
Sementes de Trigo
Ruralna Associacão

,

da Secretaria de Agri
Canoinhas, centro de

distribuição de sementes ..;_ Treis variedades
à disposição dos lavradores - Cooperação
da Associação Rural e da Agencia do Banco
do Brasil desta cidade - Maior incentivo

Louvável iniciativa
cultura do Estado

à nossa produção de trigo
, \

-Alfredo Garcindo - Presidente A. Rural

A fim de facilitar o plantio de trigo do corrente ano, a

iniciar-se no proximo mez de maio, o Governo do Estado atravez
da Secretaría da Agricultura, adquiriu em Passo Fundo, estado do
Rio Grande do Sul, 10 mil sacas de sementes de trigo das varie
dades "Frontana, Kaumakleiner e .Prelúdio" sementes seleciona
,das e com teôr de germinação garantida após testes comprova-
dos por tecnicos gauchos.

'

Tal iniciativa, revela o desejo oficial de dar maior impul
so ás atividades rurais principalmente agora com a' aquisição de
sementes de trigo muito antes do plantio, pois os lavradores sa

bedôres de que poderão adquirir com antecedencia, terão tempo
suficiente para o preparo de suas terras. É tambem de grande in
teresse não esquecer que ,o Governo do Estado, atravez de sua

bem organjsada Secretaria da Agricultura à cargo do dinamico
Mario Orestes Bruzza, tem sempre procurado imprimir uma ori

entação racional e trabalhado de comum acôrdo com as Associa
ções Rurais, orgãos de .classes, verdadeiras casas dos lavradôres.

Já estão no deposito da Associação Rural de Canoinhas,
4.000 sacas de sementes das variededes acima referidas - mais
outro tanto estão já embarcadas devendo chegar a Canoinhas até
o dia 20 do corrente. Tal quantidade de sementes deverá ser dis
tribuída equitativamente entre os municipios de Mafra - Papan
duva e Itaiopolis.

Embora o Brasil venha se industrialisando de forma sen

sivel, a agricultura constitue agora e constituirá sempre o setor

principal de nossa economía. Hája visto o interesse tambem do
Govêrno Federal que atravez do Banco do Brasil, na Carteira de
Credito Agricola, con,cede aos lavradôres emprestimos para, a

aquisição de sementes, maquinas e adubos, principalmente para o

lantío do trigo, e mesmo os pessimistas, não poderão negar que
a Agencia do Banco do, Brasil, com as facilidades proporcionadas
aos lavradores, financiando-lhes as lavouras, ainda é o maior es

tímúlo em evidencia, ao plantío do rico cereal.

Está a Associação Rural de Canoinhas empenhada ainda
em conseguir com o Govêrno do Estado o abatimento do fréte e

mais um desconto especial em cada saca a fim de diminuir o pre
ço de custo. De antemão podemos adiantar que as sementes se

rão 'vendidas pelo custo sem nenhum lucro para o Govêrno e

para a Associação Rural. O contrôle das vendas e a parte tecnica
estão sob a administração do Dr. Roldão de Castro Barbosa Ca
mara, Diretor da Escola Pratica de Agricultura "Vidal Ramos" do
Govêrno do Estado. As sementes foram escolhídas e selecionadas
em Passo Fundo pelos Drs Jonas Bayer Amorim, Diretor da Pro
dução Vegetal e Celso' Ivan Costa, da Diretoria dos Serviços Es
peciais da Secretaria da Agricultura, treis tecnicos de renôme na

agricultura catarinense.

De um plano previamente organisado pela Associação
Rural de Canoinhas e o Govêrno do Estado, resultou a aquisiçao
de sementes de trigo, e que desde o inicio teve o apôio de todos
quantos se interessam pelo desenvolvimento triticola do nosso

município e dos municipios visinhos.

É uma iniciativa que merece os mais destacados louvôres
e uma demonstração de vivo interesse Ido Govêrno e seus auxí
liares onde _houve um empate de SEIS MILHÕES DE CRUZEI�
�OS com ,�� aquisição de sementes.

Modesto
A data de hoje é grata aos inumeros amigos e admira

dôres do Sr. Modesto Zaniolo, digno Presidente do Diretorio Mu

nicipal da União Democratica Nacional e acatado industrial nesta
cidade. Cavalheirêsco no trato, tendo-se imposto à estima geral
pelas qualidades de caracter e pela maneira distinta com que to
dos acolhe, o Sr. Modesto Zaniolo dirige ainda sua bem organi
sada industria uma das mais antigas e das mais importantes do

municipio exportando seus produtos para todos os países, tornan
do Canoinhas conhecida no exterior.

,

Chefe de familia exemplar, o aniversariante será hoje al
vo de afetuosas demonstrações, de ,ç,arinho no recesso de "seu lar.

Ao nataliciante efusivo :Q-.umpri&'entos do "Correio do Nor
te", do qual tambem é ssina t'e" cdm *votos de cresc,e

.

'tes felici-
dades junto de sua exrna, <L'8.mJÚa'l{ ,: ;t' t' ,i' \ ,,;

,
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BURACOS, VALETAS e ETC�
Pelo que nos tem sido dado

ouvir, de um modo geral, e pelo
que estamos constantemente ve

rificando e anotando, a, atual
administração aliancista, é um

verdadeiro fracasso. Tanto a ci
dade como o interior estão com

pletamente abandonados, prova
de um Governo Municipal re

lapso e sem o minimo interesse

pelo nosso município. As ruas

da cidade em toda - a exten

são, é um buraco após outro -

as estradas do interior estão in
transitaveis. Pontes e bueiros
em pessimo estado, ameaçando
até a vida de todos que delas

MAIS
soldados para Policiá
Militar do Estado
FPOLIS, 24 (Do Corresp,)-

o Governador do Estado vem d'e
assinar Decreto na pasta de Se

gurança ,Pública, elevando os

efetivos miltares das Companias
Isoladas da nossa Policia Mili
tar,

Quatro são essas companhias,
localizadas em Joaçapa, Chape
có, Canoinhas e Curitibanos. A
través delas processa-se o poli
ciameto militar, executado pelos
destacamentos militares, que
ficam á disposição da Secretaria
da Segurança Pública, para to
dos os serviços policiais, e pres
tam imenso serviço.

Tendo em vista o aumento
constante da população, em nos

so Estado, e a criação de novos

municípios trazendo maior dis

persão dos contingentes existen
tes, o Governador Jorge Lacerda
não teve dúvida em aumentar
os efetivos dessas companhias
em despacho com o Secretário
da Segurança,Pública, Dr. Pe

lágio Parígot de Souza.

Por êsse Decreto ficaram a

crescidos de mais um grupo de
combate cada um dos três pe
lotões das Companhias Isoladas,
ou sejam, 39 homens em cada

companhia, num total de 156
homens.

Para demonstrar a importân
cia dêste aumento de efetivos,
basta dizer que o Covêrno do

Estado aplicará Cr$ 5,248.800,
isto é mais de 5 milhões de

cruzeiros, para fazer face a êsse
acréscimo.

E' de se louvar o gesto do

Governador Jorg� Lacerda, no

atendimento das reivindicações
do interior do Estado. Poderá a

Polícia daqui por 'diante, melho
rar os problemas de policiamen
to no nosso vasto hinterland,
mercê da providência oportuna,
justa e de alta repercussão que
,1i!;Jmou o, Chefe do Govêrno,

se utilisarn. É uma verdadeira, está levando Canoínhas para o

calamidade.
'

pântano,
Canoinhas está sofrendo, e pa- É tanto o fracasso administra-

. gando em privações e angustias, tivo - tem repercutido tão des
a maior e mais das crises de favoravelmente que tal reper
incompetencia administrativa, de cussão está mesmo impedindo
toda a sua historia. O homem o progresso de Canoinhas e im-.

que se instalou no poder como possibilitando à aplicação de ca

Prefeito Municipal, é um como- pitais em industrias e lavoura
dista - um bôa vida, um ver- em grande escala em nosso m L -

dadeiro incapaz de tomar uma nicipio. Consta, até que um gru
íniciativa que justifique uma ter- po de homens bem intencícna
ça. parte da fabulosa arrecada- dos e que sempre se interessa
ção que tem atualmente a Pre- ram pelo desenvolvimento dá
feitura com o aumento escor- nossa urbs, vae se dirigir a Ca
chante e absurdo dos impostos. ; mara de Veradores pedindo o

Sem competencia para dirigir afastamento do Prefeito por al

os negocias publicas, intolerante, guns meses, isso considerando
eleito com o apoio de uma ali- o estado de abando�o. q,ue se en

ança com o PSD, não tem e não contra todo o m_umclplO em to-

quer siquer, aceitar a colabora-" i
da a sua extensao.

,

ção deste Partido que publica- O retrato de CanoiJhas atual
mente, mostra-se arrependido de - é _:_ buracos, valêtas e etc
ter dado apôio ao homem que etc. etc.

1. CAMPEONATO REGIONAL CATARI-
�

NENSE DE TIRO AO POMBO
Realizar-se-á no próximo dia

20 ás 9 horas da manhã no stand
de �I[arcilio Dias, o 1°. Campe
onato Regional Catarinense de
Tiro ao Pombo, patrocinado pelo
simpatico Club de Caça, Tiro e

Pesca "Major Tomaz Vieira".

,
O aludido campeonato home

nageará na ocasião, a cidade de
Canoinhas e tem como patronos
os Srs. Bernardo Olsen Netto de
Rio Negrinho e Francisco Rafael
Di Lascio desta cidade.

Foi organisado pela Comissão

patrocinadôra, um amplo e or

ganisado programa que devido
a isso, pode-se prever absoluto
sucesso e exito. Os aficionados
desse dificil esporte, poderão de
monstrar capacidade e precisão,
pois todos os campeonatos leva
dos à efeito pelo aludida Club
tem sempre'Togrado exito.

A Comissão instituiu os se

guintes premies ao� vencedo
res: -

Ao Vencedor: Medalha de ouro,
oferta do Patrono Bernardo 01-

sen Netto e 400/0 das
Inscrições. '

Ao 20. coI.: Medalha .de ouro,
oferta do Patrono Fran
cisco Rafaél Di Lascio e

250/0 -das Inscríçõs.
Ao 30. col.: . Medalha de "ouro e

prata, oferta do Patrono
Bernardo OlsenNetto e

150/0 das Inscrições.
Ao 4<), col.:

100/0 das Inscrições.
Ao 50. col.:

10b/O das Inscrições.
Agradecemos o convite recebido.'

Tem novo Coman
dante a 3a. Cia. de
Polícia Isolada

Assumiu dia 7 do corrente o

comando da 3a• Companhia Iso
lada da Policia Militar sediada
nesta cidade, o capitão Roque
de Oliveira Mendes, brioso ofi
cial da Policia Militar do nos

so Estado.

Agradecendo a participação,
almejamos votos de bom exito
ao novo comandante.

o CASO' D'A BIBLIOTECA.�:.:
QUEM DEVE PAGAR?' ,

Total de opiniões recebidas até ontem (�k3);
O PREFEITO HAROLDO FERREIRA: 273 ,,\it

SENHORES EU VI. .. O éaso da Bi�Hpteca. MuniCipal e•..
QUEM DEVE PAGAR?

O Prefeito Haroldo Ferreira ?, .. , .. .. _

O Municipio?

Marque c/ X a sua opinião e remeta este coupon a n/redacão.
------_._----��----------!--�-------!';,.,'

t;; ...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hospifal Sania Cruz
Balanço Geral realizado em 31-12-1957

•

H 1ST O R I C. O ATIVO PASSIVO
Caixa
Prédio em conatr ução
Imóveis
Veicules 8 motor

Salas de operação
Móveis e utensilios
Houpas de cama e mesa

, Medicamentos

,T\tulos a pagar
Patrimonio

I

Soma cr$

17.164,80
2.435,184,60
222000,00
125000,00
334,079,00
392.Z00,70
66.958,10

958.430,10
] 34648,50

4416.368,80

4,,551.017,30 4.551.017,30

Demonstração da conta Lucros e Perdas
H .1 S r O'R I C o DEBITO CREDITO

RECEITAS:
,

Salas de operação
Medicamentos
Diárias
Subvecções
Donativos

,

'Juros bancários

115.760,00
698041,20
520.872,00
197.828,00
5.750.<)0

74,90

DESPESAS:
mantimentos
Despesas gerais
Ordenados
<Man. e cons. ambulância
Indigentes
Despesas bancárias
Seguros c/ incendio
AB'siriatura de jornais e revistas
lJUZ e telefone
Emol, resg. e taxas
Material de expediente
Postais e telegráficas
Patrimônio, aplicado na construção nova

1

SOM A S cr$

266.740,60
77.326,50
166-250,00
51.575.40
126.814,00

681,00
15.790,80

150,00
4.066,70

32,00
2.803,00

87,00
826010,00

1.538.327,00 1.538.327.00

Canoinhas - S/C. 31 de dezembro de 1957 <'

.João Seleme Ithass Seleme Zeno C. Zippell
Presidente Secretário- Tesoureiro

,

\

JeepWillys
Vende-se americano, em

ótimas condições de funcio
namento.

Tratar no escritório da
firma Irmãos Procopiak e

Cia. Ltda., nesta cidade.

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

,

versos modelos

. Ha Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

6urso Graluilo de TaqUigralia
A'Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo prof. Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao no

vo curso de traquigrafia por
correspondencia com um total
de 22 lições enviada ern B remes
sas', após o que será conferido'
diploma ao aluno aprovado em

exame final. Para maiores infor
mações escrever á Escola Mode
lo de Taquigrafia, Rua Barão de

Itapetininga, 275, 9.° andar.con
junto 93, Caixa Postal 8600, Fo-
'ne 36-7659, São Paulo.

Utensílios
domésticos

(!,att4 �t,tit4

Ponte sôbre o' Rio Timbó - estrada Canoínhas-Porto União. Mede 100 metros de

comprimento por 9 de largura, toda de cimento armado. Sua construção custou treis

milhões e quinhentos mil cruzeiros. Obra da Secretaria de Viação e Obras Públicas,
atravez do Departamento de Estradas de Rodagem, Residencia de Canoinhas.

. Realizaçâo como esta demonstra o interesse dos homens da UDN pelas coisas públicas.

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.? 580
CANOINHAS -- Santa Catarina

Instalado em '8t8. Catarina
o Conselho Regional de Engenharia

e Arquítetura CREA
E' com justo prazer que comunicamos aos srs. engenheí,

ros e arquitetos -que acaba de ser instalado em Floríanopolis, o

100. Conselho Regional, de Engenharia e Arquitetura com jurisdi
ção limitada pela área do Estado de Santa Catarina, ao qual, a

partir do corrente ano, estão afetàs as atribuições especificas ine
rentes ao Conselho.

E' o 'seguinte o teôr da Cicrular recebida do Sr. Celso
Ramos Filho, Presidente da CREA pelo Sr. engenheiro Guilherme
Scheide, Diretor do DER de Canoinhas:-
.

de Engenharia e Arquitetura
Santa Catarina

AVISO
Pelo Presente, ficam os Srs. Engenheiros e Arquitetos in

formados:

1 - O pagamento das anuidades de 1958, devidas ao CREA
pelos profissionais e organizações sujeitas ao regime do Dec. N.
,23.569, deverá ser feito para o seguinte endereço:

Conselho Regional de Engenharía e Arquitetura
Caixa Postal, 438,- Florianópolís.

2 - As anuidades, de acôrdo é�m a lei 3097 de 31/1/57,
passaram a ser 'as seguintes:
Profissionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$200,00
Firmas individuais _ . . . . . . . . . . Cr$8uO,üO
Firmas coletivas:

.

com capital até Cr$1.000 000,00 Cr$1.500,OO
com capital superior a Cl'$l.OOO.OOO.OO Cr$3000,00

Conselho Regional
lOBo Região

3 - As firmas individuais e coletivas, ficam na obriga- I

ção de procederem seu registro na 108. Região, apresentando seu

contrato social. Devem, outrossim, registrar o profissional respon
sável.

4 _;_ Todos os profissionais que exercem atividades em

Santa Catarina, deverão requerer o competente "Visto", em suas

Carteiras na 108. Região. O Requerimento deverá trazer a firma
reconhecida.

5 - O GREA da lOa. Região, terá sua séde provisória, no
Edificio do Montepio dos Funcionários Públicos de Santa Catari
na - 30. andar.

Florianópolis, 26 de março de 1958

(a) Celso Ramos Filho
Presidente do CREA - 10a. Região.

- Nas zonas rurais, de hoje
nota-se um grande progresso
em todos os setores, pois 'que os

.

"colonos" não são mais aqueles '

Aceita-se em pagamento su
antigos autômatos do tempo da

onça que "enguliam" tudo inclu- tomovel - jeep ou camionete.

sive propaganda politica e dei-,

xavam-se assustar com as cha

ves da cadeia ou com um sêlo

pregado numa folha de papel. Os
roceircs têm a sua arma: A De�,*,mocracia e, qu_a�do, se trata de

*' "afer � . "óMarIyhomens que dirigem a nave da ti "f il
, .

(.. \1l�
�.� .. -

- Em Rio da Areia de Baixo,
graças ao sr. Deputado Benedito

T. de Carvalho e ao sr. Secretá
rio da Viação e Obras Públicas
- vai ser construido um novo

prédio escolar nas adjacências
da Capela de Santo Antonio.

. Aguarda-se para breve a apro
vação da verba para êste fim.
As realizações dos homens da
U. D. N aparecem por toda par
te atestando a operosidade e pa
triotismo da nossa bôa gente.

- Aqui, na longinqua roça
li no Correio do Norte - o rios

so jornal (não é apeli-do, é de

fato u jornal do lavrador por
quanto defende os interesses dos

Iavourtstas) que o nosso prefei
to deixou de cumprir um con

trato firmado por seu antecessor
e 'que periga advir disso um

gnmde prejuizo. Que pena! Mas
o pôvo não deve pagar.

�\
"

administração pública, êles sa

bem discernir, pois a propagan
da nada vale se não há quem
cumpra o dever.

- E Velinhas, Rio da Areia,
Rio dos Pardos etc. êste ano

houve regular colheita de feijão,
porém as plantas tardias falha
ram muito. Espera-se de regu
lar a bôa a colheita de milho.
Os lavradores esperam que estê
ano não receberão a oferta a

bsurda de vender o milho em

espigas a Cr$0,80 ou '1.00, ou

mesmo Cr$1.50 por quilo, pois
tal prêço não recompensaria nem

a capinação.
Jotaves, lavrador

Terreno à venda
Vende-se com a area de 180

alqueires, terra de l.a para cul- �

tura, dividida em 3 lotes, no.

lagar Caçador Grande, Mun.
Curitibanos, próximo à Serraria
Ind. Mad. Zaniolo S.A .

.\ Ver e tratar com o proprie
tário, Sr. Manoel Mattos em

Timbó. 4x
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Assistam amanhã,
peleja futebolística

'.It\
•

,. .

7.
'

no'

entre

Estádio Municipal "Alinor 'Vieira
as equipes do SANTA CR'UZ

.'

Corte", a graúde'
e ·'BOTAFOGO:

ANIVERSARIANTES DA SEMAN.4
HO1E: A Srta. Vitoria Sele.

me; srs. Leopoldo Mayer; e

Modesto Zaniolo; o menino
Adilson filho do sr. -Landu»
aldo Voigt; a menina Lucia
Maria filha do sr. Waldomi;
,.0 Meadeiros.

AMANHÃ: srs. Adolfo I.
Schramm e Alberto War..
denski; a menina Roseli ,fi=
lha do Sr, Henrique. Prelwi
te; as sras, Dna. Maria Rosa
esposa do sr. Joaquim Vieira

'. Simões; Dna. Frida esposa
do sr. Carlos, Wagner Fo.
Dna. Maria. esposa do sr. E"
dmundo Hartmannco jovem
Afonso /(üchler; a menina

, Maria Geni filha do sr. rla
riano

. Wojciechowski.
SEGUNDA-FEIRA: A sra:

Dna. Elmy, esposa do sr. Má"
.

r/rio Mayer; srta. Genoveoa
Wojciechowski,' a menina (Ie»
ni Mar:ia filha do sr: Ped1\O
P. Portes; sr. Bruno Hugo
Colodel; a sra. f Dna. Lidia,
esposa do sr, Antonio Soares;
Sr. Mi�uel Veiga,' Sr. losé
Krauss; o [ouem [ulio Ru-

r dey; Sr. Otto Hoepfner; o 10-
o
vem [oão Maria Benda filho
do sr. Boauentura Benda; Vi..
10r Fernandes Neto filho do
sr. Pedro Paulo Fernandes;
"A Sra. Dna.Juete esposa do
sr. Erio de Oliveira, residen-
te em Curitiba.'

.

.,'

b. Cornelia Schramm
Festeja seu natalicio dia 17

do corrente, a, Exma., Sra. D.
Cornélia Schramm, digna e

zelosa Gerente .da Radio Ca
noinhas Ltda., que com sua

bôa uoniade vem ttabalhanf.'o
a Tim de proporcionar a todos
'os radio-ouointes de nossa

terra, programas sempre no

vos e interessantes.

"Correio do Norte" almeja
a D. Cornelia, votos de fetiz
aniuersario.extensioos (fl todos
os seus [amiliares.

Noivado
Ajustaram hupcias dia 5

do corrente a srta. Maria de
Lourdes, filha do casal sra.
Wally e. Alvaro M,allon, com

o- sr, Orlando de Souea, filho
da sra.. Dna. Vva.- Elvira Pi.
res de Souza.

..
,

Aos.noivos os cum-primentos
40 "Correio do Norte".

I "

Fàlecimentos
Dna, Carolina Mé\ssaneiro
.Faleç�u dia27 de março a

'Sra. Dita. Carolina Chipitoski
Massaneiro, esposa do 51'11'.

Emilio Massaneiro, residente
em Serra das; Mortes.

.

, Enoiamosa famma enlutas
da sentidas .conaolências.

RufinoFerriandesFeéreira
Faleceu dia 3

.

do corrente o

industrial antigo morador dó nossó

município, sr, Rufino Fernandes
Ferreira. çhefe de numerosa fami
lia. Seu passamento c:ausou pro:
funda consternação.'entre ,todos os'

seus amigOs.' pois' era
'

bastante.
'

estimado nesta cidade -e ,onde 're-
sidia, Paciencia'·Rufino. ,:'

.

O seu s,epultàmento 'realiz,ou-se
no�dia seguinte COPl gnind,e 'acom
panhame�to. no Cemitério Muni-'

cipal desta cidade;

i E�m'a OtÜia' Stange
A t�cad�' de 'mal �ú,b'itb,' veio a

falecer dia 3 do 'andante a' ':vene- '

, randa Sra: ,E M 1\1 Ai d T'LL I A
STA,NG,E, dign�; :esposa',' do. sr:

.
Cados Stange fi prógénitôra! do sr.

lWaldémár· Carlo's" Stange, zelàdor
.

dp .cem.ité,rio ,l\1u'óicípàJ e indus-
'

tr,ial nestá cidade, ',:,i'
"

.

,"Coi-�eio do 'Norte",;" emborá
ta�dia�ente. apl'es�nta' ��'familias
enlutadas: sentid�,� e

. sin�er�s con�.

j- :
. •

condolências.
"

, .' ,

Exp'erimehte '

,

C�Fé MA'RlY
O' M'EÉHQR;"

. ""

Ministério, da Guerra
II I Exército, ..

õ.a R.M. e ,5.a 0.1.
16.a C.R.M� - 14.�, D.R.'
I N(). 1/58
Of. -'- Circular

"

Canoinhas,' 7·àe abril d'e 1958
. ..�.

/
,

Do Delegadó de Recrutamento
Ao Sr. Diretor da "Folha do

Norte'''., .

A ssunto: Funções de Delega
do de Recrutamento

1

1 - Comunico-vos que assumi,
nesta data, as funções de De

legado, do Recrutamento des
te Município, para cujo cárgo'
fui nomeado pelo' Boletim n.

22, de 27 de janeiro do cor-

Ano 12 - CANOINHAS - S; Catarina, 12 de Abril de 1958' ,N. 492

rente ano da Diretoria do Pes
soal da Ativa.

2 - Aproveito a oportunidade
para apresentar a V. S. os

meus protestos de elevada es

tima e distinta consideração.
.

. \
.

Benur Augusto Muniz

1. Ten; Delegado da 14a. DR

Agradecimento
A Família da' saudosa senhora Emma Otilia Witt

Stange dolorosamente atingida dia 3 p.p. pelo falecimento

repe ntino de sua inesquecível
.

Mãe, Sogra Ayó, e Bisavó;
vem deto ao o coração agradecer as pessobs que de um

modo e outro nos confortaram', velaram e acompanharam a

exrinta a sua ultima' morada.

N�ss6s especiaís agradecimentos ao Rev.mo, Pastor

George Weger pelas palevras da conçolo proferidas em ca

sa e beira do tumulo.

Aos médicos Dr. Reneau Cul:las e Dr. Mario Mussi por
tudo que fizeram para amenizar os sofrimentos da -pranteada.

A todos nosso imerredoura Gratidão.
\
i

"Clube Cano.inhens e
CONVITE

A Diretoria do Clube Canoinhense tem q grato
'prazer de convidar todos oa seus dísfintos. associados para
" o granpioso baile que fará

.

realizar �m seus salões,
I

na

noite .do dia 21 do corrente, com início às 22 horas. Ca
denciarão as danças a famosa orquestra de Ruy Rei; da
cidade do Rio de Janeiro, ,

Pelo comparecimento, antecipadamente agradece)
. .

.\

A DlhETORIA

NOTÁ: As reservas. de mesas serão feitas à partir das
14 horas' do, dia 19, em sua séde social.

Salve 14 de Abril
i

• Dia Pa,D�pmericano
Ao registrarmos tão sígnifica-:

tiva data, desejamos, nos con

g�atul!lt .com todos ós�ovos Á ..

merícanos, pois que esta é sem

duvida o dia da ami:z;a(i:e de to
dos os Arriericanosl.r:

' �

TERÇA-FEIRA: sr. Carti
to Krautchechen; A srta. Mah
iene, filha do Sr. Miecisluu
Bojarski; Sr. Milton Nunes,'
A Sra. Dna. Maria, esposa
do Sr.' Antonio r dos San ..

.tos; o [ouem Lisandro dos
,Santos; Sr Vendolin Metzger;,
Sr. Francisco Tcháika; A Sra.':
Dna. Lydia. espósa do Sr.
Evaldo -Brand,' A' Sra. Dila�
Almerindq., esposa do Sr. Al�
berto Tokarski; Sr. Romão
Nidzielski)' Sr�, Nereu Fón"
toura..

QuARTAIIFEIRA: O me"

nino E4gard, filho· do Sr.'
Osvaldo !:joares,' o Sr. Fir-"
'mino de Paula é Silva; A Sra.
Dna. Nair esposa do Sr:. Ha"
milton Bl'sch; O meninq Ro<:'
/(erio, rilhode Dna, Ilda Oros
kOPf; A menina Terezinha, fi
lha do Sr. Estanislau Sem..,
pkQwskt... ),

QU.tNTA-fEIRA:, A Sra.
Dna:; Cornélia, esposa' do Sr,
AdoIN�'fi' ,Schr:am; O menin'o
Antonío lósé,' filho .ç.o' sr. Fé�
lix it(.l ·Costa Gomes;.,A s1;a.
Dna. Adelina,' esposa do sr.

losé de Oliveira O-odoy. .

'.
.

�" /

SEXTA-FEIR,f'k' q lavem
Carl Heinz, filho do sr. Emi"
lia Sobottka; A menina Olin-

.

da, filha, do sr. W.i!ly 'Hoep-
'

fner; O sr. Ze1ião Mazurke- '

vicz/ A sra� Dna,'Marta, fiS

Posa, do �sr; José Frantz; ()
,�m'eni'n.ô:;/ngo Rolf, lilho do $r.

-
.

�!

Die<trich Siems; O�t. Epami- Lições eo -,exercfêios'nondas Muchénski," N; Sra. .
.'

.

"

Dna; Cristina; esposa do 51: de '��p·'er�nt'o·';·Epami.nClndàs, 'Muchenski; o '
,

,/_
menino· Josué, 'filho do

'

sr.
.

O Curso de correspondênclá
ldão, Taporoski; os' jovens esperantista, ma,n:tido pelo Clube
Erico .Coutinhà e Luis lmia- de Esprante, de Florianópolis
novskt."·" ,"

. recebe alunos em qi.Ialquer época01,
, •

•

,,' ,do aho. O inteie'ssdo deve di-

CU'JlP�l1flentqm/!s. a ,to�o;s,; rigir-�;e' á c;aixa postal' 277. _

, almezando;:lhes ,11}uztas felzcl" .... ,"Florianopólis. 'O .ensinb do Es-
dades ..

,'" ",,: perante. é ,.feito, grfltüitamente
,

; .

'·:.ti�::-;�_
'

II � .

,X,adrezc
. .

Tem�s' a grata. satiSfação de]
levar ao ccn�ecinient:o de V. S':" i
que o Clube do Xadrez de Ca-

.

noinhas.; �ecentemente' fU!lda?o�
nesta cidade, elegeu aos 3 dias f
do corrente mês, a sua primeira' 'IDiretoria que ficou assim, êons- .

tituida: - ..'
,

Presidente d'e H�nra Dr. Pau- 1
lo Peregrino Ferreira; Presiden: :1
te Dr. Jósé Yvanda. Costa, Vi-.
ce Presidente Francisco Rafael, J
Di Lascio, 1. Secretario Mario i

Mayer.. .2. Secretario Dr.

GUi-lIher!D€.
.

Scheide, ,I. Tesoureiro .

Isac Zugmann, . 2. Tesoureiro Te.
'

Nelson A. Coutínho.
. J

Direção, Técnica: Dr: Sil�io 1
Mayer, Tufy Nader, AZIS Joao
Selem-e.

" ' ,"
, I

Conselho Fiscal:, Francisco de
Assis Costa, Saul Chuny Zug
mann,. Waldemar Barbosa.

. Suplentes: Willy Ballock, A
dauto Allage,. Osvaldo Koch.

Cordiais Saudações erixadrís�
ticas.

José Yvan da. Costa
PreSIdente.

A4 .,

Realiza�ões
.

.,

anos:,

do
, ,

Har'oldo "Ferreira
-'., \.

"

�

I
,

"Gastos com

em

, j.

t'

. i

as '

., I

L. i�-' ';_
, 'I') j -'f

realizàç.ões· ,'aeima:
('

. -

.. -:�"n

Cr$ f6.000.00(>:,O�
,\ '.. .

&i."

1,',','

"
, I//',

--
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CORREIO' DO NORTE

As últimas novidades em

t ' Long-play
Casana

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
..• c
.y..
..

ii Dr, Aristides- Diener �i
5: CIRURGIÃO DENTISTA ::-

-IBI
a•.H
_

�� . Raios X -- Pontes Moveis \ e Fixas !i:: J
:=

Ü ' DentadUras Anatomicas iili.
.11o.
.,

S: -Rua Vidal Ramos u
ia CANOINHAS Santa Catarina ii= g
;;=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c

Frios - Frutas e Verduras

NORBERTO FIEDLER
-

Rua Vidal Ramos (ex-açougue)· 2x

Canoinhas Santa Catarina

/

oticiI).a.
, Relâ.mpago

A mais dAtiga
A mais sortida

.

A--melhor I
A preferida'

. Completa assistência para
b· . I

.

do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

r'

Bicicletas das melhores marcas

Peças 'e accessórios

Vendas à..vis1a e � prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula -Perelra _-

-

Edifído próprio

.

(

Terreno à venda
Vende-se um de 260 al

queires no lugar Tamanduá,
Distrito deMajor Vieira, com
posto de mais ou menos ao

alqueires terras de planta,
idem de campos e o restante

caíva com herval e madeiras,
num total aproximado de
6.000 arvores.

Tem como confrontantes
entre outros a firma Sguarío
e Irmãos Procopiak.
Informações nesta redação

ou à Rua Vidal Ramos n.o
69 em Canoinhas.

.............1 .

I :"�RR••alllll••III1E.II�IIH.R.mll�B�B!mIlIlI�.[Wl�:.\.t·r" l·

I AUR'OF'AC * I
I I
a

com Aureomicina e 'Vitamina 812 li
II relôrço antibiótico para alimentação "animal \ mi
• * * * * * •

I . APRESSA O DESENVOLVIMENTO i
•

e I PROTEGE A SAÚDE I
• PREVINE CON'TRA DOENÇAS III
;� Irl� 1!1. dos suinos,. aves, bovinos, ovinos e equinos. I,I II*"* * * * I
·1 Para melhores informações dirigir-se ao I
I' �
� DISTRIBUIDOR: II

,�, '" Marca Registrada \,
{

. .�\:�i:;.IIBIIII••••B••BII••lltBlI••EltIm.II••ilrmnIlBfiI.:;�.:
I '

UDENISTA: O teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos pôetos _ de

qualificação da cidade.

Geladeiras? Só

CCFrigidaire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. <iardndo & �nüppelltd.
Nesta cidade.

Preco de ocasião
,

vende-se em ótimo ponto
residencial duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

I

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Materi·al elétrico
CASAERLITA

Pro(ure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
'-

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Café
,

Santa Tereza Especial
. para o seu melhor paladar

l ......
>

4·

12-4-1958

SaisMinerais "Provinti"
Proteínas - Vitaminas - Minerais

PROVIMI é o suplemento que oferece aos Snrs.
Criadores e Fazendeiros grandes vantagens tanto econo

micamente, como na saúde de seu gado, suinos e aves,
porque aumenta a produção, crescimento mais rápido e

mais saúde. - Todos Suplementos PROVIMI contém
preventivos contra doenças dos animais.

Faça uma experiencia tratando sistematicamente
com os suplementos PROVIMI e se convencerá das gran
des vantagens que PROVIMI lhe oferece,

Temos agora Suplementos PROVIMI á disposição
- dos Snrs. criadores, para GADO, SUINOS E AVES.

Para maiores detalhes e explicações procure os

distribuidores em Canoinhas,

Com. e Ind. H. JORDAN S.A. Ix

Rua Getulio Vargas 562· - Canoinhas •

CAÇA E PESCA
LINHAS DE NYLON FRANCESAS E AMERIC-\NAS

ANZOIS NORUEGUESES DE�TODOS OS TAMANHOS

CHUMBADAS E EMPATES PARA ANZOL

VARAS PARA PESCA

oferece a loja

, J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 - Telefone, 125

_.

CANOiNHAS - Santa Catarina 4

Emilio c. Dams
comunica a seus amigos que estabeleceu
se com

'Oficina Mecânica de Consêrtos,,·
onde aguarda sua visita para bem poder
servi-los. -,

,

Rua Wolf· Filho - próximo e à Ponte do
Rio Canoinhas, 3x

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
,

,

A Agência do Expresso Joinvilense, L�da. dessa, C.icJade tem �
grato prazer de comunicar ao Comércio e Indúatria de Csnoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (déz) em,lO (déz)

. dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba ,a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20· por kg. De Curitiba a Canoinhas por,....Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco atê 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255 •

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

'.
,

Otimo terreno cf fundos Dl o 'rio Canoinbas .�

Está a venda em Xarqueada ótimo terreno
-

com

fundos para o rio Canoinhas; bôa árborização. Duas ótimas
benfeitorias' acham-se em cima do terreno. Vêr no local,
em Xarqueada, com "o sr: Ernesto Fischer ou na cidad� à

rua Eugênio de Souza, 299. sx

\ I

EMBELEZE SUA CASA \_.

PINTANDO-A COM

exclusividade da

CASA ESMAL TE

Topografia - Agrimensura - Medição de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de topografia -e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten-
derem efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informaçõés nesta cidade, com JO&O Seleme.

.,
, ,

'l �' '�'� t: _

'�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E" bom lembrar

Anúncios de grande interesse

Para esses doenças existem as vacinai! contra

PNEUMOEN1'ERITE E P A R A T I F O DOS LEI
'TÕES� ANTIBACTERIANO PORCINA e MIXIOD
PORCINA.

Carbunculo Sintomático: - ou PESTE DA

MAQUEIRA é uma doença frequente nos bovinos (ga- <

do), e ovinos (carneiros).
Carbunculo Hemático: - ou CARBUNCULO

VERDADEIRO m.?lestia que ataca os bovinos e ovinos.

,Existem vacinas preventivas contra o Càrbunculo
Sintomático e Hemático. No caso ide animais i atacados
por essas doenças eles vem a morrer no curto periodo
de 24 a 48 horas, pois não existe medicamentos para
tratamento.

r

Garrotilho: - A vacinação contra o garrotilho
deve ser feita para evitar o mal, havendo para esta

doença e suas complicações medicamento para tratamento

corno por exemplo Gurmioa associado com Penicilina
'ou Terramicina.
Esta doença ataca os equinos com 'frequencia no verão.

Raiva: ,- A raiva é uma doença. que ataca todos
os animais domésticos não havendo nenhum medicamento
para a' cura deste mal e tornando- se perigosa ao Homem
devido a: sua facilidade de transmissão; portanto os

criadores devem vacinar todos os anos seus animais com

a VACINA ANTI·RABICA contra RAIVA; evitando
desta forma um grande perigo a sua Iamilia e seus se-

melhantes bem corno o prejuízo financeiro.
�

Doenças das aves em geral
COLERA AVIARIA e TIFO: -/E' uma doença

muito frequente nas avea e causadora da maior porcen
tagem de mortalidade das mesmas. Essas doenças pela
falta de vacinação chegam as vezes no curto periodo
de dias, quando não acodides a tempo a matarem a

totalidade de um rebanho. Para eSSElS molestias há o

tratamento curativo em caso de não estarem vacinadas.
Portanto usem a Vacina contra COLERA 'E TIFO
AVIARIO da Hertap, que é curativa e preventiva, na

criação de galinhas, patos, marrecos e perús, '

BOUBA: - "Epitelioma Contagiosa" é uma doença
que ataca as aves, portanto deve-se vacinar 'a fjlo de
evitar dessa forma a causa. de grandes prejuízos com a

morte das aves.

SAUDINA e AVISULFA: - Produtos valorosos
na profilaxia das doenças das aves, bem como curativos.

Como medicamentos preventivos usa-se misturado
com a agua que se da 8 beber as aves, desta forma
dando mais resistencia ao organismo das aves contra
co lera e, tifo aviario., coccidiose e etc. Para as àves
atacadas dos males acima citados pode- se ministrar
esses produtos puros.

GOGOZAN. CORIZA E CORIZON: - Esses pro
. dutos são eficazes nos tratamentos do gogo das aves e

'no caso de coriza das mesmas.

Antibióticos
Os antibióticos são produtos de grande emprego

na veterinaria, pois são de multiplas aplicações nos tra

tamentos das doenças de caráter infeccioso.
TERRAMICINA INJETAVEL: - E' um anti

biótico que da resultados satisfatorios e de grande eíi
cacia nos tratamentos das infecções benignas e malignas
tais como: Retenção de placentas, infecções uterinas,

melhoria

\.. �

'! 1."

t"

Bom para todos que plantam' e '�riam!

S A I S
Sal mineral iodado (Sivam), composiçao de

cálcio, fosforo, iodo, ferro, magnésio, manganês, SÓdio,
cobre,' cloro, aromas e estimulantes á secreção
gástrica.

Sal alimentar Prado, recalcificante e tonico
geral, para reprodutores, cavalos de corrida, vacas

leiteiras, .anímaís raquiticos e anêmicos.

Sal do Oriente: um produto par� o gado e

criação em geral. ;

Sal de glauber: Sinonimo de saude e vigor
para sua criação.

Suplementos
TM 3x3 e TM-IO, a .base de terramicina e vi-

A Associação Rural de Canoinhas está agora capacitada para atender todos os lavradores e criadores
um grande estoque de Vacinas, Sais Minerais e etc. que acaba de receber diretamente das fontes produtoras,

Eis o colossal estoque de produtos que tem a Associação Rural:

:Vacinas:. - À Vacinação dos animais devem tratamento do garrotilho, pneumonias, pneumoenterites
ser feitas periodicamente todos os anos pelos Senhores e etc.

Criadores. pois o 'grande indice de mortalidade dos re- TERRAMICINA EM TABLETES: - Este pro-
banhos é devido a inobservancia deste principio rudi- duto pode ser empregado nos casos de exterelidade tem-

mentar de proteção a Pecuária, causando em regra poraria, provocando o cio dos animais, feridas, infecções
geral grandos prejuizos aos granjeiros e desta forma gastro intestinais e etc.

influindo diretamente na economia dos municípios e PENICILINA ,INJETAVEL: E' um tipo de an-

logicamente ao Estado e a Nação. Portanto Senhores tibiôtico bastante eficaz nos tratamentos das doenças
Criadores Jevem vacinar' contra: infecciosas mas de cara ter benigno.

Suínos: - Contra a PESTE SUINA com va- MASTITES: - E' uma doença infecciosa que
cina Concentrada de, Cristal Violeta por ser a comumente ataca as vacas em periodo de lactação, muitas
doença mais frequente nestes animais devendo-se por- vezes inutilizando a teta afetada e em outros casos
tanto fazer a vacinação preventiva: Em caso contrario inutilizando o animal.
o tratamento para .cura-los poderá ser feito com Sôro

Para tratamento 'das moléstias das vias intra:
Hiperimune contra a Peste Suína, quando aplicado mamárias aconselhamos o tratamento com as bisnagas
em tempo, logo no inicio da molestia; entretanto, como

de AUREOMICIN A. TERRAMICINA ou PENICILI
e um produto de alto custo, aconselhamos o tratamento NA e DIHIDROESTREPTOMICINA, pois com essespreventivo por meio da vacinação, que é O mais se-

produtos pode-se obter resultados satisfatorioa,
_

guro, meio pratico e mais economico,
BATEDEIRA é a doença muito frequente prin- Intoxicações .

.

cipalmente nos léitões, podendo ser feita vacinação pre-
A mudança brusca de alimentação, águas es-

ventiva e havendo medicamentos para tràtameuto. Pneu- tagnadas, rações secas em exeesso, falta de agua e

monia infecciosa, pneumoenterite, paratifo ou interite . certos alimentos, as vezes provocam intoxicações
infecciosa ou pasteurelose dos leitões são doenças em gastro intestinais aos animais principalmente aos bo

regra' geral conhecidas como BAT/:tlEIRA em virtude vinos e equinos, tais come: gastro enterites, diarrés

de seus sintomas e tratamentos serem, semelhantes. com cursos, timpanite e muitas vezes por envene-

,namento.
Os medicamentos indicados para tratamento des

ses casos são: Injeções ANTl-TOXTIL, DIARREX,
Envelopes de ALUNASOL e SULFINA, comprimidos
de DAGENAN.

•

Pelos motivos acima aludidos muíjas vezes pro- .

vocam nos animais colícas renais com' retenção da

urina; havendo necessidade de sondagens e 90 mesmo

tempo aplicações de medicamentos contra colicas.
Indicamos para o caso de colícas SECOLOS ou

ANTICOLOS FORTE ou ANTICOLOS FRACO
(injeções).

Nos casos de disturbios grastro intestinais e

colicas renais, si o criador não tiver cuidado e tomar
imediatas, providencias que os casses requerem o

animal virá a morrer, em um: curto periodo.
x x x x x

Kuros: - É um medicamento empregado como

fortificante dos animais em geral e serve como 8U

xíliar no tratamento de inúmeras doenças.
Tripanos e moranyl: -:- São medicamentos in

dicados nas primeiras tripanomcses dos animais sendo
essa doença mais conhecida com o nome de PESTE
DAS CADEIRAS. Estes medicamentos podem ser

empregados como curativos no caso do animal ata-

�do pelo mal.
' �. .

Piroplasmoses - Essa doença é mais conhecida
pelos

.

criadores corno �RISTEZA por ser um dos

principais sintomas que aparece no animal. A piro
plasmose é transmitida pelos carrapatos havendo ne

cessidade do combate a esses protozoarios afim de
evitar que as vezes o rebanho todo seja atacado por
este mal. Para o tratamentô da' PIROPLASMOSE
"TRISTEZA" pode ser empregado no tratamento
curativo injeções de Zofhelone ou Acnprom Farmo,

Essa doença ataca o gado, os cães e gatos e etc.
. Verminose: - A verminose é causadora de inu

meras doenças dcs animais, inclusive o raquitismo,
retardamento ao desenvolvimento do animal, pelos
arrepiados, magreza apezar de receber boa alimentação
e a PAPEIRA. A papeira é causada por vermes em

quasi a totalidade dos casos e numa pequena per
centagem por falta de iodo,

Portanto os Senhores Criadores devem perio
dicarnente dar doses de Fenotlazina afim de eliminar
verminose que é um mal que ataca indistintamente
todos os animais.

Portanto deve-se ter o cuidado para evitar que
os 'animais sejam atacados por este mal, pois o tra
'tamento torna-se oneroso e de dificilcura, devendo
se ministrar por este motivo de épocas a Fenotiazina
e Sais Minerais Iodados.

dos rebanhes e 'das colheitas ,

e bomPara

através de

tarnína B-12, dois produtos Pffízer, em pról do de
senvolvimento pecuário no Brasil. Experimente e

observe: Galinhas, menos mortalidade e 5(1 ovos a
mais por ave ao ano; Frango, com 400 gr. a mais; Porcos,
mais 30 kilos por cabeça; Bovinos, com 55 kilos a

I \

mais, devido ao melhor aproveitamento da alimentação.
Suistar Sivam: polívítaminico para suinos.
Aurofac: composição de aureomicina e vitami

na B-12, um verdadeiro milagre na alimentação dos
animais (embalagem: baldes de 2,5 kilos),'

Nufromineralr um produto Farmópecuaria po
deroso auxiliar no crescimento, engorda, resistencia,
lactação, e gestação dos bovinos, equinos, suínos, etc.

Farinha de carne' e farinha de sangue:' dois
produtos já bem conhecidos pelos avit-ultores e criado
res em gera], pelas varitagens que oferecem, e pelo
faci! modo de usá- los.

In s e:t i C i das
Piragy Granulado: e Iskatoks: para o certo ex

terminio das formigas; �é só depositar o veneno nas

proximidades do olheiro, que a própria formiga se

engarrega -de conduzir a morte para todo o for
migueiro. Tri-Tox: o inimigo n.? 1 das pulgas. -
Nitrosin: o mata-moscas. - B.H.C.: o conhecido pó
de gafanhoto. - Nitrosin: mata lesmas e largatas,
as inimigas das hortaliças. - Rhodiatox: o mais
tóxico e o mais economico inseticida da atualidade;
combate todas 6S pragas da lavoura. - Metasistox
produto aplicavel por pulverização e de ação rápida:
como combatente às pragas da batatinha, do fumo.
do tomate, dos arrozais, etc. - Neocid liquido e em

pó, contra tedos os insetos domésticos. - Perfectan, 'Iexcelente produto para pulverização de tomateiros

parreraís, e outras plantas: .elimínando todas as pra
gas EXIstentes. - Cupraylt, produto especial para ."

combater doenças e pragas. de tomateiro,' batatinha,
etc, - Piresan, pó para imunizar cereais. - Sulfato'

.

de cobre, afamado produto. pará pulverízação-e corno
protetor de grãos, mesmo depois da semeadura evi
tando o ataque dos pássaros. - Gesarol 33, prote
ção duradoura contra carunchos e outros insetos' ... ,

Bernicidas
'

.

Bibe-Tos, um remedio moderno, extraordínarla
mente eficaz na eliminação dos bernes é .bicheiras
do gado.

Espulsa berne Prado, para uso contra bernes,
sarnas, sarcotica, etc.

Pomada Prado, para o tratamento nos casos
de: abcéssos abertos, feridas, frieiras, queimaduras,
rachaduras, Inflamações píogenícss, etc. ,

.

Desinfetante
Creosit, o desinfetante de maior, utilidade para

todo o criador, benéfico em todos casos, como por'
exemplo' feridas da boca dos animais atacados pela
AFTOSA, nas lesões do casco em 'consequencía da
aftosa, no umbigo do animal recém nascido para afu
gentar as moscas, evitar a bicheira e apressar á
eicatrização; embalagens latas de 1,100 _Kilogramas.

Ferramentas
" Foices. pás de ajuntar, cortadeiras,' facões,
machados, etc. - Enxadas, da afamada marca ACE
ZITA. - Arados, reversiveis tipo araucaria. - Car
pinadeiras gradativas e fixas. - Maquinas para
plantar milho. feijão, arroz, etc. - Maquinas para
matar formigas mineiras.

Adubos é fertiltzarrtes
Agrohumu8, adubo que age desde a germinação

até a colheita, por ser composto de todos os elementos
indispensaveis à uma planta; tem dado ótimos resul
tados principalmente no cultivo da batatinha,

Hiperfosfafo, adubo especial para o cultivo de
milho, trigo, feijão, arroz, etc.

Se V, S, possuir urna área de terra fraca devido
ao cultivo contínuo. faça urna experiencia, e certificar
se á dá verdade, pois o hiperfosfato devolve á terra
aqueilo que dêla foi retirado.

R a ti ci,d a s

Fubarim, infalivel 100%.
'Tomorim, o mais moderno\ raticida; resultado

garantido, bastando apenas polvilhar espêssa camada,
do produto nas passagens dos ratos, para que os

,

mesmos ingiram e morram.

Sementes ..

Milho híbrido, milhp que vale um milhão, pelo
seu alto valor comercial, maior produção e maior
duração. •

Hortaliças, a ASSOCIAÇÃO RPRAL mantém
variado estoque de sementes de todas as' hortaliças,
com germinação garantida.

prevenir do que .remedidr!
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Banco Indústria. e Comércio de Santa,Catarina. SIA.
s 1:: o E I T A J A í - SA N TA C ATA R INA.'

iFundado em 23 de F�verejro de 19'35'
'

CAPITAL E RESERVAS - ,Cr,$ 20Z.980.700"jO
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência em C�.ritiba (PR)_ Rua Monsenhor .Celso, 50

,

Rua Visconde de Inhauma. 134 C - LOJA .. Rua São Bento, 341
.

- Rua Marconi, 45 *
Rua do Carmo 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa ., Bairro da Luz Agência em Florianópolis (SC) - Praçâ 15 de Novembro, 9

.

.

}Matriz
e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL -,Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO _ Rua

Endereços Telegraficos:, São Bento BANCOINCO -' Rua Marconi INCOMARCONI _ Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa. LAPAINCO
_: Bairro da

,

' Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). '.
'\

,

Agências no, E�tado de Santa Catarina· Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque. Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia•. Crisciuma. Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporsnga, Jaraguá do Sul, Joaçabe, Joinville, Laguna, Lages.
Lauro Müller, Lúiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul. Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Sentá do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taió, Tangará, Tijucas, Timbô, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Paraoa· Cambarâ. Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.
.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí.Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no Estado de Santa Catarina _' Biguaçú, São José e Uruhici.
Escrit: Estado 5. Paulo�- Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio dàs Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANÇO EM 28 DE FEVEREIRO DE 1958 � (Compreendendo Matriz e Agências)--------------------�------------�-----

A T I V O . II P A S S I V O

A - Di�pon$vfi!il
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em 'depósito à ordem .da Sup. da

•
I Moeda e do Crédito _

Em outras espécies
8 � �e�li:,;ável

Letras dó Tesouro Nacional
Títulos 'e VaJw:es Mobiliários:
Apólices e Obrigações Federais in
clusive 8S do valor nominal de
Cr$ '22.398.500,00, depositadas no

Banco do Brasil S.A., à ordem da
Superintendêocia da Moeda e do
Crédito. e as do valor nominal
de Cr$ 1.000.0.00,00,· depoaitadás
no Tesouro Nacional por fôrça
do Decrêto-lei n. 9602 de-16-8-946
Apôtíces �sta,d,uais

.

Ap{)lices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente
Emprêstjmos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País

; Correspoudéntea no Exterior
Tesouro Nacional • M.· Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Iustaleções
D. - Resultados Pendentes

Juros e descontos
, Impostos ',e

Despesas 'Gerais e Outras Contas

Ê - Contas de Compensação
'V:alores em gata,nti"
V,àlores em custôdia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas,

321.243,153,20
274.018.410,50

45 229.224,10
22.801.9p,30 663.292.699,10

75.000.000,00

18.970.488;20
I 83.�20,OO
2.593.537.30
64:949.693.50

599.760.966,90
26.969.526.70

1.877.058.233,10 -,

'3.003.376.075:,70
62.636.366,90

1.341,20

86.597.539,00

F - Não Exigível
Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de 'previsão
Outraa reservas

125.000.000,00 125.000.000,00
. 12.000.000,00
60.500.000,00
5.480.700,3ll 202.980.7'00,30'

<'
-

2.490.101,70
39.055.658;90 5.6V1.,348.271,lo

67.854.130,40
3.000.996.00 •

5.843.800.936,50

226,9,78.215,70
44.399 693.50
4.208,525,00
2,417.593,00 278.004.027,20

G -:- Exigível
DEPÓSITOS

a vista e a curto pra�o
.de Poderes Públicos'
de Autarquias
em Cf Sem Limite
em Cf Limitadas
em Cf Populares"
em Cf Sem Juros
em Cf de A viso
Outros depôsitos

,

333,895.461,80
109.750.769,60

1.208.020.618,60
134.1'89.885,80
926065.212,30
35.248 355,50
70. J 48.575,20

152.362912,4'0 2.969.681;791,20

1.882.818,5U
1.123.845,00

37828,699.80 40.835,3tb,30
I

8 prazo

de Poderás'Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados

/ Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
Agências no País

.'

Correspondentes no I País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos

Div,idendos a pagar

H _' Resultados Pendentes
Contas de resultados

-600000,00
8 198.277,30

.

'195618.706,60
11,4.742962.70 319.159.946,60

3.288.841.737,80

1.240.1'56.850,10
156.517.929,20

1.544.242.630,80
1.039.756.550,70 ' 3.980.673.9,60.80

10.806.606.986.90

1.386.467·.20

. 155.104196.20
2.917705493,70
111 864 694.10

4.484,40 .

52.7483Q6.80
2.849594,60 3;241;663;327,00 6.53'(').505064,80

92.447.261,00

I - Contasí de COplpensação ,'-.

Depositantes de valores em

garantia e em custódia

Deposit, de títulos em cobraàça:
do País

. i.S43.79�.430,90
do Exterior 444.199,90 1.544.242.630;80
Outra$ contas 1.039.756.550,70 3.980.673.960,8tl

"f 10.806.6o6.986,9Q

1.396.674.779,30

Itajaí, 11 de março de 1958 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr., Rodolto Renau� Bauer, Diretor-Gerente - Dr.' Mário Miranda Lins, Diretor-Ad-.
junto - Olto Renaux, lrineu B01;nhausen e Antônio Ramos, Diretores:- Serafim Frankitn PereIra, Chefe da ,Cont.abilidade Geral·' Reg. CRC·Se N° 0.181

�

EXISTIU iGU�l
---

PARA FE,RIDAS,
E C Z E M A .5,
INFLAMAÇOE5,
COCEIRAS,
F R I E 1 R' AS,
ESPINHAS, ETC.

�==================��

Panelas e, louças
•

CasaErlita

�s. Tereza Especial
o seu café

Assine! Leia:! Divulgue 1

Correio do Norte
Ao públlco

o sr. "Leo Schramm avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras em Rio Novo.'
Não se responsabilisa

pelo que vier acontecer aos
contraditares desteavíso. 3x

1'.;
•• "l<;.'

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
08 seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Animais à venda
Vende-se 30, sendo 25

éguas e 5 potros.
1 gaita pianada com 80

baixos. Preço de ocasião.

Tratar com o proprietario
Sr. Lauro Ribeiro em Felipe
Schmidt. �x'

Oportunida.de
Vende-se datas, ótimo pon- ,

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar, Casa Pereira

IPETIDtllR
IllRltalR

, ,

CONtRA CASpa,
QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

ÀFECCOES DO
'

COURO CABELUDO. .,

'TO,NIÇO ÇAPll·AR

P6'R��,x�ELÊ�é;A'

Café! Só Marly
,

, .

,
I
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CaFé? Sim, mas café boml ASTRO o preferido!

ERVA-MATE
Adensamento

combater o
COM O objetivo de melho

rar o processo extrativo e con

seqüentemente, aumentar a

produção de mate, no corrente

ano, uma equipe de técnicos do
I.N.M. acaba de percorrer tôda
a zona ervateira do Paraná e

de Santa. Catarina. Sub a ori
entação do s r. Francisco Silvei
ra, :êsses técnicos,' durante trinta

.

e seis dias entraram em contato
com a maioria dos ervateíros,
.recolhendo dados e sugerindo
novos métodos a serem adota
dos.

Dentre as observações rela
clonadas com a exploração, des
tacaram a necessidade de
adensamento dos ervais,' para.
tornar mais cômoda e mais
econômica a extração do pro
duto e mais fácil o combate
do coruquerê, lagarta que vem

enfestando os ervais e merecen

do' do Instituto Nacional do
Mate um combate constante.

Também serão estudadas as

medidas a serem aplicadas pá
rli o aproveitamento dos ervajs
inesplorados, existentes em lar

gas áreas, e que poderão con

tribuir eficien temente para o

aumento da produção com a.
adoção de uma política raeio-"
nal de adaptação.
Verificaram finalmente aque

les têcnicos que a melhoria do

preço da erva cancheada abriu
novos horizontes para os pro
dutores grandes e pequenos, que
agora se mostram dispostos a

entrar, na competição com pro
duto da melhor qualidade.
Será inaugurada nêste mês

de fevereiro' no Município de

Encantado, a Estação Experi
mental da erva mate, a primeira
a cer construída no Rio Grande
do Sul, e Da qual o instituto
lançará o cultivo extensivo da
erva-mate.

Como se sabe a erva-mate é

A V IS-O
Ludovico Pieczarcka e.Filhos,
Comunicam que estão terrní-

. nantemente proibidas caça
das e pescadas nas suas

terras em Rio Novo, Rio da

.Serra, Rio Liso, Rio Ver

melho, Serra Preta � Arí-

golandia.
Aos que diante dêste aviso

.desobedecer, os proprietários
não se responsabilisarâo pe- �

lo que viêr acontecer. 2x

Proibido
Fica terminantemente proi
bida a caça e pesca em ter
reno de minha propriedade
situados e Campo das Moças.
Os transgressores do pre

sente aviso serão tratados
de acôrdo com a lei

Felipe Schmidt, março 1958.

Saul Crestani 3xa

REGIS'TElO (;IVIL -.-' Editalà Venda
Kinak Ele, natural do Estado do
Paraná nascido em Chapeo de
Sól no dia. 20 de Dezembro de

.

1934, operaria, solteiro, domi
ciliado residente nesta Vila, filho
de Pedro Daniel Cordeiro e de
Dona Melquiades Ribeiro Cor
deiro, domiciliados e residentes
em Chapeo de Sól Ela, natural
do Estado do Paraná nascida
em Paulo Frontim no dia 10 de

.

Janeiro de 1938 domesticá sol-
teira domiciliada residente nesta.

Vila. filha de Teodoro Kinak e

de Dona Balbina Kinak domí
ciliados e residentes em Rio
Preto, deste Distrito

Apresentaram os documentos
exigidos pelo código civil' 81't.

180, Si alguem tiver conheci-
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar"'e
chegar este ao conhecimento de
todos lavrei o presente que serà
afixado no lugar de costume e

publicado no Jornal "Correio �o
Norte" da cidade de#Canóinhas

. \ '

.:o;,_ �4't'� •

Felipe' Shmidt,�,25-'�'i')958
Jãoo Augusto B'�atih�rdt,
Oficial do Registro Civil

João Augusto-Brauhardt, Es
crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do Distrito de Felipe
Schmídt. Município e Comarca
de Canoinhas

Faz saber que pretendem ca

sar: Acir Cordeiro e Oksanía

uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1950.
Preço ,e condições con

vidativas.
•

ervais para
A

coruquere
Tratar Casa Pereira

PRODUTOS

Sher"W"in-Williams

silvestre neste Estado, e os es

tudos realizados pelos. técnicos,
tendo á frente o sr. Augusto
PaiJa Neto, eng.-agronomo da
Secretaria de Agricultura posto
á disposição da DRINM, reve

lam que o mate pode ser de
senvolvido técnicamente e com

grandes resultados,

A Estação Experimental do
. mate fica situada no Município
de Encantado uma área de 25.
hec.' metade cedida pela Pre
feitura daquele. Municípto e

outro adiquirida pela D'lINM,
havendo ainda nas imediações
outras terras a serem adquiri
das, de acôrdo com o desen
volvimento que venha alcançar
a iniciativa do I�M.

hevendedores Autorizados
I

CASA ESM.ALTE

OLEOS PARA CABELO: de Ovo - Admirável - Palmolive
- Colgate - Glostora - Gessy - Dirce - Babosa, - Oleo de
Lavanda e de Lima - Brilhantina - Quina Petroleo - 'Perfumes
- Loção Brilhante - Loção pindorama - leite de Colonia e

de Rosas - Agua Velva - Creme de Alface e RugoL - Creme
de Barbear e Pinceis, Esmalte - Batão - PÓ de arroz- Anti
sardina e muitos outros artigos de perfumarias.

. Tintas Ypiranga
Casa Erlita

CAS·A LANGER
Rua Paula Pereira, 793 Canoínhas

�

-

qualquer que seja a

qualquer que seja o

cargo ...

estrada I

e barras duras e robustas que mordem
o terreno para máxima tração nas
más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nos estradal»

. pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estrados ;!

-

Venha conhecer o extroordlnàrio Pneu A T e Iodo
o nosso completo estoque de Pneus firestCf1fli

•

paro todos os tipos de veicules, bem corno l'mo

equipe especializada, Ô suo disposiçõo, poro servi
lo com presteza. e cortezia.

. "

Pneus Firestone
máxima qvilometragem por cruzeiro

HY ELEME s Fíl.HOS
TRÊ 5 BARRAS _

i S. C.

'ME
'! � "� '"i
iir· "o;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o CINE lEATRO·.VERA CRUZ
'," "'."".

apresentará brevemente
desta cidade, o grande

ao

filme
distinto público
estrelado por

Financiamento às

granjas avicolas
CONFORME as instruções em

vigor,' a Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil concederá financia
mento para aquisição e instala
ção de máquinas e aparelhos
necessáríos ás granjas avícolas,
tais corno incubadeiras, criadei
ras, místuradóres de rações,
'comedouros automàticos etc.

-Os empréstimos até c-s ...
200,OCO,OO poderão ser dados
diretamente pelas agências do
interior. Os financiamentos a

ci�a dessa quantia dependerão
de anuência da .direção da Car
teira e sómente em casos excep
cionais, devi.damente justifica
dos poderão as mesmas agências �.

aceitar, pará encaminhamento
àquela direção, as propostas de
financiamentos avícolas superio
res a um milhão de cruzeiros.

De acôrdo ainda com as nor

mas em vigor na Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial
do Banco do Brasil, para o

financiamnto à avicultura' po
derão ser concedido emprésti
mos a lavradores que desejem
fazer instalações avícolas, quan
do' a finalidade principal do fi
nanciamento fôr a da produção
de estrume para adubação de
lavouras permanentes (cafézais).
laranjais, etc.)
Para empréstímo com esta

finalidade são dispensadas algu
mas exigências. inclusive as da

prova de atividade avícola an-

. terior, até dois anos; da exis
tência de instalações adequadas
e outras normalmente obrigató
rias quando o finàncimento se

destina á formação de aviários
dedicados á exploração de ovos

ou frangos de corte.

·REGISTRO (�IVIL Edital
Ruthes, e de Dona Francisca
Ruthes, domiciliados e residen
tes neste distrito.

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro

, Civil ,de Major Vieira, Município
e Comarca de Canoinhas, Estado .

de Santa Catarina, etc. Faz saber que pretendem ca-

.> sar: Luiz de Oliveira e Natalia
� .-

Faz saber que pretendem ca- Santos. Ele, natural deste Estado
sar Franciséo Dudek e Dorvalina nascido neste distrito, no dia
Gonçalves dos Santos. Ele, na- 28 de abril de 1926 lavrador,
tural deste Estado, nascido neste solteiro, filho de Antonio Fran
distrito, no dia 14 de outubro co de Oliveira, e de Dona
de 1938, lavrador, solteiro, filho Maria Izabel de Oliveira, domi
de Estanislau Dudek, fal., e de ciliados e residentes neste dís
Dona Jósêfa Pe-reira,' dornicília- trito. Ela, natural deste Estado
dos e residentes neste distrito. nascida neste distrito, no dia 4
Ela, natural�d�ste Estado,' nas- de outubro de 1933, doméstica.
neste distrito, no dia 12 de solteira', filha de Francisco dos
fevereiro de 1931, doméstica, Santos, e de Dona Francisca
solteíra,' residente neste distri- Prestes domiciliados e residen
to, filh,.a,de;, Manoél Gonçalves

i
tes neste distrito.

�antos fal., e de Dona. Constan-
tina Maria ,ae Cecilia fal.

.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo código civil art.

Faz saber, que pretendem ca- 180, Si alguem tiver conheci
sar: Lauro Schneider e Agosti- menta de existir algumjímpedí
nha Ruthes, Ele, natural deste menta legal, acuse-o para fins

Estado, nascido' em Mafra, no de direito. E para constar e

dia 29 de janeiro de 1929, co- chegar este ao conhecimento de

rnerciario, solteiro, filho de Fran- todos lavrei o presente que serà
cisco Schneider, e de Dona afixado no lugar de costume e

Etelvina Ruthes, domiciliados e publicado no Jornal "Correio do

resiq,ehtes neste distrito. Ela, Norte" da cidade de Canoinhas..
naturâ! deste Estado,": nascida Major vieira, 9 abril de 1958neste",di�trito, no dia 30 de ou-

tubro de 1934; doméstica, soltei- Sebastião Crein Costa
1'8, filha de Narciso Leonardo Oficial do �egistro Civil

.

"F .

, Esquadrias Santa Cruz s. A.
necessita admitir 6 (seis) operários especialisados em

esquadrias de madeira, e 1 (um) afiador.

Os interessados deverão dirigir-se ao escritório da
'firma, á rua Princesa Izabel s/n, Campo d'Agua Verde.
no horário de 8 ás. 11 ,:-{O, e de 14 ás 17 horas de segun
da a sexta feira, munidos da carteira profissional e car

teira de contribuições ao I.A.P.I.

É desnecessário apresentar-se quem não tiver especialidade.
'

AVICULTURA

&SMU _ �

Sensacionalvendadeaniversá.rio
da firma' Irmãos Trevisani Ltda.

Botas de primeira qualidade a Cr$ 400,00 o par; calçados para
'homens a 230,00; sapatões a 190,00; calçados populares fechados

para senhoras a 130 e 150,00 o par, e uma infinidade
de artigos por preços nunca vistos.

Senhores Lavradores e Industriais: Estamos fabricando
arreamento para carroças, tipo especial, com as melhores solas do país,
todos com carimbo de garanti�. Cuidado com as imitações. Não tendo

carimbo na peiteira não é nossa fabricação.

Verifique hoje mesmo os preços dos seguintes artigos de nossa fabricação:
Calçados ide todos os tipos para homens, calçados populares para se

nhoras, calçados pj crianças, cintos, pastas, aparelhos para montaria, arreios, pelegos e badanas.
Procurem fazer suas compras na loja de Irmãos Trevisani que está aparelhada para bem servir.

Irmãos Trevisani Ltda_ - Rua Paula Pereira 807 - Canoínhas
'-

..{

, .

Ano 12 - CANOINHAS. S. Catarina » n de Abril de 1958 - N. 492

CONVITE
Missa de 1. mês de falecimento

O Di'�tório Municipal da UDN, convida
seus correligionários, amigos e o povo em geral,
para assistirem ô Missa que, em intenção da alma
de seu saudoso partidário

THEODORO HUMENHUK,
mandará celebrar, quarta feira, dia 16 do corrente
às 7 horas, na Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento agradece
Canoinhas, a'bril de 1958 O DIRETORIO.

\
.

No Cineminha "São Francisco"
Amanhã e segunda-feira:

\

CadetesIIT A

res em AI/.

puros
com Gordon MACRAE, Eddie" BRACKEN,

Virginia GIBSON, Dick Wesson.

Depois de "0S FILHOS DE NINGUÉM" agora:

"OS FILHOS NÃO SE VENDEM".

, í....'

• f

Cine Teatro Vera Cruz
A P_R,E S E N TA:

HOJE • ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

SENSACIONAL PROCRAMA DUPLO

CAVALEIRO MISTERIOSO
..

- Em Technicolor -

com Joel Me. Crea e Miroslava

"Um filme _faroeste de classe".

Sua Excelencia a Embaixatriz
-' Em Technicolor -

com Ethel Merrnan, Donald O'Connor. Vera Ellen, etc.

"Uma comédia musical que, maravilhou Londres e

encantou todas as plateías">
Início da· seríe: As Aventuras de Bufalo Bill

\

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

CAVALEIRO MISTERIOSO
..

'

Início da serie: AS Âventuras de Bufalo Bill
< • •

ás 17 horas Censura até 14 anos
DOMINGO ás 20,15 hrs,

-

Proibido até 14 anos

.4 Casa de Chá do Luar de Agosto
-, EM CINEMASCOPE -

com Marlon Brando, Glenn Ford e Machiko Kio

"Uma estupenda comédia, para uma estupenda plateia"
--'----

2a. FEIRA· ás 20,13 horas - REPRISE - Proib, até !4 anos
----.--

3a. e 4�a FEIRA· ás 20,15 horas » Proibido até 14 anos

NÁlJF·RAGOS DO TI7fANIC
com Clifton Webb, Barbara Stanwyck e Robert Wagner

"Uma poderosa historia jamaís igualada em

fatos reais ou ficção".

5a. e 16.a FEIRA. às 20,15 horas - Proibido até 14 anos

RASTOS 'DO INFERNO
com Robert Ryan, Rhonda Fleming e William Lundigan

"Sensacional drama de aventuras e amor".

AGUARDEM: A Invasão dos Bárbaros, com
A rithony Quinn e Sofia Laren - Dela
Guardei Um Beijo - O Bonitão da
Escola, etc •••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




