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"Efeitos da Derrota
�ALFREDO GARCINDO, Presidente, Associação Rural

Ainda sob o pseudônimo de «Ahancista>, o Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, continúa vomitar ódio e despeito, por não

ter alcançado o seu hediondo objetivo de tomar a direção da

AssociaçãO,Rural de Canoinhas.
c

Valho-me portanto, do ensejo para responder os seus

itens de mentira, reflex� de sua capacidade de odiar e inverter

a' ordem natural da verdade: -

1.0 - A ARCA se desaloja na mente dos ineptos administrado
res. Façamos comparações honestas entre Prefeitura e

Associação Rural. Esta não dispõe de recursos financei
ros. Vive de subvenções e assim mesmo, a Prefeitura

que arrecada, principalmente agora com a cobrança de
elevados impostos, nem siquer pode pagar a subvenção
de UM MIL CRUZEIROS MENSAIS (não recebe da Pre
feitura desde janeiro).
Quem está ameaçando cobrar judicialmente a importân
cia de Cr$ 55.264,90, é o SET, de sementes, Sa sua maio

ria emprestadas aos lavradores pobres, isto em 1855. Mas

quando isso acontecer, encaminharei a petição ao Govêrno
Federal, para que êle também pague à Associação Rural
de Canoinhas, Cr$ 100.000,00 do auxílio à La Exposição
e mais Cr$ 100.000,00 de subvenção do exercício de 1956.

I

Se tivessemos recebido a subvenção a que temos direito

por lei e que até agora não nos pagaram, realmente teriamos

comprado sementes e emprestadas aos lavradores de pou
cos recursos financeiros. Não fomos nós, que durante

a campanha 'política, prometemos sementes gratuítas, e

agora de posse das mesmas, vendemo-las ao prêço exor-

/ bitantede Cr$ 570,00 a saca, de 60 quilos.

2.° -

3.° -

5.° -

A administração 'da Associação Rural é plenamente reco

nhecível. Não adotá pseudônimos. Quando tem que falar,
fala mostrando o rosto.

O Govêrno do Estado concedeu o auxílio ao lavra.dor de

CrJ 120,00 por saca de sementes, favorecendo o lavrador
e prestigilmdo o órgão de classe que é a Associação Ru
ral - não fez como o Diretor do SET que esteve em

Canoinhas e nem se interessou em visitar a Associação,
porque o Prefeito encheu-lhe os ouvidos de mentiras e

calúnias. Prova disso está nas instruções baixadas pela
Secretaria da' Agrícultura, que somente fará o pagamento
da cota de, sacrifício, se os recibos estiverem visados pela
Associação Rural.

'

Não foi o Presidente da ARCA insultado - insultados
foram os lavradores pelo «Aliancista-Prefeito», tomando
a sí a responsabilidade que não lhe competia -
agiu exclusivamente levado pelo despeito e sôb os efeitos
de duas derrotas quando tentou tomar a direção da ARCA.
Pode-se provar que a, administração municipal es1iâ aban-

-

danada e o povo está sofrendo as consequências da co

modidade do Prefeito erradamente eleito. É possível que
o Presidente da ARCA hão sirva agora, mas o Admínís
.trador Municipal nunca serviu' para nada ... nem para
cumprir com a palavra empenhada, e quem assim procede,
somente um têrmo merece ....

1:
6.°

Onde há serenidade não
ódio.existe

-

nem
•

paixac
PEDRO REITZ

I
A propósito das investidas que a Folha "Barriga Verde:'

tem prazer em dar contra o lider da Oposição na Câmara Federal,
Sr, Carlos Lacerda, servindo-se para tanto inclusive de escritos
de pessoas religiosos, tentando desta maneira querer abençoar a

"excomunhão da Câmara Federal", do ilustre lider, excomunhão
que, a todo custo, o articulista da Folha supra queria que se

CQFlSUmaSse, dando desta maneira mais uma' ptOVR de sua curta
concepção de democracia, sobretudo no terreno das imunidades

parlamentares e prerrogativas dos eleitos pelo povo, trazemos 'à
luz um documento que prova, à sociedade, li maturidade de uma

':mente equilibrada, liberta' dos preconceitos de ódios e de paixões.

Onde fomos buscar este documento? Não o buscamos
nos achincalhes, nos desrespeitos, nos' ataques baratos das folhas
assalartadas para tanto, Poderíamos buscá-lo nas manifestações,
nos argumentos dos juristas serenos e jnsuspeitos da Oposição,
ad referendum, um Prado Kelly, um Milton Campos, um Afonso

Arinos, um Otávio Mangabeira, um Raul Pilla. Mas não o fizemos.

( ,
Nós buscamos este �oc.umento� esta �ec�a�a.ção com uma

personalidade, dentro do proprio partido majorítarío (ao qual o.

.artículíste intrigante do "Barriga Verde", pretende pertencer, me

perece, por engano,. .) onde ainda existem homens que tem a

cabeça no seu devido lugar, homens estes, aliás, que existem em

todos os partidos, em maior ou menor escala,

Vamos ler a palavra de Eurípides Cardoso de Menezes,
deputado Federal do P.S,D. pelo Rio de Janeiro, Iider- católico,
que labuta na mesma Câmara Federal, ombro a ombro com Car
lôs Lacerda e que possue, portanto, direito, por primazia. para
julgar a "excomunhão" que o próprio Govêrno tencionava infrin

gir ao mais tenaz, ao mais bravo e ao acima de tudo mais votado

q'eputado do País.

Ei� a declaração de voto do Dep. Eurípides Cardoso de Menezes:

"Com relação 80 pedido de licença do Procurador Geral

Continúa na última página !.;i:.
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ciativa. O que tem demonstrado na direção da Secretaria de Via

ção e Obras Públicas, fala mais alto do que qualquer elogio que
queiramos fazer a ele. Dotar Canoinhas de Agua, e Esgotos é mais
um trabalho seu que se inclue no amplo programa de realisações
por todo o Estado. O resultado ai está desafiando contestações
-- se multiplicando diariamente, o que o eleva a um excelente
conceito' perante o povo e o Governador Jorge Lacerda, que o

considera um de seus eficientes Secretarias de Estado.
i,

A atividade e o interesse do Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho pelo desenvolvimento de Canoinhas, é inegavelmente, uma,
realidade. Quem tem acompanhado o seu trabalho a frente, da,
Secretaria de Viação e Obras Públicas, no setor rodoviário e'
agora a instalação da rede."de Agua e Esgotos em nossa' cidade,
,recoílhece sua capacidade 'teaü�aqora, seu dinamismo e seu amot;; ,

�a, causa pública.
' I

•••
'

Não é sem" motiVo, que" o povo dos municípios serranos,

b
9 Prtefeitdo diz lqúe luta' pelo

o chama de lider do planalto' catarinense. Manifestações de reca-
em es ar os co anos porque "'�'.
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, • nhécimento es e mesmo povo en, ')�.tF ,rI uta o em to as as 0-
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t N- b 'I �"',' '��i,; , .."e.S'SJOéS que sal e sua ecre arja ,para inspecionar 'QS serviços
men e... ao sa e e e que,.';,maQ, ih r d i ist ação ,"" H�' .

, .

é só do pão que�ive ,()cho�el3l. so SUa a m n, r,' " ;,";'
É contra o xarque do' pdb"'Fe�é '.'Correio do Norte" que sempre teve a.�onra de destacar

porque carregou de i11l1 ostos a a. sua capacidade de trabalho, mais, uma vez, cóngratula-se com

"Xa!'queada"�:(i;'Ést,� at �palhado, o jovem
. 2anol�Bens�\" ,ar' mais essa iniciativa t.';o patriótica ;,e

porque vive',:'�� �"E!R:�ruzilhacla", tão c�!�Fmense. ;:;)i /"
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Deparamos em um dos úl
timos números de Barriga Verde,
com um interessante suelto sô-

\

bre os que dormem durante as

sessões do nosso Cine Teatro
Vera Cruz. O confrade da Rua
Getulio Vargas, por falta de ar

gumentos outros, já que nada
tem a dizer sôbre a "grande
administração do Prefeito", de
pois de ismiuçar a massa cin

zenta, achou somente êsse as

sunto, o de mecher com os que
pagam para tirar uma soneca,
durante a projeção de moderno
filme de Cinemascope! Não lhes
interessam as Marilyn Monroes
'ou as encantadoras Lollobrigidas
-- para êles o sono vale -bem
mais do que formas "aerodi
nâmicas" das lindas artistas do
cinema... Gôsto não se discute ...
Mormente quando êsse gôsto
sai do próprio bolso do gos
tosão... ! Agora o que não se

concebe é alguém dar-se ao
luxo de dormir, quando o povo
está pagando para que êle te
nha os olhos abertos - bem
espertos -- para que a máquina
administrativa' caminhe naquele
mesmo rumo traçado pelos 'seuS,.
antecessores que, o cu p a n d o

aquela mesma poltrona de Pre-
, feito Municipal, engrandeceram
na a ponto de não lhes permitir
uma soneca ou.tum simples co

chilo! Em vez de dormir, traba
lharam afim de que tivéssemos
ruas na 'cidade; para que tivés
semos estradas; para que final
mente não tivéssemos um povo
que tem pesadelos enquanto o

Prefeito dorme o seu sono no

cine da administração municipal,
indiferente ao drama ou à co

média do gordo e o magro, que
ultimamente é a programação
daquela casa de intretenimentos.
Para que também não tivés
semos impostos tão elevados,
muitos deles subiram a 1.000%,
quando o mesmo Prefeito, antes
de cair na soneca em seu pa
lácio encantado, havia prome
tido baixar os impostos - ver

berando a U. D. N. que somente
sabia aumentá-los ... ! Com isso

aplicou aos canoínhenses o gran
de golpe do Prefeito!...

Para que não tivéssemos tam
bém ladrões nesta cidade quase
às escuras, de cuja escuridão
êle não se apercebe,. porque
dorme!... Dorme e sonha com as

maravilhosas cataratas do Iguaçú
-- maravilhas que Deus lá co:'
locou porque Ele não dorme ...

O Prefeito dorme mesmo com

essa invasão de pulgas à nossa

cidade! O seu colchão super di
vino é macio e agradável, feito
das molas do povo que já vive
tão amolado ... Antes o Prefeito
andava, de' automóvel - hoje
é a pezito, porque assim evita
os buracos e' o mar d,e lama (sic).

"'
....

Não passa pela rua Paula Pe
reira para não dormir sôbre o

calçamento.
.

ATRAPALHADOS
detesta os "Pardos" por falta de
clareza na sua administração.
Não está muito bem da con

ciência por isso que evita a

"Serra das Mortes" quando pro
cura a "Barra NIansa". Gosta de
fandango, mas nada quer com

o "Pulador". Detesta a Fartura,
'porque julga que o povo deve
alimentar-se dos "Côxos"! .. Não
vai à Lagoa, porque "Pau - lá
é Pereira"! preferindo ouvir o

canto da "Sereia"! Não gosta de

"Agua Verde" porque o faz
lembrar que também já foi.
integralista! E' bonzinho, tem
muito espírito, mas não baixa
em Centro, porque tem ogeriza
ao "Espírito Sànto"!...

Também, depois de, tantos

atrapalhas, uma soneca restaura

as energias para outras sessões

do Cine Municipal!

AGUA E ES<iOTOS PARA CAHOINHAS
Temos a grata satisfação de comunicar aos nossos leitores

que em breves dias, será iniciado o serviço de Agua e Esgotos
em Canoinhas pelo Govêrno do Estado, atravez

I
da Secretaria de

Viação e Obras Publicas, iniciativa do dinâmico canoinhense Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho. Em rápida palestra que tivemos
com êste líder do <planalto catarinense, assegurou-nos qüe sua

visita a Canoinhas, prendia-se exclusivamente a êste assunte, tendo'
ainda declarado, que os serviços serão iniciados com a,maior ra
pidez possível, contando o Estado já com as primeiras verbas para
o inicio das obras. A direção dos trabalhos está entregue ao Dr.
Almir Pereira de' Oliveira, do Departamento de Agua e E;sgo�9s
do Estado de Santa Catarina, órgão subordinado à Secretaria de
Viação e Obras Públicas.

O' projeto-estudos e levantamento, foram feitos- pela fir
ma Saturnino de Britto em 1955 e orçado naquele ano em 25
milhões de cruzeiros.

.-

, Não se pode negar ao Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho,
nenhuma qualidade, pois o q�e estamos presenciando vem con
firmar o que sempre dissemos -- é ativo, empreendedor ede ini-

l.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" CORREIO DO NORTE
------------------------------------------------------------------------------------

1. 'Aniversário da
, Há precisamenta um ano, 23
de [unho de 1956, tarde chuvosa,
friorenta, abria-se para o Públi
co Canoinhense, este portentoso
veículo do saber, a Biblioteca
Infantil de Canoinhas,

'

Quem a avaliasse, naquele
dia, pelo aparato e pela afluên
de que fôra alvo, estimaria para
'poucos meses a sua sobrevivên
cia.

O seu dia de nascimento não
foi acariciado com aquele apara
to, com aquela pompa espalha
fatosa com que, em geral, se

costuma inaugurar instituições
destinadas ao público. Esteve'
ausente, principalmente, a tão'
icensada dama de honra, chama
da Dona Política, que, por mais
incrivel que pareça, costuma

presidir a tudo e sob cujo ba
fêjo tudo se analiza,

Graças A Deus, a BIC come

ÇuU os seus dias na humildade,
pequenina, portanto, mas a

bênção de Deus esteve presente
na sua inauguração.

'

E porque era de' roupagem
humilde, morando em casa

alheia, e porque o seu Fundador
'a destinara às alturas, àquelas
�'regiões espirituais, onde só ha-
bit'a" o 'amor, a bondade, a com

preenção, ',o 'verdadeiro saber,
Q p'em 'enfim, e porque ela não
se deixara inebriar pelos' incen
sos políticos, por isto é que ela,
'desde o início, teve que padecer
a chacota daqueles que 1e tudo
suspeitam, sentir o Olhar faís
cante dós invejosos, passar pelo
crivo .das críticas felinas e so

bretudo enfrentar a múltídão
daqueles que se chamam indi-
ferentes. -- i "

Como dissemos, foi, graças a

Deus e graças ao heroismo e

tenacidade de 'Frei Elzeário,"
que a BIC ali está, viçosa, apa
rarosa, modernamente instalada. '

,Não obstante, para quantos ela,
continua ai-ida como a grande
desconhecida. Em compensação
já muitos a conhecem.

Desde julho de 1956 a [unho
de 1957, inscreveram-se '667
leitores que retiraram para lei
tura a domicílio 2674 volumes.

O início, é claro, foi um pe
ríodo de "febre", porque tudo
que é novo sofre desta doença.
Aos poucos estabilizou-se o cor

po de leitores, com fortes ten
dências de aumento: janeiro
deste ano '5·8. fevereiro 51, mar
ço 69, abril 72, maio 199. junho
132, (primeira quinzena).
Em suas seis Secções tem,

catalogados e fichados, até o

presente "3.404 volumes, cujo
aceavo cresce de dia para dia.
Na primeira quinzena deste mês
a BI� fez' aquisição de livros
superiores a Cr. $ 100,000,00,
fruto 'do esforço do Fundador

1 que tem emcontrado, no 'meio
de tanta luta e tanta imcorn-

.

preenção, revestida por vezes
de requintada maldade, tem en

centrado apoio franco e leal de

pessoas e amigos e benfeitores
que extenderam a mão benfa
seja.
Num esforço de Gigante a

BIC tem auxtlíado e auxilia a

preparar intelectualmente as no

vas gerações, a ponto de muitos
,mestres terem compreendida o

seu alto valor. e terem trazido,
para visitá-la, alunos grandes e

pvquenos. /"(
O trabalh� não está mais '8.m-/

pliado, porque, O. seu Fundador
está praticamente sozinho, na

adminístração 'e, na díração,
quando, nas bibliotecas ofícíàís,
ê ocupado bom número de, fun-

','

cionáríos, por sinal bem pagos
e até casos há onda são pagos
bibliotecários quando, em ver

dade não existe biblioteca, muito
menos, livros.

Além do mais o Diretor é
Sacerdote. Fez. da BIC ministério
secundário. Tem sua atividade

principal absorvida pela cura

das almas, pela catequese das

crianças nos Estabelecimentos
de ensino e sobretudo pelo con

corridíssimo Catecismo domini
cal.

Aos interessados, apresente
mos, em baixo pequena relação
de obras, dentre as muitas que
ornam as estantes da BIC.

Coleção Romances Afamados
da Literatura Universal Contem-

. porama (42 volumes); Obras
Completas de: Paulo Setúbal (13
volumes); Todos os Poetas Ro
mânticos do Brasil; Coleção
Romances da Tela (40 volumes);
Romances de A. J. Cronin (en
cadernados em couro, 12 volu
mes); Obras .Completas de
Machado de Assis (31 volumes);
Obras de Bernard Schaw (12
volumes); Lello Universal (4
volumes, encadernação de cou-

IC Pedro Reitz

ro); Obras Completas de Hum
berto de 'Campos (30 volumes);
Coleção "Documentos' Brasilei
ros" (20 volumes); Os 34 Volu

mesjá Publicados da "Grande
Enciclopédia Portuguesa-Brasi
leira" (encadernação de couro,
com 900 páginas, cada volme);
Obras Completas de José de
Alencar.

Como Novidade:

A Discoteca Infantil da BIC

Grande série de discos com

historietas e músicas infantis,
que constituem o encanto dos

frequentadores mirins da BIC.,

Portanto, Viva a BIC!
Como também parabens a

você, Chapeuzinho Vermelho, e

também a você Lôbo, que, du
rante um ano todo, permaneces
tes firmes às portas da BIC, ria

chuva; no sol, no frio, no calor,
parabens a vocês, nesta data

querida" muitas felicidades e

muitos anos de vida.'

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa'Erlita

quolquer que se]o a

cuulquer que seja o

carga ...

estrada I

'um pneu .. dois serviços.

E Li
TRÊS BARRAS

29-6.1957

Festa de Santa Maria Goretti. - O dia
_ 6 de julho, sá

bado próximo assinala o Dia da Pureza em nossos dias, a meni
na italiana Maria Goretti, de 11 anos,' Padroeira da Infância
Católica. Na santa Missa das '7,30 horas, haverá a concentração
da Cruzada Eucarística Infantil.

@®@®®@@®®®®®®®®@®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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São Pedro e São Paulo ---, Com razão celebra a Igreja
como Dia Santo de Guarda êste dia 29 de junho: trata-se, não
apenas, dos dois maiores Missionários de todos os tempos, mas

dos Príncipes dos Apóstolos e, no caso de São Pedro, do Primado
Papal. Foram martirizados em Roma ambos no mesmo dia 29 de
junho e, segundo a tradição, no mesmoano 67, embora alguns
historiàdores eclesiásticos coloquem o martírio de são Pedro no

ano 64, e o de são Paulo no ano 66 da nossa era ..

Apostolado da Oração. - Por ensejo de sua festa de
ontem, o Apostolado da Oração de Canoinhas realiza esta tarde
uma festiva reunião social no Cineminha "São Francisco".

Primeira Sexta-Feira do Mês - No mês consagrado .à
devoção do Preciosíssimo Sangue, maiores motivos haverá para
se apresentarem ao Banco da Santa Comunhão os devotos do
Sagrado Coração; num ato que constitui o cerne de tôda a vida

verdadeira�nte católica - nunca será demais repeti-lo, num

País, como o nosso, onde as manifestações periféricas do cato
licismo - procissões, coroações, casamentos e primeiras comunhões
- nas atitudes da maioria, atàvicamente, se vêem consideradas
manifestações únicas de vida "católica".

Café

Sa,nta Tereza Especial
'para o seu melhor,paladar

Lã em Fios
CASA ERLITA

Venha conbecer o extraordinório Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firestone

pára todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe esoecsolizodo, à sua disposição, para servi
lo com presteza e cortezia.

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

más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máxima ql{i/ometragem por cruzeiro

E FILHOS&
S. c.

Economico
Um pneu

no asfalto ... Valente na lama
- Dois serviços

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVE'RSARIANTES DA SEMANA
FAZEM ANOS:'

HOJE: OS srs. Ladislau
Cubas; Pedro Carlos Ne

gromonte e Pedro Paulo Kol»
ler; a exma. senhora Dna.
Maria, "esposa do sr. Artur
Bauer; a menina Elisabete
Adelaide, filha do sr. Felix
Rudoti; as srtas. Emi Gon"
çalves da Silveira e Silvia
Paulina, {ilha do sr. Hen»
rique Linemann; o jóvem
Miguel Czarnik.
AMANHÃ: As exmas. se

nhoras Dna. Selma, esposa
do sr. Alfredo Carneiro de
Paula e Dna. Isabel, esposa
do sr. Antonio da Silva; o

sr. Norberto Fiedlei .

SEGUNDA-FElRA: O me"

nino Teodoro, filho do sr.

Antonio Sconhetzki; os srs.

Alvino Franz; Ademar de.
Oliveira Godov e joão Otavio
Furtado, a exma. senhora
Dna Leoni;' esposa do sr.

Dr. Romeu Ferreira!

TERÇA-FEIRA: Os srs.

Alcides Schumacher; Alfredo
Carneiro de Paula; Isidoro
Kreteer; Fridolino A. Mayer
e FI ancisco B. Ferreira; as

meninas Olga Iracema, filha
do sr, Antonio Sconhetzki e

Maria lzolae, filha do sr. Bel"
miro Alves; o menino Wal ...
trido, filho do sr. Marcus
Franz; a senhora Dna. Ca:
rotina, digna esposa do sr.

Ricardo de Oliveira.

, QDARTA:rEIRA: As me

ninas Miriam Adelaide, filha
do sr. João B. icudolf e Te
reza, filha do sr. Claudio
Lourenço de Lima; os srs.

Almerindo Ehlke e Willy Bo
laut; as exmas. senhoras Da.
Paulina, esposa do Sr. Bruno
Wendler; Dna. Hulda, esposa
do sr. J.<odolto Auerback I'

Dna. Maria, esposa do sr.

Francisco Rodrigues,' a srta.
Teresinha de Almeida; os

meninos Igor Boris, filho do
sr. Bogoaar Kuczinski e AlI

? 1

ceu, filho do Sr. Antonio Sco
nhetzki.

QUINTA-FEIRA: O 51'. Mi
guel Otiskooice: o garoto

I

Rubens G, filho do sr. João
Reinert.

SEXTA-rEIRA: O [ôvem
Edgurd, filho do sr. Oswaldo
Soares; o sr. Kurt Walter.

"Correio do Norte" cumpri
menta os aniversariantes, au
gurando-lhes felizes anos de
existência.

..Nascimenfo
Transcorreu em Mafra dia

25 dês te mês o nascimento
do pr tmogénito de Deolinda
e Rolando Ristom, e que na pia
batismal recebera o nome de
Rolando Ristow Junior.
Ao robusto garoto as nossas

boas-tnndas.

Noivado
Contrataram núpcias dia

12 do corrente mês o sr.

Wiegando, fiiho do sr. Leo»
poldo I. Stein, residente nesta
cidade, com a exma. Srta.
Gisela, filha do sr. Erich
Rotter, residente em Rio das
Antas.

.',

Aos noivos as nossas sin-:
Ceras felicitações.

Enlace matrimonial
Uniram-se pelos laços sa:

grados do matrimônio, dia
27 do corrente, o sr. Tose
Luiz Seleme, desta cidade,
com a Srta. Maria Celeste
Ramalho, de São Mateus do

I
Sul.

"Correio do Norte" almeja
I lhes muitas felicidades.

Falecimento
Faleceu na cidade de Curi

tibanos dia 24 de junho a se,

nhora Dna. Isarina Grane.
mann Driessen, esposa do sr.

Alfredo Driessen.

A jamília enlutada as nos

sas sinceras condolências.

Experimente
CaFé' MARLY
O MELHOR

A Associação Rural tem à venda

Despedida
Carlos Schramm e família,

tendo transferido sua resi
dência para Três Barras e

não dispondo de tempo para
-

despedir-se de seus amigos (t

parentes, o fazem por meio
déste, e ao mesmo tempo, ofe
recem sua nova residência e

seus préstimos naquela loca"
lidade.

Bodas) de Pr�la
Miguel Brasilio e Mag
dalena Galemba Chupel
Dia 23 do corrente, foi de

festas e alegrias para o casal
. Miguel e Magdalena G. Chupei,
pois entre parentes e amigos,
comemoraram 25 anos de feliz
matrlmonio e de ininterruptas
felicidades. Comprometidos pe
rante Deus e perante a socie
dade, 'cumpriram rigorosamente
todos os bons preceitos cristãos,
de unidos, manterem viva a

chama da concordia e· da tole
rância, Hoje, mais do que nun

ca, o casal Miguel Chupel, so

lidificaram o elo que une duas
criaturas na constituição da fa
mília cristã brasileira.

POI parte de seus filhos, ne

tos, inclusive de seus inumeros

amigos, por ocasião do aniver
sário do casamento, foram alvos
de sinceras manifestações de

. amizade. O povo de Passo da
Cruz, município de Papanduva.
naquele dia.. foi-lhe levar pro
vas de simpatias, numa demons

tração sincera de que quem vi
ve bem dentro do lar,

.

merece

consíderaôão de seus amigos.
"Correio do Norte", deseja ao

casal a niversariante, votos de

perenes felicidades.

BICICLETA
Vende-se uma bicicleta

Orkan - Monark, em perfeito
estado, com 5 meses de uso.

Tratar com Francisco An
tonio de Lima, Hotel Ouro
Verde. 2x

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de. Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
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AVISO AOS LAVRADORES
QUE TEM SEGURO

A Associação Rural de Canoi
nhas solicita o comparecimento
dos lavradores qu� efetuaram
seus seguros de acidentes de
trabalho afim de receberem os

respectivas cartões de identifi
cação da Cia. Atalaia, compa

nhia esta que tem responsa-bi
lidade do referido seguro.

Expediente de Associação l1u
ral: das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas.

Roubada aRádioVanoinbas
Quinta-feira de madrugada a R<\.dio Canoinhas Ltda., teve

as suas portas arrombadas, tendo os ladrões roubado a impor
tância de Cr$ 2,025,50 em dinheiro e todo o controle de conta

bilidade. inclusive recibos e faturas dos contratos com firmas da

praça e de' fora. .

'

.

Além de efetuar o roubo, de posse de pincel e tinia es

malte, escreveram sôbre tôdas as mesas e visares, com vivas ao

PSD e ameaçando o Diretor sr. Germano Luiz Amorim, sob ou

tras ameaças de depredação da tôrre recém instalada nos -altos
da rua Major Vieira.

.

O ladrão ou ladrões. premeditaram o assalto, pois conhe-
eram exatamente qual a contabilidade principal da Rádio e onde
se encontrava. É possível também que afim de despistar a Po

lícia, tenham envolvido política. Não queremos absolutamente
antes do término do inquérita que está sendo procedido pelo De

l�gado Sub-Tenente Adernar Gomes, acusar êste ou aquêle- par
tido, o que podemos adiantar aos nossos leitores, é que o ladrões

agiram com consciência ·dos valores a roubar, inclusive de riifi
cultar a a atual administração da Rádio Canoinhas.

Na próxima edição daremos melhores e maiores i�formes
a respeito, e possivelmente já teremos conseguido prender os·

audaciosos assaltantes.

Major. Manoel Tomaz
Completou dia 2 do corrente,

30 anos de Jalecimento o Major
Manoel Tomsz Vieira, fundador
do Distrito que hoje tem li no

me e mais tarde, fundador de

Canoinhas, tendo sido o seu pri
meiro Prefeito e duas vezes

Deputado Estadual por este mu

niç..ipio.
Seu falecimento ocorreu nesta

cidade, a rua Major Vieira.

Dotado de espirita empreen-

Vieira
dedor, sua atuação marcante no

inicio da fundação do nosso mu

nicipio, consagrou-lhe o nome

que jamais será esquecido p�,laià"",
gerações do futuro. ,J'J_ x

:

Perante a atual admínístraçãô
municipal, a data de 2 de ju-,
nho passou despercebida; e que
é de se lamentar, pois o Major
Manoel Tomaz Vieira, merece

como fundador de Canoínbas,
homenagens. especiais.

2 alqueires situados nos fundos do Hospital Santa Cruz.

1 alqueire e 8 litros em Piedade.

1 alqueire em Campo d'Agua Verde (para pnlreiro OU loleamenIO).
1 casa com terreno de 1.600 m2, situada em Agua Verde,

a 1 kilometro da cidàde.

Ver e tratar com o proprietário
FRANCISCO SCHUMOSKI, em Agua Verde.

TERRAS VENDA

2M

AVISO
Comunico ao povo em geral,

que proibo caçadas e transito"
de qualquer espécie em meus
terenos de ambos os lados da
_Estr. Dna. Françisca, km .. 171/2
a 181/2 (entre Canoinhas e Mafra .

Aos infratores deste aviso,
autuarei de acôrdo com a lei ;
os cães 'Serão eliminados sllm5i-.'..
riamente.

.

,--411
"'�: �

(a) FELISBERTO BlJE
3�

Sociedade Agrícola IJTrês de'Maio"
Assembléia Geral -,. Convite

Senhores Agricultores
''A Companhia BrasileIra de

Adubos, dentro de sua linha de

': Produtos, oferece aos Senhores
,:
Agro-pecuaristas os melhores
adubos exis�entes no País. Agri-

;,A:;���
i

,�:::::,'i"

A Diretoria da Sociedade Agrícol9 ''Três de Maio", convida
seus associados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
dia 29 do corrente às 14 horas em sua séde, à rua' Curitibanos

(Antigo prédio da Soco Poloneza).
'

Assunto: Apresentação da planta da "futura séde

para a devida aprovação.
Contando com a presença de todos. antecipadamtnte

nif€sta seu reconhecido agradecimento.
Pela Diretoria: Estefano Wrubléski - Presidente

Sadi Seleme - Secretário.

ma-

Ix

cultor e pecuarista, tenha me

lhores resultados,
. duplicando

suas lavouras e suas pastagens,
empregando o ádubo, Agente
em Canoinhas, Sr. Walmor As-

trogildo Furtado. 4x

Vacinas - «Se.íocolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Rodbiavita; Penicilina; Zothelooó

para cães; Zothelono para animais; Aflsulía para aves;

Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti-
bacteriana porcina; Solubanegam contra diversos tipos de

doenças: cólera aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

Sais e Adubos
.

- TM 3-3 para animais (fortificante
atntibiôtico: Farinha de sangue para arimentação de ani
mais e aves; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para

alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu.
bos para horta (Cometa); Adubo para ,batatinha; Adubo

para trigo; Enxofre.

Insp-ncidas - Pó de gafanhoto; PÓ para imunizar se
,

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuiozar tomate; Clorite

para imunizar biitatinhas; Bibo tox; Mata moscas; Mata

formigas; Mata pulgas; Mata barata; F(lrmicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

"".'

Sementes - de hortaliças de tôdas as espécies; de aveia.

Máquinas - Semeadeiras manu is; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar formigatl; Descascador de arroz ma

nual.

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
,cortar trigo); Machados.

,

,

it':'

.....�:... "'
.
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DemoDs.fracão das Contas em 8rupos ate 15 de Junho íle 1957

Ativo Imobilizado:
Imóveis I
Imóveis II
Casa do Colono
Móveis e Uteusílioa
Oficina

. Ferramentas
Ferramentas Caminhão

Ativo Disponível:
Banco Ind. e Com. S. Catarina SIA

c] Movimento Arame
Banco Ind. e Com. S. Catarina SIA

cl Movimento Seguro
Banco Ind. e Com. S. Catarina S/A

c/ Movimento Geral
Banco Iod. e Com. S. Catarina S/A
Caixa Federal S. Catarina
Caixa Séde

Ativo .Pendente:
Máquinas Agrícolas

» »N. R. F. Schmidt
» » » P. Pereira
» ". .. ' T. Barras
» » ,. R. Pardos
,. » » Salseiro

Ativo Ajustável:
Merca-dorias N. R. F. Schmidt

» »R. Pardos
» » T. Barras
» » Salseiro
lt Séde

Contas de Despesas:
Consumo de Força e Luz
Assinatura Caixa Postal
Contribuições Legais
Despesas Diversas
A lugueres de Máquinas
Campo Florestal .

Consêrtos de M âquinas
. Despesas de Viagens
Fretes e Carretos
Telegramas e Sêlos
Material de Escritório
Juros e Descontos
Taxa "Telefônica
Combustível
Publicidades
Gratificações
Ordenados
SOMAS DOS GRUPOS DEVEDORES

Patrimônio
Passivo Inexigível:

Passivo Pendente:

Serviço de Fomento a Produção Vegetal
cf Máquinas

Serviço de Expansão do Trigo e] Máquinas
Federação das Asaocieções Rurais c/Mâquínas
Fundo Especial

Passivo Exigível:
eontás Correntes
Serviço de Expansão do Trigo

cf Sementes de Trigo
Arame Farpado

Contas de Rendas:
Auxílio do Govêrno Estadual
Renda de Máquinas
Subvenção Federal
Mensalidades
Mensalidade N. R. Três Barras
Joias
Seguros

Contas Pendentes:
Caixa Núcleo Rural M. Vieira

» » lO' R. Pardos
,. » lO T. Barras
» » lOSalseiro

SOMAS TOTAIS
SOMAS DOS ,GRUPOS CREDORES

180.293.20
186.529,80

.

49.997,40
24.744,20
11.935,60

953,10
'1.080,00

76.531,00

90.000,00

3.065,30
346.10
131.80'

721.864,80

1.179.517,50
11.000,00
12000.00
12.300,00
19.500,00
12.000,00

713.979,90
---0-----

48.574,70
1-----

960,00

200,00

180.293,20
186.529,80
49.997,40
24.744,20
11.935,60

953,10
1.080,00

76.531.00

90,000,00

3065.30
346.10
131,80

7.884,90

1.179.517,50
11 000,00
12.000,00
12.300,00
19.500,00
12000.00

455.533,30

177.959,10

2.433,00
4.850,00
1.491-,00
828,00

104.399,70

123.467,20

2.433,õo
3.890,00
1.491,00
828,00

55.825.00

286.40
480.00

18.854.80
2.810.00
21.235.70
6.449.70
47.325.40
5.433.40
3.94-l.5o
707,00
130.00

l.404.40
1.963.50
29.537.70
l.367.00
12.739.60
28.600.00

1.246.317,50

64.467,00

486,40
480,00

18.854.80
2.810,00
21.235.70
6,449,70
47.325.40
5.433,40
3.941,50
707,00
130.00

1.404,4'0
1.963,50

29.537,70
1.367.00

12.739,60
-

28.600,00

297.628,40

100.000,00

16,154,60

123.367.20

802.500,00
36l.800,oo
66.0QO.po
67.341,70

i----_

473,878,70

55264,90
177.040,00

130.000,00
47.630.50
50.000,00
44592.00'

360,00
1.450.00

136.000,00

802.500.00
361.800.00
66.000.00
67.341.70

176.250.30

55.264,90
.

77 040,00

183.317,10
2.127.594,00

130.000,00
47.630,50
50000,00
44592,00 '

360,00
1,450,00

119.84.5,49 .

123.467J20

1.297.641J70

308.555J20

393.877J90

1 800,00 1.800,00
1.884,00

.

1.884,00
180,00 180,00
188,00 188,00 4.052,00
----_ I------'--

3.305.091.60 2.127.594,003.305.091,60

Fiscal

Canoinhas, 15 de Junho de 1957

, '�

Alfredo O. Garcindo
Presidente' \

Dr. Uíaldemiro Bubniak
,

Associação Rural de Canoinhas

Walmor A. Furtado
Responsável pI Escrita

Propriedade e Terreno
VENDEM· SE 24 alqueires, sendo: 10 terra de

planta de primeira; 8 alqueires cercados para criar por
cos; Casa de morada confortável, paiól e outras benfei
torias; Açude para qualquer indústria e luz; Erval para
600 arrobas para este ano, com lenha pronta para a fi
nalidada; Alguma madeira de lei.

Situado no quilômetro 22 da estrada para Major
Vieira. - Tratar, com o proprietário sr. Silvestre Adam
doski ou informações nesta Redação. - Negócio urgente
Boas condições.

."#

Ix

Cyro EhlkeDr.
,

.. ADVOGADO E CONTADOR

Inventários - Cobranças - Desquites - Regularizações de

Terras - Lei do Inquilinato - Direito dê Estrangeiros -

Contratos e Distrates - 'Liquidações de Sociedades Comerciais ••

Causes Comerciais e Fiscais de Impôsto de Renda,
Consumo, Lei do Sêlo Federal e Legislação

Específica de Sociedades Anônimas.

Escritório: RIJa Major Vieira D. 292
CANOINHAS - Sta. Catarina

Embeleze o seu' Lar

COM1?RANDO SUAS
TINTAS NA

CASA ESMALTE
*)(-.* E M T I H TAS A M A I O R *iciC

VENDE-SE
Um sobrado recem-construído à Rua Barão do

Rio Branco esquina CeI. Albuquerqe. Ôtimo ponto
para qualquer ramo de negócio. Prêço a combinar.

Informações com o sr. Gustavo Maes, na Agên
cia dos Correios e Telégrafos.

C A·M I N H Ã O
Vende-se marca BROCWAIT, ano 1952 - equipado

com .truque - Todos os pueus novos. - Vêr e tratar no

Posto Ouro Verde. - PREÇO DE OCASIÃO. 1

Terrenos e Propriedade à Venda
2% alqueires de terra de planta, em Piedade.

1 alqueire em Campo d'Agua Verde - próprio '. para'
potreiro ou loteamento.

1 casa e terreno de 800 m2. em Agua Verde (lrOnle eslrada geral) i

Tratar com o proprietário Pedro Schicolski, Agua Verde.'
!

H "tt'tP �J
�
j

Para seu Automovel ou Caminhão

r.: Sherwin;: �lJjams
"Revendedores autorizados

Casa Esmalte
!QW##±

.,'
.
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LOJA SANTA TEREZINHA' I

RUA PRUbA PEREIRA, 430 - Ao lado dOS Correios e Ielé�ralos

Calçados finos para crianças e

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

de Cr$ 55,00 em diante

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

� .. e uma infinidade de artigos úteis a Y.S.

---�.-----------------
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q Dr_ Aristides Diener ij
se CIRURGIÃO DENTISTA =:
G G
" "

i� Raios -X -- Pontes Moveis e Fixas ii
_ u
" "

ii
.

Dentaduras Anetomkes ii
- ..

r: Rua Vida I Ramos ii
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Colchões de Molas
À V-ISTA E

Ci,rupos Estofados
A PRAZO

••

Informações com Waldemar Knüppel

Terreno à. Venda
Grande Oportunidade

/'

Vende-se um terreno com a área de 85

alqueires, 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 Ocasião.

Tratar com o Snr .. José Allage, Rua Coronel

Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 - Caixa Postal, 'lJ.2,· em Rio do Sul.

ATENCÃO (A(ADORES I
, .

a firma J. CÔRTE irá receber um sorti
mento de espingardas e munições de todos

os calibres Espingardas mochas e de cão .•

Fabricação espanhola, «LA SORDA», Ia-
bricada com os afamados aços toledauos, Es-

pingardas de fabricação nacional fogo cen-

trai e pica páu. Municões em geral para
armas de fogo, em breves dias em ex-

posição Das lojas
Â. .

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Posta), 76

CANOINHAS - STA.· CATARINA

��,') ".,

�---------------------------------------------------------

Faça com urgenda seu título de eleitor!
A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham

novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar DO

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,

.,'e, ,em Canoinhas. poucos foram os que requereram os seus novos
.

t!tulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á
impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo tempo.
Por isso é necessário que todos 08 canoinhenses 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 apresentarmo," .um grande nú
mero de eleitores. colocaremos Canoinhas num exelente conceito
perante os demais Municípios brasileiros.

Avante, pois, cenoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotografias. no prédio da Prefeitura Municipal
lo andar.

O título de eleitor é gratuito.'

.
3

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

. Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

As melhores
malhas de Lã

e(J,d,� �ttit4
Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr�" Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289. s.o.

•

S. Tereza Especial
o seu café

'''"

� � � � �
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RENOVADORA
Oficina do reforma epintura de bicicletas
Ciclista 'da cidade ou do ínterior : Quando precisar de
uma boa reforma em sua bicicleta, procure em

Canoinhas a Oficina RENOVADORA�
Serviços perfeitos com pinturas a eletricidade

RENOVADORA
Rua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis)

Proprietário: Amaro Martins dos Santos

, 'ii'
.

d "

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de'

._�.;

Lã

DATAS 'A VENDA
Vendem-se 40 datas na Estrad� Marcílio Dias.

...,

-.
,

DATAS A PARTIR DE e-s 5.000,00.
Para venda global preço

.

rezoave], a combinar.
T ratar na Casa Pereira, à rua GetÚlio Vargas 882 ..

Pintar é conservà(··
! Tintas pare todos os fins
v. S. encontrará em grande escala

e aos" melhores preçcts na'�

CASA

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina.

Relâmpag.o
Completa assistência para

.

bicicl t do pequeno concerto
sua ICIC e ii até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à. vista e a 'prazo'

Sempre OFICINA RELAMPAGO
. Rua Paula Pereirá _- Edifido' próprio

'i.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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coise

em pouco espaço
, o "Prefeito Relâmpago" apre
sentou por intermedio do maior
jornal do "sul do mundo" um

"relatoriozinho" cheio de conversa

m6le. Entre outras baboseiras,
disse que cobrou um imposto justo
sôbre todos os habitantes ... porém
existem muitas reclamações sôbre
que êle agiu partidariamente com

inumeros companheiros e correli
gionários seus. Que� pode melhor
falar, é o fiscal lançador .. ,

· Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

CAÇADOR D,E DIAMAN,TES
com Fernando Lamas - Arlene Dahl e Gilbert Rolland

«Um filme de aventuras em Technicolor»
Final do Seriado: O Homem Planetário Onde há serenidade não

,

(Cónclusão da primeira' página)
da Justiça Militar para processar o nobre deputado Carlos La

cerda, venho como representante do povo carioca nesta Ca�8,
fazer a seguinte comunicação:

Considerando que é claríssimo o texto do art. 44 da

Constituição no que concerne às imunidades do deputado no

"exercício do seu mandato;
Considerando que' o nobre Deputado Carlos Lacerda, ao

ler o telegrama 295, o fêz em oração proferida na tribuna da.

Câmara;
Considerando que o Presidente da Casa, deixando de

censurar o discurso do lider da UDN, foi quem mais contribuiu

para a divulgação do texto do referido tt'legrama;"
Considerando que a Câmara aprovou por unanimidade,

sem a menor restrição, a ata da sessão em que fez o nobre De
putado Carlos Lacerda a leitura do citado telegrama;

Considerando que, acusados outros deputados de haverem

praticado crimes comuns, negou a Câmara licença para que fos
sem processados, muito embora nenhuma relação e imediata

tivessem êsses atos com o exercício do mandato;
Considerando que outros pedidos mais antigos, contra

outros parlamentares estão pendentes ainda de solução;
,

Considerando que projetos do mais alto interêsse público
estão há muito e injustificadamente sem andamento na própria
Comissão de Justiça;

CONSIDERANDO 'QUE A CAMPANHA' MOVIDA CON

TRA O, NOBRE DEPUTADO CARLOS LACERDA DENOTA

MUITO MAIS O INTUITO DE VINGANÇA D'J QUE ZELO
PELA SEGURANÇA NACIONAL;

•

Considerando que a concessão da licença solicitada para

processar e lançar na enxovia o deputado mais votado do Brasil

só pode desservir o 'Govêrno, exaltar os animas e levar o país à

desordem e, talvez, a uma luta fatricida de consequências im

previsíveis;
Considerando que SO NUM AMBIENTE DE PAZ E DE

MÚTUO RESPEITO, de efetiva -garantia das imunidades dos re

presentantes 'do povo, máxima dos que constituem a oposição,
pode o Govêrno trabalhar eficaz e construtívamente ;

,

E apelando novamente para o pafríctismo dos membros

desta Câmara, que msís do que nunca deverão agir com sereni

dade, prudência e bom-senso, declaro que votarei co�tra a .c.on
cessão da licença solicitada pelo Procurador da Justiça Militar

para processar o lider da União Democrática Nacional,
Em' vista do exposto, nada mais resta a dizer A decla- _

ração é insuspeita. E quando se apela para congraçamento de

partidos, para política construtiva, para pacificação nacional, não

se esqueça dêste princípio:
�

SE QUERES MERECER o- RESPEITO DOS OUTROS, •

RESPEITA-OS PRIMEIRO".
,

DOM I N GO ás 14 horas Censura Livre

CAÇADOR DE DIAMANTES
Final do Seriado: O Homem Planetário

- Procurando tapar o sol com
uma peneira, fez uma mistura de
constituição federal com estadual
e que já calçou as principais ruas

da cidade ... mas deixou, de justi
ficar onde gastou tanto dinheiro
arrecadado com os escorchantes
impostos.
- Um pessedista no café deixou

escapar és ta "Nós do PSD . não

permitimos mais que o. Albino
,publique o retrato dessa imitação
de Prefeito, que é Haroldo Fer
reira". Parece que a coisa é seria
mesmo, põrque no "relatoeiozinho
publicado no último "Barrga Ver
de" não ví o nitrato do sisúdo
"Prefeito Relâmpago".
- Sabem o que foi que a terra

disse para a pedra? Como é pe
sadôna, quando é que vens para
junto de mim ou vais ficar empi
lhada aí até vir um administrador
ude�ísta? A .pedra respondeu
"Deixa-me dormir tranquilamente,
pois foi este o contrato que fiz ...
por 4 anos.

- O jornal oficial d� Prefeito pu
blicou domingb' passado uma lei
aprovada em março. Trata-se da
lei que declara a 'Biblioteca In
fantil d� Canoinhas "DE UTILI
DADE PUBLICA". Ainda bem ...
Mas. enquanto isso, continua na

Prefeitura um "bibliotecário" sem

Biblioteca Ilf ganhando - pasmem
os contribuintes - a bagatela de
Cr.$ 3,000,00 por' mês. Sabe lá
o qlJe é isso?

,

- E o SESI? ... Estiveram aqui,
há meses, uns chefetes floriano
politanos do "maior", em missão
puram-;;nte política e parfidária a

fundar o SESI. Até hoje, neca 1
Fal� errado: veio. faz um mês. um
respeitável carregamento de leite
em pó e medicamentos, meia du
zia de caixas enormes que a Trans
portadora nem sabia onde deixar,
de tão "conhecido" que é o SESI
P.S D. de Canoinhas. Pergunta-se
ao "povo"; isto é ao DOR·DE
BARRIGA: cadê as caixas?

- O Albino tem um faro execp
pcional para escândalos "clericais".
Não viram "aquilo" do Cardeal
de São Paulo no domingo passado?

'''Onde havia coisas que assentavam
no "Barriga-Verde'; como a mão

DOMINGO _
ás 17 horas - Censura Livre
ás 20 hrs, - Impróprio até 14 anos

ESCOLA ·DE- VAGABUNDOS
com Miroslava e Pedro Infante

Um filme selecionado do cinema mexicano
Uma bomba de bom humor

,2a. FEIRA • ás 20 horas. REPRISE - Impr, até 14 imos
-----

'3a. e 4a. FEIRA • ás 20 horas - Impr. até 14 anos

HOMENS QUE szo FERAS
com Randolph Scott . Forrest Tucker e Mala Powers

Sensacional filme faroeste

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

TARDE DEMAIS
com Olivia de Havilland e Montgomery Clift

,«Um drama que sempre será lembrado»

"

AGUARDEM:
�O EGIPCIO, em Cinernescope

Rio 40 graus Paixão 'e Carne, -etc.
',1.'--1--------------------_1

,

NE) CI,NEMINHA:
:i: '�i!.j i ._;�'

Hoje às 20,tS hs.:

'F RA'H (I S DETETIVE
_

-

com Donald O CONNOR e ... FRANCIS .'

Amanhã às 15 hs.:

.

- F R A N C I S_ O E T E T I V E

Amanhã às 20,15 hs.:

MILAGRE DE AMOR
Filme Nacional

com, FADA SANTORO, Paulo PORTO, Castro
VIANA, ROSÂNGELA e Dalva de OLIVEIRA

Segunda-feira às 20,15 hs.i
,

Re�presentação de

MILAGRE DE AMOR

,SUB-TENENTE DULCIDIO SILVEIRA
religionário, atualmente exer

cendo as funções ,de Delegado
de Policia do Municipío de Gua
ramirim.

O Sub-Tenente Dulcídío Sil
veira, foi classificado no novo,

posto; na 3a.
-

Cia. Isolada, se

diada nesta cidade,

Registrando o fato, enviamos
nossos cumprimentos e fazemos
votos de novas vitorias na sua

brilhante carreira militar.

Por ato datado de 29 de maio

p. passado do Exmo. Sr, Gover
nador do Estado, foi promovido
ao .posto de Sub-Tenente da Po
licia Militar, o sargento Dulcidio
Silveira, nosso assinapte e cor-

na luva 1 Passada a época dos
"desagravos" em Canoinhas, �le
vai cheirar em outra parte,
sempre. .• Será o subconsciente?

cacique

,

Julho Mês ,de aniversário das LOJAS UNIDAS LTDA.-

,Em comernoreçêo as Unidas beneficiam suà Jreguezia com e maior oferta do 'ano,

Descontos incriveis � 10 a 50-I. -- Eis algumas ofertas:
Zefir 10,80
Tricoline 12,80
Tobralco 11,50
Tafetá (90) 35,00
Acolchoados casal 258,00
Chapéus 128,00

'

Venham
_

ver as maiores

Calças malha criança 6,00
senhoras 12,00

Camisetas homem 14,00
Calças brim 90,00
Camisas seda 110,00

Sombrinhas 122,00

ESTAMPADOS 25,00
FAILLE 45,00

Lãs salpicadas' (1,40) 145,00
Cretone Est. (1,40) 55,00
Cobertores criança 23,00

Bonés 65,00

« «

em- BLUSASnovidades •

mela estação.para

Rua Caetano Costa, 553 - (ANOINHAS, S. C .

.\.:�.

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




