e de esperança o coração materno.

Sã� Paulo tem os olhos voltados para o seu ilustre filho.

São Paulo tomará nota do que V_ Exa. fizer nesta encruzi
lhada decisiva para a Democracia brasileira.

Este o recado que a angústia das mulheres paulistas
espôsas e mães dos que lutaram e morreram, pela Liberdade
envia ao Sr. presidente Ulysses Guimarães.

. .

Ve�mente epêlo do Deputado Afonso""!>Arinos
às Fôrças ,Armadas em pról das instituições

o Deputado Afonso Arinos, no final do seu vibrante dis
curso que fêz na Câmara dos Deputados em favor do Deputado
Carlos. fêz um veemente apêlo 80S militares, nestes termos:

"Se o congresso cometer a insânia, a injustiça, a loucura,
- permito-me não usar sxpressôes que realmente seriam incon
patíveis com a dignidade da Casa e a consciência que reconheço
em todos os membros da maioria - está obnubilado, cego pelo
ódio, pelo interesse politico e talvez obediente a um extranho
conceito de disciplina que eu não chamaria de partidária nem

.parlamentar, 'porque vem de um corpo que pretende arrogar-se
o direito de se constituir em partido e de diminuir o Congresso
a êsse mesmo corpo.

Dirijo-me aos militares de meu país, aos homens em cuja
farda, em cuja túnica, em cujo peito dormem tradições heróicas
da nossa história. A êsses homens.eu me dirijo 'e exorto: por
que, para que, com qUE: fim, com que objetivos, com, que pro
pósitos, com que intenção estão forçando o Congresso.a tomar
"uma atitude como essa? Que ganham com isso, senão a

-

repulsa
do povo, o 'qesastre da Nação? Que irão fazer com isso senão
negar o heroísmo de nossos antepassados e o seu próprio he
roismo?

Refleti, meditai, pensai! Salvemos juntos as instituições
dêsle .País ou então com êle sossobrarernos com tôdas as classes,
Inclusive as classes armadas.

,

Sei que êste congresso não dará esta licença e sei que,
se der; o Supremo Tribunal irá nos infringir a .mator humilhação
de trazer para dentro da Câmara o colega que expulsamos com
a nossa loucura".

•

."

vi .'

:J8-5-1957

..
�;

(Conclusão)

deral, o seguinte telegrama: "Senhoras paulistas vêm manifestar o seu

repúdio contra as repetidas tentativas de silenciar o deputado Carlos
Lacerda. graude lider democrático, bem como os indomináveis aten-

tados à Constituição e a'Ü regime".
.

Ao deputado Carlos Lacerda foi enviado a seguinte mensa

gem: "Em 1932, as mulheres. paulistas fizeram de cada lar uma

trincheira na luta pela restauração da lei das liberdades esmagadas
pela ditadura.

Hoje, de novo. as mulheres paulistas se levantam diante do

tropel das novas ameaças que já forçam as últimas de resistência da

Democracia e do Regime.
.

Numa alucinada corrida para o abismo. o Parlamento trai a

missão que a Constituição ,lhe assina e o povo lhe entregou.

O mandato, que V. Exa. gloriosamente exerce e heróicamente
defende. é o grande objetivo do momento. Depois, será a vez das

'1outras vozes livres.
-,

E, logo. a definitiva mordaça. o estrangulamento da Demo-
cracia e a noite da Tirania. -----------------..---------------------..1

, As mulheres de São Paulo, em nome do Brasil. lhe imploram
que permaneçarua trincheira da dignidade nacional, até que o sangue
dos paulistas de 32, dos pracinhas de Monte Castello o sangue de
Rubens Vaz, Iacam germinar os frutos da liberdade, da verdade e

da justiça.
As mulheres de São Paulo o acompanham com pensamento

voltado para Deus e para o Brasil-

Ao Presidente da Câmara Federal, deputado Ulisses Guima
rães. foi remetida a seguinte carta:

Nesta hora de incertezas para a Pátria, quando, a cada ins
tante,' todos temem que aconteça o pior. as mulheres paulistas se,

dirigem a V. Exa. para, na sua qualidade de paulista e de paulista
que se acha frente à frente da Câmára dos Representantes do Povo
Brasileiro. convocá- lo à mais intransigente defesa da Constituição,
ameaçada de morte pelo próprio Parlamento que a votou e que devia
ser o seu interpêrrito guardião.

Terreno à . Venda
Vende-se um terreno em

Rio da Serra, 41 alqueires,
sendo, 15 'de terra de planta
e 26 de caíva, erval, pinhei
ro e imbuia e diversas ma

deiras de lei. Ver e tra tar
com o Snr. Alípio Corrêa
de Lima em Rodeio Grande,
Município de Papanduva.ey

Procure no seu. fornecedor
I

.

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou JUp'y

Um produto bom,
especial e canoinhense J

VENDE-SE
Negócio de 'ocasião

\'1W'"

Uma Casa de Moradía em

Agua Verde.. Terreno ''''âe
20x40, cercado, luz em

bom estado..

Vêr e tratar com Alfredo
Paulo em Piedade.

,
tx

."1-

s. Tereza Especial
o seu café

,. WAlMOR mROüllOO WRIADO
Aceita:

i

Escritas
Comerciais e Industriais

1·

CAVALHEIRO!
,

Antes. de fazer suas compras de:
vestuário para o inverno, faça
uma visita à CASA PEREIRA,
Jl .

Casa da Bôa Roupa, que lhe
. oferece: Meias, Camisas, Calças
e' Casacos Sport, Sobretudos,
Pulovers, Japonas' e Blusões,
Capas Impermeabilizadas, Origi
nai e ideal - Tudo de pura lã.'

CASA PEREIRA
A CASA DA BÔA ROUPA

Getulio Vargas, 882'

Para seu Automovel ou Caminhão

�nras sc.: �l1íams
Revendedores. autorizados'

Casa 'Esmalte
.

.

-=:=:::2:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::-=:::::-::::::::::::::::::::=1::::::::::1::::::
_. "
- "
- "
- "

� Dr. Aristides' Diener ii
" "

:: CIRURGIÃO DENTISTA 55
... I"

= =

ii Raios X ;., Pontes Moveis e Fixas ii
- "
" "

ii Dentaduras Anatomicas ü
u _

� Rua Vida I Ramos 55
" �
Ai CANOINHAS SANT� CATARINA Si
= ft
:::::a:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::01

RETíFICA CANOlNHAS LTDA.
Rua Major Vieira - Esquina Barão do Rio Branco

Retificação de Motores em geral
Consêrtos e reparos em veículos motorizados

a .

�Serviços executados exclusivamen
� te por profissionais competentes

,

MAÇÃ E TOMATE
Sempre à Venda no Bar anéxo à

Casa Langer
de Walfrido Langer

<,

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS
....

Refri.geradores Frigidaire
OS MELHORES

A vist� e a prestações.

Modernos, tipo 1957.

Informações com Waldemar Hnüppel OU Allre�o 6arcindn.

•
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BOTAFOGOESPORTECLUB
ASSEMBLÉA GERAL

Edital de Convocação
De ordem do Sr. Presidente, convoco os srs. Sócios

do Botafogo E. C., para a reunião que será levada a

efeito, no proximo dia 20 às 20 horas, à Rua Paula Pe
reira n, 1152, para tratar do seguinte assunto:

1. - Eleição de Diretoria para o periodo ,

maio 1957 a maio 1958.
'

As.s. ,NIVALDO ROEDER - Sec. Geral

Acolchoados

C:ASA FISCHER

Fios para bor�"ar em meadas
tlERING para liquidar .. duz.la Cr$ 30,00
Nova remessa de Soutiens «OE MILU5»
Novos Modêlos - Excuslvldilde da

.. CASA FISCHER
i
Porcelana SCHMIDX - REFUGO

Chícaras, Pratos, Canecas, Travessas, Sopeiras,
Molheiras, etc. -

\

PR�ÇOS 'SENSACIONAIS.

..

casal ,cr$ 295,.00 ..

-

. IS9�teiró,':., 'f45,qo

I
A PADARIA' PIEDADE.

;Tratar cf proprietário sr. Oswaldo Voigt, no loc�t
�, ), ':!,

•

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de

,

Lã",_

.

Casa Erlifa
'�--��--'�'-----------------------------------------

Erpbelez,e·o seu Lar

C9MPRANDO SUAS
··,[,INTAS NA

CASA ESMALTE
*1f..* E M li ti TAS A M A I O R *iCiC

rimas" dia '26, no

Hegistro.Civil
Sebastião GteÍtf Costa,

.

tscri
vão' de' Paz e. Ofi2ial do Regis
tro Civil de Major Vieira,
Município e Comarca de Caaoi

nhas, Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem
casar: Antônio Lizkóvski eLidia
Krulicóvska. Ele, natural deste
Estado, nascido em Itaíópolís,
no dia 10 de dezembro de 1928,
lavrador, solteiro, filho de Fran
cisco Lizkóvski fal., e de Dona
Francisca Deoracka, domicilia
dos e residentes neste Distrito
Ela, natural deste Estado, nasci
da neste, Distrito no dia 27 de
outubro de 1933, doméstica
solteira, filha de Alexandre
Krulicóvska e de Dona Paulina
Krulícovska, domiciliados e re

'sídentes neste Dístríto..

AGUARDEM:

Sementes da Vlolencia,

IOuro de Nápoles €)

Fonte dos Desejo\ /

'- Ii'IiIiirI.�.

<lf

COMUNICAÇAO
ALFREDO FIEDLER, comunica ao povo em

geral que, para bem atender sua distinta freguesia
mantém á rua Paula, Pereira 892, uma F I L IA L
onde serão encontrados todos os produtos de
sua fabricação.

'

'1--__--------------------..,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. ás 20 horas .• Impróprio até 14 anos

A PRINCEZA E O PIRATA
EM TECHNICOLOR

com Bob Hoppe e. Virginia Mayo RIR A VALER

Continuação do Seriado: O Homem Planetá.rlo

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

A PRINCEZA E O PIRATA
Continuação do Seriado: Q Homem Planetá.rlo

. -----

',' .; ,_<: .; �' ,.'
' I,'

•

DOMINGO _ �s 17 horas _., Cens'!J:�.�rv:r:; ,(.;
','

as 20 hrs.·� Imprôprio ate 14 anos

O MAGNIFICO MATADOR
EM CINEMASCOPE

. \

-com ANTONY QUIN e MAUREN O'HARA

2a�"FEIRA ,. ás 20 horas.; REPRISE - Impr. até 14 anos
.

"'�",r".
--

3a" e 4a. FEIRA � ás 20 horas • Impr. até 14 anos

MUSICA' A 'BORDO
Comédia musical com Miroslava e Rarírr"Armengod

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas • Impr, até 14 anos

PONTES DE TOKO-RI

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão
, .

/

Casa Erli.ta

AS
EM TEr:HNICOLOR

e] William Holden, Grace Kelly, Fredric March e M. Roney
"A arrebatadora história que eletrizou mííhõ ,�.'

. Faz saber que pretendem ca

sar: Miguel Gonçalves do Rosá
rio e Wianda Joana Mizora. Ele,
natural deste Estado, nascido
neste Distrito, no dia 20 de
março. de 1924, lavrador, solteiro
filho de João G. do Rosario falo
e de Dona Maria Cecilia de
Souza. Ela, natural deste Estado,

.

nascida em Salseira, no dia 12
de novembro de 1931, doméstí
ca.rsolteíra, filha de Paulo. Mi
zora e de .Dona Joana Mizo.ra,.;

" Faz saber que pretendem ca

sar: ;Wenceslau Krull e Kone

gund'e'S Symczecym. Ele, natural
deste Estado; nascido em Serra
do Lucinda no dia 11 de Julho
de 1928, lavrador, solteiro, filho
de Francisco Krull. e de Dona
Ladíslava Krull, domíciliados e

residentes neste Distrito. Ela,'
natural deste' Estado,! nascida
em Cochos, no dia 10 de julho
de 1936, doméstica, solteira, fi
lha de Albérto Symczecym e

de Dona Francisca Karvat, do-'
miciÍiados e residentes neste
Dístríto,

Apresentaram' os documentos
exigidos pelo, Código civil\' art.
180 Si alguerntíver conhecimen
to de existir Algum impedimento
legal; acuse-o para fins de di

reito, E para constar e chegar
êste ao conheciment.o de t0dos'
lavrei o presente que .será afixa
do no lugar de costume' e pu
blicado no jornal «Correio do
Norte» da cidade' d€ Canoinhas.

Major Vieira, 10-5 de 1957,
Pedro Veiga Sobrinho

Escr. Jur.

No Cineminha:

Domingo, às 15 e às 20,15 hs.

Segundá-feira, às 20,15 os.

COMÉOlA .DO CINEMA ITALrANO
com T() 'lO e ISA BARZIZZA.

Episódio final do Seda'!,,: "O CAVALEmO VERMELHO".

"

No cartaz: o Novo Serr-. 'MISTÉRIO NORq,ICO".
CHAMAS QUi" �Ã'J SE AP�GAM.'oi -

," -:

A REV � !,lctH :)0 MONSTRO.
\

1"1

Touro Jersey

-

OEOES

Vende-se um touro, raça
Jersey, 2112 anos de idade,
grande, forte e manso.

Informações na Barbearia'
Lemke ou na Fábrica de

Sabão, nesta cidade. :1

Tenho para pronta e-ntrega 3 acordeões sendo, 1
de 80 baixos com 5 I"Pgi::-tl'os; 1 de 120 baixos e 2 re

gistros e 1 de 120 baixos com 7 registros,. (tipo 1957),
sendo todos da afamada marca TODI:!.:SCHINI.

Me hores informações-c/ sr. Narc 80 'a Casa BilrtGi<;�
!t, :.:- ':,'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS' ,

INFLAMACOES,
C O C 'E I � AS"
F R I .E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

�==========-=====� •

..

.'

CONTRA CA$.�Â,
'

; .

QUEDA DOS n: f
',,,, ',t

DELOS E DEMÁIS :';

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




