
VIDA MUNICIPAL
o que se observa nesses dois

anos de Governo Municipal ali
ancista, é a administração mu

nicipal realisada n'uma gráfica
aqui em Canoinhas sob a com

petente pena do deputado esta

dual João Colodell.

E' tambem digna de nota es

sa bela administração do muni

cípio de Canoinhas. Não são ne

cessarias, nem maquinas nem

operarios, apenas linotipistas, tin
ta e papel. Tambem não é ne

cessaria inteligencía para esses

escritos baratos. REALMENTE
estamos bem longe daquilo que
chamamos de civilisação admi

nistrativa, parece que os nossos

"homens" não pretendem dei
xar rastro de progresso pelo nos

so municipio, preocupando-os a

penas ficar consignado em pa

ginas de jornal ás realisações
fictícias do nosso Prefeito. Ca

noinhas, que há dr-is anos pas
sados foi o município mais visa

do para nele serem instaladas in
dustrias e o desenvolvimento da

agricultura em grande escala, pa
ralisou completamente ante o

fracasso da administração mu

nicipal, que não cooperou para
que houvesse livre acesso ás

terras. As industias foram des
viadas para outros municipios e

os grandes agricultores vende
ram suas terras para outras fi
nalidades que não é o plantio
do trigo e nem do feijão, con
tribuindo para que a produção
do nosso municipio em generos
de primeira necessidade sofrêsse
um gande desiquilibrio. As in
dustrias que pretendiam se ins
talar em nosso município, ru

maram para outras plagas e os

industriáes que ainda se man

tinham, grande parte requereu
baixa difinitiva. Canoinhas, tal
ves seja o unico municipio nes

te vasto e rico paiz, que sentiu
a mudança de governo munici

pal. O prefeito de um munici

pio quando eleito pelo pôvo e

empossado em suas funções, tem
o dever de empregar todo o seu

tempo em beneficio dêsse pôvo,
vigiando e administando o mu-

"nicipio, proporcionando á todas
as classes um clima de confôrto .

e segurança. Para tanto o pre
feito é pago pelo pôvo e não

faz mais que a obrigação, zelan
do por uma função que lhe foi
confiada sob condição de bem
administrar o rnunici pio, rece

bendo além do ordenado mensal,
mais uma ajuda de custas para
melhor poder atender seus de-

(Cont. na 6a página)

Politica
celino

sncârie: J us
Írineunomeia

•

Criada a Comissão Consultiva de Política
Bancária - Irineu entre os banqueiros escolhidos

Na Pasta da Fazenda o Presidente da República assinou
decreto criando, na Superintendência da Moéda e do Crédito

(SUMOC) a Comissão Consultiva de Política Bancária (CCPB) com
a finalidade de opinar nos assuntos bancários que lhe forem sub
metidos pelo diretor-executivo da Sumoc. A Comissão, segundo o

decreto presidencial, apresentará tambem a Superintendencia da
Moéda e do Crédito sugestões relativas a política bancária do
pais. Será constituida a CCPB por onze membros, entre os quais,
como seu presidente o diretor-executivo da SUMOC. Os dez mem

bros restantes serão ainda nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, dentre os diretores dos estabelecimentos bancários do país, e

o mandato dos mesmos, que constituirá serviço relevante e gra
tuito, será de três anos, podendo haver recondução. Por outros

decretos, o sr. Juscelino Kubitschek nomeou para os cargos de mem
bros da CCPB os banqueiros Victor' Bastian, Adolfo de Oliveira
Franco, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, Rui de Castro Maga-

, lhães, Clemente Mariani, Joél de Paiva Cortes, Irineu Bornhausen,
José Adolfo da Silva GQ!i-:tlo e Guilherme Guinle.
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Em Canoinhas o

Secreto de Viação
e Obras Públicas

Acompanhado de sua exma.

família, em visita aos seus pa
rentes, amigos e correligioná
rios, encontra-se erro Canoínhas
desde quinta-feira ultima, o Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
digno e oper oso Secretario de

Viação e Obras Publicas do nos

so Estado.Ex-deplitado estadual,
Secretário em dois governos, Dr.
Arolde Carneiro de Carvalho

ingressou jovem na política ca

tarinense. Desde então o índice
de operosidade, inédito em toda
historia politica de Santa Cata

rina, os Departamentos de Es
tradas de Rodagem obtiveram
grandioso rítimo de trabalho,
graças a sua capacidade e inte
Iíg-ncía. Ao assumir pela pri
meira vez a Secretaria de Via

ção, eram então melhores as es

tradas do Paraná. Atualmente
os que trafegam diariamente

pelas rodovias nacionais, ficam
anciosos por atingir as estradas
de Santa Catarina por serem

melhores e mais bem conserva

das.

Enumerar as obras realisadas

pela sua eficiente e profícua a

drninistação, seria mistér de lon

ga e aprofundada tarefa na feitu
ra de compêndios. Todos os ca

tarinenses de todos os munici

pios, conhecem o trabalho do

Dr. Arolde C;. de Carvalho em

pról do melhoramento das nos

sas rodovias.
Segundo conseguimos apurar

em outros municipios, Dr. Arol
do C. de Carvalho será candi
dato a deputado federal nas pro
ximas eleições de outubro. Se
tal versão vier a ser confirma

da, receberá de todos os cata

rinenses o reconhecimento pu
blico pela sequencia de reaJisa

ções que empreendeu na Se

cretaria de Viação e Obras Pu

blicas.

Votos de bôas vindas ao Dr.

Aroldo C. Carvalho e sua exma.

família, são os desejos do "Cor
reio do Norte" .
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. h� ?u� e que a.lI� lf

IOs recentes acontecimentos

politicas, quer no setor Federai
come especialmente Estadual,
nos sugerem o titulo desta crô
nica, o qual tem sua origem, num
fato que fomos retirar de velho
baú de nosaa memoria, tão 9-

gra:.lavel as vezes remexer, e que
nos foi relatado pele nosso parti
cular amigo Desembargador Jo
sé do Patrocinio Galotti, quando
ainda Juiz de Direito desta Co-

marca. Com aquela SU::l vérve de
consumado causeur. relatou-nos
aquele culto e inteligente ma

gistrado o seguinte:
Na época em que cursava a

Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro, em certo dia rie muito
calôr, estava êle tomando seu

delicioso chopp no "B,ar;:,da Brah
ma", em comparih*' :Je outros
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estudantes catarüíeri's'é'$';' quan-
(Continua em outra página)

Organizado
da LJDN

Sub - Diretório
Pulador

o

em
Dando expansão a organisação que está efetuando o Di

retorio Municipal da União Democratica Nacional, no sentido de
aparelhar devidamente os Sub-Diretorios localisados' nos Distritos,
no dia 3 do corrente rnez, foi fundado o Sub-Diretorio de Pula
dor, Sub. Diretorio de Major Vieira, localidade progressistas e ce-

leiro do nosso município. .,..

Desde a muito que os srs. Antonio Maron BeciÍ e David
Paulitzki dois líderes em evidencia e incentivadores do progres-

.-;

so, haviam solicitado da Direção do Diretoria Municipal a funda
ção e organisação de um Sub-Diretoria da UDN em Pulador, pois
a população assim o exigía. Um Nucleo da UDN naquela locali
dade devidamente organisado, melhor poderia atender as reinvi
dicações dos lavradores e do povo em geral. Assim foi feito. No
dia 3 do corrente mez, com a presença do deputado Benedito Te
rezio de Carvalho Junior e dos membros do Diretorio Vereado
res Alfredo Garcindo e Carlos Schramm e ainda o tesoureiro do
Partido, sr. Aristides Diner, após entendimentos com o Sub-Di
retorio de Major Vieira representado pejos srs. Antonio Maron
Becil, Pedro Allage Filho, Odilon Davet, Victor Fernandes de
Souza, Victor Borges, Agenor Teixeira, Alfredo Bueno 'de Siqueira
e Matias Ribeiro, rumou a caravana para o Pulador onde após
entendimentos com o sr. David Paulitzkl e demais interessados
na fundação do aludido Sub-Diretorio, ficou assim constituido:

.Presidente de honra José Kumineck; Presidente David
Paulitzki; Vice Presidente Miguel Boreck; Secretario J. Alfredo
Boreck; Tesoureiro Adão Karvat.

MEMBROS: Victor Malacoskí, Alexandre Karvat, Sesef�e
do Paulitzki, SessualdoPaulitzki, Jovino Paulitzki, Natalio Paulitzki
Carlos Babireski, Waldernar Schimilingoski, Da'masio Malacoski:
Pedro Boreck, Alexandre Boreck, Antonio Gutervil, João Ostro
w-ki, Ludovico Szucarz, Alexandre Kumineck, Alfredo Kucorz,
Pedro Szabelski, Antonio Rodecz Filho, Paulo Kucorz, Adão Kumi
neck, Pedro Visnieviki, Ludovico Stanislavski, Miguel Lefchcak,
Felicio Kachimarek, Pedro Kachimarek, Estanislau Sudoski, Es
tef'ano Ostrowski, Gabriel Liht, Adão Wiechuneske, Carlos Wie
gorkievcz, Lisandro Inacio Santos, Estaníslau Kacbimarek, José
Gutervíl, Paulo Ostrowski, João Kumineck, Ludovico Boreck, A
lexandre Kachimarek, José Panfi, Albino Ostrowski, Luiz Guter
vil, Ludovico Sempkoski, João Lefechaki, João Schentschuk, Mar
tins Sudoski e Fuasico Kochinvke.

A chapa vitoriosa não podería ter sido mais feliz, pois to
dos os elementos desfrutam de real prestígio entre a população
de Pulador. Foram todos delirantemente aplaudidos e logo.em Se

guida empossados nos seus respectivos cargos. Usaram da pala-

�vra os srs. - deputado Benedito Terezio de Carvalho Junior
vereadores Alfredo Garcindo e Carlos Schramm que em brilhan
tes improvisos, agradeceram o comparecimento de todos á reu

nião e se congratularam com a mesa eleita., Por parte de todos
os oradores, houve especial destaque ao trabalho desenvolvido
pelo sr. Antonio Maron Becil pelo interesse que tem demonstrado
em servir as populações de Major Vieira e Pulador sempre com

bôa vontade.
Com o Sub-Diretorio de Major Vieira e Pulador, este já

organisado, unidos Antonio Maron Becil e David Paulitzki sob a

mesma bandeira da UDN, com a colaboração de seus leais COm

panheiros, as duas localidades estão otimamente representadas pe- .

rante o Di.retorio Munici.pal, do partido mais bem organisado de -

Santa Catarina.

"Correlo do Norte" almeja ao novo Sub-Diretoria, urna

gestão profícua e repleta de exito e realraações,
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CORREIO DO NORTE
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vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Café

Santa Tereza Especial
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, .Frios - Frutas e Verduras

N,O'RBERTO' FIEDLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) lx

, Canoinhas Santa Catarina

Oficina

Relâmpago,
-

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

A preferida

'Completa essistêncis para
,

'b·· I t
do pequeno concerto <'

sua ICICU� a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

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

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

vende-se em ótimo ponto .

residencial duas (2) casas de
I
comunica

madeira recern - construidas. se com

Terreno à venda
Vende-se um de 260 al

queires no lugar Tamanduá,
Distrito de Major Vieira, com
posto de mais ou menos 30

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 Sguario
e Irmãos Procopiak.
Informações nesta redação

ou à Rua Vidal Ramos n.o

69 em Canoinhas.

Preço de ocasião

UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos pôatos de
qualificação da cidade.

Geladeiras? Só

4:c.Frig ida ire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. Garcindo '& tlnüppel ltd.
Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASA ERLITA
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I URO--F (* I
, II com Aureomicina. e Vitamina B12 iii
• •

I' relôrço antibiótico, para alimentação animal I
• * * * * * �

I APRESSA O DESENVOLVIMENTO I
PROTEGE A SAÚDE -

·1 PREVINE CONTRA DOENÇAS i
I- d�s suinos, aves, bovinos, ovinos e equinos. �* * * * *

:
• Para melhores informações dirigir-se ao II

I DISTRIBUIDOR: I
,

.t!. '

* Marca Registrada .I.:.)
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a seus amigos que estabeleceu-
'

AVISO 6urso Graluilo de IêQUigrôlia
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 em 8 remes
sas, após o que será conferido
diploma ao aluno aprovado em

exame final. Para maiores i.nfor
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.

Gafé1 Só Marly

Ludovico Pieczarcka e Filhos,
Comunicam que estão termi

nantemente proibidas caça
das e pescadas nas suas

. terras em Rio Novo, Rio da

Serra, Rio' Liso, Rio Ver

melho, Serra Preta e A-ri

golandia.
Aos que diante dêste aviso

desobedecer, os proprietarios
não se responsabilisarão pe
lo que vier acontecer. Ix

RADIOS PIONEER
A luz e bateria e Pilha

Eletrolas e Radiolas

Garantia absoluta -

Preços nunca vistos

REG VEPro NAC PROP INO .. ,REG US PAT OFFlce

A gente duto ízado

J. Côrte Praça La;�:e��!ler. 751

Canoirrhas -:- S. C.

E'm i I ia c. Dams

Ofici'na Mecânica de- I Consêrtos,
onde aguarda' sua visita para bem poder
servi-los.

Rua Wolf Filho - próximo à Ponte do
Rio Canoinhas. 2x

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Cauoinhas de lÔ (dêz) em 10 (dêz)

, 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 fie armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco, até 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 p ln rio Canoinbas
'-

.Está a venda em Xarqueada ótimo terreno com

fundos para o rio Canoinhas; bôa arborização. Duas ótimas
benfeitorias acham-se em cima dó terreno. Vêr no local,
em Xarqueada, com o sr. Ernesto Fischer ou na cidade à

.

rua Eugênio de Souza, ,299. 2x

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
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 efE'tuar trabalhos dessa natureza" para procurarem

informações nesta cidade" com J'oão SeleDle.
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Amanhã

Cruz E. C.
Estádio Muniçipal
x

.

São Bernardo
Alinor Vieira

F. C.Santa
no Côrte

(de União da Vitória.)
HAVERA PRELIMINAR.

SegDnda�feira nesta cidade BOTAPODO I CAXIAS de Joinvile
PEl(JS !.�lRES

e JaJ 0 .....

<2 �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Sr. Milles Luiz- Z�n'iolo
Festeja seu natalício dia 22

do corrente, o industrial sr.

Milles Luiz Zaniolo, membro
de tradicional familia canoi»
nhense e elemento de destaque
nos' nossos meios sociais.

Cumprimentamo-lo, com

votps de ittumeras Felicidades.

FAZEM ANOS:
HO/E: a sra, Dna. [ulia,

esposa do sr. Alberto War.,
denski; as snhas. Denise Ma
tilde filha' do sr. OsCal Pfuu,
Rosi Mari, filha do sr. João
Rutqueoicz B Eugênia Rudey;
o menino Estevão, filho ,fio
sr. João Bedretchuk Sobr.; os
srs. Dr. Adalberto Allage,
Francisco Bechel, João l. Pe
reira e Pedro Werdan.

,

Amanhã: a srta, Isaura
Rodrigues; a menina Marize,
filha do sr. Lindolto Cordeiro,'
os srs. Djalma W endt e Cláu
dio Lourenço de Lima. .

Segunda-teira: as sras, D.
Escolastica, esposa do snr.

,

José Tarcheski, Teodora, es»

posa do sr. Darcilio Hostin
e Oswaldina, esposa do sr,
Getulio Batista,' as srtas.
Rosny, filha do sr, Carlito
Krautchechen e Alda Moda,
(ilha do sr. Donato Haack;
Edaisi Kelly, filha do sr Etnal
do Goncharomski; os meninos
Francisco, filho do sr. Tertu ..

liano Leandro e Edvino filho
� do sr. Rodolfo Frante; os jo,
s

vens Amilcar R. da Silva e

Wilson Seleme; os srs. Michel
,

Seleme, Loriualdo Burgardt,
Eruino Tremi, Ewaldo Gon»
chorouiski e Ricardo de ali..
oeira,

Terça-feira: a sr a. D11.a.
Laura esposa do sr. Onofre
Pigatto; a srta. Elt.ira Haack;
as meninas Iracema, filha do
sr. Engelbert Zierhut e Ma»
ria Bernardete, filha do SI'.

Joaquim A. Pereira; o menino

Wilmar, filho do sr. Ademar
de Oliveira Godoy; o sr. Mil
les Luiz Zaniolo.

Quarta-teira: as sr/as, Ma
ria Vengrath, Erica Prust li
Ivone Imtanooski; os jovens
Lourival Burgardt, Elemer
Langer e Alceu Tomporoski.
Quinta-feira: a exma. Vva.

Dna. Maria Consuelo de Oli
veira; Dna. Eliza esposa do
sr. Felix da Costa Gomes e

Dna. Hilda, esposa do sr. AI..
berlo Greffin: a srta. Anucha
Czarnick, as meninas Elsa
Emilia, filha do sr. Ione de
Souza e [ulheta, filha do sr.

. Edmundo Hartmann; os me.
)
ninas Saliba Neto, filho do
sr. Tuffi Nader e Lauro, filho
do sr, Zeiredo Müller; o snr.

Sady Ehlke.
-,

Sexta-feira: as sras. Dna.
Etelvina, esposa do sr. Ewaldo
Funka; Dna. F1 ieda, esposa
do sr. Willy Hauffe e a Vva.
Dna. Estanislauoa Kosouski;
as sr/as. Mm'iele,. Teresinha
Cubas, DagmurMar1a Kohler
e Ivete Seczygiei; o menino
Marcos Aurelio filho do sr.

I Dr. Benigno Ceraeira.
Nossos purabens.

Casamento
uniram-se hoje pelos laços

matrimoniais, o sr. Alfredo
Mõbius, auxiliar de escrito da
firma Zaniolo, com a srta.
Mausi, filha do snr, Emilio
Haensch,

Aos noivos os cumprimentos
do (ICorreio do Norte".

Falecimenfos
Faleceu dia 12, nesta cida

de, após longa enfermidade o

estimado cidadão sr. Teodoro
Safunelli. I

I O extinto deixa viuva e os

seguintes filhos: Aquino resi-

CONVITE
O corpo docente do Gru

po Escolar "Almirante 'Bar

roso", convida os Srs. Pais
dos alunos para a reunião
desta Associação Escolar, a

realisar-se no dia 21 do cor

rente, sego feira, ás 9,30
horas, neste Estabelecimen
to de Ensino.

Ass.

Horávio Hipolito da Silva
Diretor

AVISO
Carlos Schiessel avisa que

estão terminantemente proibidas
as caçadas e pescarias em seus

terrenos sito em Imbuia, Arroio
Fundo. Lageado e Monjolinho,
neste município.
Aos que desrespeitarem este

aviso sern sua previa autorização
serão comunicados a autoridade
competente e punidos de acôrdo
com a lei. 3x

Vende-se propriedade
I

1 casa de madeira medin

I
do 104 m2, - nova - em

� terreno cercado de 20xJ:0.

Informações nesta redação
ou na Alfaiataria Popular de
Otto Hoepíner. 3x

dente em M. Dias; Josefa,
esp. de sr. 'Oswaldo Soares;
Leontina, esposa do sr. José
Soares, de Guaramirim e

Maria, solteira.
A familia enlutada, sinceras

condu lencias.

Ocorreu, ontem, dia 18, o

passamento do venerando SI'.

Lucas Rubel, aqui residente
h.i muitos anos, onde era P01'
todos estimado dada a sua

formação cristã e caráter
bondoso.

-,

Deixa numerosa descen
dencia.

Nossos sentidos pezares.,
awP. w ua ;==

o CINE· T. VERA CRUZ, apresentará ao distinto

Público desta' cidade, no próximo dia 27' o gr'ande
,

Filmé Invasã.o dos Bárbaros
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MUITA COISA EM POUCO ESPAÇO ...

o "maior do sul do mundo"
não gostou da .eleíção da As
ssmbleía - ficou tão ataranta
do que nem saiu domingo pas
sado - voltou quarta-feira mui

fraquinho e falando em mortes
e assassinatos ...

- O Prefeito "Relampago"
esteve no Rio. Aposto que na

reunião dos prefeitos ele disse

que seu município vae num pro
gresso danado e que ELE é o

"maior" dos prefeitos vivos ...
Mas se os outros vissem como

andamos por aquí, administra
tivamente, o nosso município
seria classificado como o peíor
do Brasil.

- Colodell tambem está na.
terra em busca da reeleição
para deputada. Outros dizem
que ele veio explicar pessoal
mente porque votou com a ban
cada da UDN. Será que o Albino
ainda vae permitir que ele con

tinue com a sua "fita em se

de" no BV? Dizem por aí que
os pessedístas proibiram que ele
escreva no jornal deles. A coisa
anda preta pro lado de lá . . .

- O PSD está se disrnilín
guindo aos poucos - primeiro
Leoberto brigou com Ramos -

Amaral Peixoto no Estado do
Rio perdeu o governador e mais
7 deputados eleitos na legenda
e recentemente em Santa Ca
tarina, ameaça do rompimento
PT8xPSD. Como será que vae

acabar toda essa confusão? Só

queremos ver para que lado vae

o BV, o "maior do sul do mun
do".
- Na enquéte que promoveu

este jornal no caso da Bibliote
ca Publica Municipal de quem
deve pagar, estamos constante ..

,

mente recebendo votos contra o

atual Prefeito. Nem um siquer
a seu favôr. O pôvo unido, exi
ge que ele pague ao Sr. João
Seleme, alugueis, juros, honora
rios do advogado e despesas ha
vídas no pre dio para a instala
ção da aludida biblioteca. Assim
sendo, não se deve pernittír-que
'c municipio pague uma divida
da qual ele não teve a minima
culpa. Pelo resultado dos votos
até agora apurados, Haroldo Fer
réira foi o unico culpado. Se
gundo consta,. as despesas já
montam em quasí duzentos mil
cruzeiros.

O pôvo também quer saber
de que- lado está o Barriga Ver
de - se a favor do municipio
ou do Prefeito Haroldo Ferreira.
Aguardamos o voto.

eaetque

Ouça - "PUnio Salgado"
todas as terças-feiras, as 21.30
horas, pela Radio Globo, on

das médias, 1.180 quilociclos.
ondas curtas de 49 metros e

6.035 quilociclos. (Colabora
ção do PRP de Porto União.)

o QUE É·QUE-HA ...·?
(Conclusão da primeira página)

do lá pelas tantas, um dos com

panheiros de mêsa, por sinal o

mais fraco fisicamente, voltan
do o - olhar pelo recinto, desco
briu em outra mesa um grupo
de homens, por .sinal bem nu

trídos, bem rosados e bem ves

-tidos, que faziam móssa de suas

pósses e de sua importancía de
decendentes do tio Sam. O es

tudante em referencia, verificou
o contraste das duas mêsas: a

quela com muito dinheiro e pou
co espirita - esta por sua ves

com muito espirita mas pouco
dinheiro, resolveu então meter
a força pelo meio como um de
sabafo, e naquele seu linguajar
de legitimo ilhéo disse o seguin
te: Vou já armar um frége com

aquêles estrangeiros e embóra
advertido de que nada fizesse,
levantou- se, e dirigindo-se à
mêsa daqueles "felizardos", per-
guntou: O que é que há ?,
�endo-Ihe respondido,: Nada !
Retrucou o nosso conterraneo:
Então haverá ... ! Incontinenti

. virou à mesa com tudo que es

tava sobre ela, derramando o

liquido sobre 0-'; finos ternos de
tropical inglez. Houve forte pan
cadaria, o que veio trazer uns

momentos de aborrecimentos a

quêles bem nutrídos' cavalhei
ros, para quem a vida até en

tão sempre foi tão mansa e bôa,
livre de outras preocupaçõesí
l'egalía que somente o dinheiro

póde proporcionar.! O recente
acôrdo para a composição da
Mesa Diretôra da Assembleia
Legislativa é um desses fatos i..:
nesperados, que pódem salpicar
os ternos de fina casernira de
certa gente, como ai.nda mudar
os planos de outros •.. ! Quem
observa a nossa politica de mó
do geral, chega fatalmente à

. conclusão que a qualquer mo-

mento, alguem num ímpeto de I

desabafo, poderá perguntar: O
que que ha . . . ? virando em

seguida a mêsa (não da Assem
bleia ... ) para que algo acon

teça. A nossa política de forma
generalisada, deixou de parte o

ideal, o patriotismo para tornar
se instrumento de interesses
particulare�. Cada qual trata de
conseguir um lugarsinho à mê
sa do festim. ! A UDN sdotou
pela ·mesmh razão o "realismo".
O PSD formou a sua "Ala Mo-
,ça". O �)TB ii sua "Ala TeórÍ-
I. ca". O proprio Luiz Carlos Pres�
tes, hoje na móda como a tal
linha' "saco", já, não acha in

compatibilidade com o Sr. PU
nia Salgado e este, per .sua vês�
acha melhor o "inimigo sôlto"
para combate-lo mais facilmen
te - ou será para conhecê-lo
melhor? Epqua�to isso. nós, os

póbres, estudantes, vamos reci.
tando em córo: Glória a Deus
,nas alturas e na terra "paz aos

homens que ajrnda tem bôa von

t&de.!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura Municipal de Italópolis
Balancete d@ Receit.a e" Despesa referente ao mês de Janeito de 1958

.. \ �

C A I X A
Saldo disponível do mês, de Dezembro/57

RECEBIMENTOS
Receita Orçamenta ria

a) Impostos
Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licença
Imposto si Exploração Agricola e Industrial

b) Taxas
Taxa de Expediente
'Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

PATRIMONIAL
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitério';

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Multas

-

Eventuais
'SOMA Cr$ .

PAGAMENTOS,
ADMITNISTRACAO GERAL

LEGISLATIVO --'- êAlvlARA MUNICIPAL
Pessoal varíavel

EXECUTIVO _:_ GOVÊRNO
Pessoal fixo '

f Material de 'consumo

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo
Material permanente
Despesas diversas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

'

Despesas diversas ,

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

EXAÇÃO E: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR'

Pessoal fixo

SERVIÇOS DE ARRE;CADAÇÃO
Pessoal fixo
Despesas diversas,

SERVIÇOS DE FISC:;ALIZAÇãO
Pessoal 'fixo '

Despesas diversas

SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTÊNCIA SOCiAL
Assistêr.cia Policial
Pessoal fixo
Despesas diversas
SUBVENÇÕES, CONTRIBVIÇÕE$ E AUXIL�OS

.

Despesas diversas ,

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas diversas

EDUCAÇÃO PúBLICA
ENSiNO PRIMÁRIO,' SECUNDÁRIO E

COMPLEMENTAR.
;

Pessoal fixo
Pessoal varíavel
Despesas diversas
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas
, SAÚDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas '

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

'

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
.

i, SERVrçO$ DIVERSOS
Pessoal varíavel

,

SERVIÇOS DE UTILI;I,)ADE PúBLICA
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PÚBLIÇOS
Pessoal varíavel
l\íaterial de consumo

Despesas diversas
.

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Pessoal varíavel

.

Material de consumo

Despesas diversas ,

DIVERSOS
Despesas diversas .

ENCARGOS ·DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
, ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoal variavel
Despesas diversas

SERVIÇOS DIVEPClOS
Despesas diversas
Restos a pagar

,

Saldo para o,mês de Fevereiro de 1.958
.,

Discriminação dos Saldos: Na Tesouraria
No Banco Inco

600,00

3,5()O.OO
1.350,!iO

3500.00
420,1)()
932,80

138.470,00

53.75150 192,221,50

6uO,OO

4,850.00

4852,80

5.675,00
90,00 5,765,00

650,00 ,

2,650,O{])

2.700,00
'20000 2.900,00

,

2.501),00�

508,00 3008,00
---------

1.250.00:
1.000,00

.'

14.725.00
37.4011.i'O

'\ 3,000,00

2.146,90'
14.985.00
1.417,90

18,380,50
.

590,00
7,877,70

].iIOO,OO
4.400,00

2250,O()l

1.800,00

675,00

"

55125,Do

l.ooo,oa

l'.UOO,OO

3289,4(])

1.100,00
•

18519,80

26848,20
,

I

,16,889,10
•

2.501,20

5.400,00

3.149,00 164852,50
16.550,1°4

9.996,30
822,60 I (),81�.90 19:' 221,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS, em 31' de.Janeiro de 1958

VISTO "CONFERE CONFERE

João Silv,sira Primo, Prefeito Wenceslau M. Schutesky, Contador João Erzinger, Tesoureiro

"

.

,.A .Esquadrias Santa "Cruz S. A.
I
necessita admitir 6 (seis) operários especialisados em
esquadrias de madeira, e 1 (um) afiador:

Os interessados deverão dirigir-se ao escritórin da
firma, á rua Princesa' Izabei 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 especiaiidade.

José Yvan da. Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira ".0 580
CANOINHAS -- Santà Catarina

Para a pintura' de sua Bicicleta

FLEXCIL
exclusividade da 'C A S A E S M A L T E

135,00
2.925,00

35,755,00
59,00 38.874,Oº

240,00 "I

570,00
90,00 900,00

1.206,90

65,00
i ....

7.148.50
4.117.40
1.429.70

10.00 12:70560
-----

I

I OLEOS PARA CABELO: de Ovo - Adrniravel - Palmoliv'e
- Colgate - Glostora - Gessy '- Dirce - Babosa - Oleo de
Lavanda e de Lima .: Brilhantina ··Quina Petroleo - Perfumes
- Loção Brilhante . Loção pindorarna - leite de Colonia e

I 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,

CASA· LA,NGER
<) ,

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Animais à venda
Vende-se 30 sendo 25

éguas e 5 potros.
.

1 gaita pianada com 80
baixos. Preço de ocasião.

Tratar com o proprietário
Sr. Lauro Ribeiro em Felipe
Schmid t. ' 2x
-----,--------

Ao público
O sr. Leo Sehramm avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras em Rio Novo.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos

contraditares deste aviso. 2x

Tintas Ypiranga
Cd�a Erlit'a

s. Tereza Especial
o seu café

à Venda
uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1 950�
Preço e condições con-

vidativas. I

Tratar Casa Pereira

Registro Civil
Maria Góss Glinski Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereirà, Comarca de Ca
noinhas Estado .de S. Catarina,
Faz saber que pretendem casar

.se: Waldevino Candido ,€ Leo
'nilda Ferreira. Ele solteiro. ope
rario, natural :de Taunay deste
Distrito nascido a 15 de maio de
de 1936, residente neste Distrito,
filhó de Francisco Candiçio e de
Maria Madalena residentes neste
Distrito .Ela, solteira, 'doméstica,
natural de Capão do Erval deste

Distrito, nascida a 11 de Agosto
de 1941, filha de Joaquim Matias
Ferreira já falecido e de Sebas
ttana Maria do Amaral residen
tes neste Distrito:

.�.
� \

.

Quem' souber de algurn : im-

pedimento 'deve acusar. na for
ma da Lei.

Paula Pereira 12 de àbril 1958.

Maria Góss .Glinski.
Oficial' do Registro. Civil.

AUJ.'iImiJIBiJ tCE
-_

V. S. poderá comprar re

logios, moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilnerme J. A. Sonza

Rua Eugenio de Souza
Mp

Terreno à venda
Vende-se com a area de 180

alqueires. terra de La para cul
tura, dividida em 3 lotes, no

logar Caçador Grande, Mu?
Curitibanos, próximo à Serraria
Ind. Mad. Zaniold S.A.

Aceita-se em pagamento su

tomovel - jeep ou camionete,

Ver e tratar com o proprieo
'{ária Sr. Manoel Mattos em

Tímbó. 3"

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim'

patizantes para se .inscreverem,
eleitores,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE 19·4-1958
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o •
o •
· .

o o

i Fundada ent 1935 .�
i I;'. -

II

I· Secos e Molha·dos Lou�as • Artigos para presente - Ferragens I
I Extrato de Tomate 9,50 Porcelanas I
T Fermento Fleishmann 13,00 Artigos de vidro 'i"
. .

� Leite N inho 48,00 8ibelots e vasos �
. .

li Leite Nestogeno 50,00 alumínio e esrneltedos 1":"
,

I Leite Lactogeno 50,00 '

li Pyrex com 20·'. de descente II

I Leite Condensado 17,50 I-� Farinha Nestlé 37,00 Pregos de Curitiba pi táboa e ripa
, ..

I A veia Izildinha 36,00 em pacote de dois quilos 50100 �
i Sabão Vencedor 5,00 Aparelhos para jantar de porcelana Schmidt f,

I �ag�a�d��:ira ::�� com 43 peças decoradas 1.190,00 I
II

.

Chícaras de porcelana 4,00 II

I Vinagre 2.50 Louças comuns preços sI concorrencia I
" Azeite de Amendoim 55,00 Artigos de fôlha �
'i Fermento Fleishmann i
: Aparelhos para chá e cafezinho :

i lata de 1 quilo 90,00 �
i

a ' �
• a,

I C O M P R E A V 1ST A E P A, G UEM E NOS I
· . '

B •
· �::•.•.: Ieddos Armarinhos· Confecções Secção de produtos veterinários
:

i Lãs lisas e xadrez - Lãs em cortes P R O D U TOS R H.O D I A
..
i

• Sedas ..... Faile ..... Tafetá - Nylon ..... Laise Estampados ..... Opalas .....

, . Penicilina 400.000 unidades 14,00 :
- Algodão - Cretone - Xadrez - Brim - Zefir - Tobralco - Ganga,etc.. _ j

I Avissulta - contra peste em galinhas i
'

_
Xadrez de Joinville Leper 30,00 Cristal Violeta - contra peste suína 200,00

l1miI

� Linon em côres 12,50 Gurmina -- contra garrotilho III
Im! Zefir 9,50 Mixiod Vacina Porcina - contra batedeira dos porcos m'
RI Algodão larg. 75 13,50 Mixíod Vacina Bovina - contra batedeira bovina �
Ilm!l Pelucia lisa todas cores 20 00 mm I

. R ' Zotelorre - para gado e cães - Adjuvante Rhodia ml

III Modess caixa 26,00 m;
·

i.' Toalha felpuda catarinense piara rosto 1 a 25,00 Dermotiazamida -- Soluthiazamida - etc. .

r
: 3 a 70,00 Sintomatina - contra carbunculo. Fenotiazina etc. :

i Ganga Garcia largura 1,60 59,00 �: Tobralco estampado bolas 28,00
iii Opala estampada c/80 largo 32,00 �

I II Blusas e camisas de malha (saldo) 40,00 E R SQUIBB & SONS 5 A �
til Fio Atlas para costura _- 5,50 \ �.

• ••

II
m Fio Ancora para bordar 3,50 Divisão Agro Pecuária mm
1m Tafetá de seda xadrez 18,00 � II
II' .

Dois Sabonetes Lever 15,00 Temos a satisfação de informar nossa distinta clientela �
mm C b d 1- I dã e a todos os criadores de Canoinhas que, já recebemos _

�:..
.o ertores e a e a go ô o

a.; •

Acolchoados de setim e de algodão a linha de produtos veterinários deste mundialmente
o conhecido laboratório. I ' :
: Malhas Bering para o inverno : .

::..
! I.Malhas Fischer preço de fábrica FIDMIX 19 - o mais extraordinário suplemento antibiótico e •

. i. Toalhas para rosto e banho vitamínico para todas as criações. i

;;1 Ternos para homens e rapazes PIPERZOOL • Vermifugo revolucionário e de simples uso. I'
a Calças e paletós PENDISTRIM - para tratamento de mastites em vacas e III .

Camisas esporte e colarinho cabras leiteiras. -

I Casacos curtos e compridos para senhoras GANASEG - contra tristeza e mal de cadeiras, em doses es- I
iii Capas de chuva para senhoras, homens e crianças

"
peciais para gado e cães. lB1

I Blusas e casaquinhos de lã DESPACILINA - 400.0::>0 unidades.
I

IDE
Soutiens "Demilus" DESPACILINA - 1.200.000 unidades.

lIlllB
·

0.-
.. . I'

i ii

� Antes de fqzer suas compras verifique os preços etuees da CA 5A F I 5CH E R lI,· . .
, ...

'�l. ..•.
. .'

..):j�... ::=� ··==:�_.�mHmll:·;�·······,····:lIm�lI.mm:·.. ···· .... ···:••m�lI�tI1:·�.._··=:tllmtll••mE:==·":.··-:m••••llf1l;....···_·=::.··�I '

l' .,." ,
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Ano 12 - CA.NO[NHAS - S. Catarina, 19 de Abril de 1�58 . N. 493

Clube Canoinhense
CONVITE

A Diretoria do Clube Canoinhense tem o grato
prazer de convidar todos os seus distintos associados para
o grandioso baile que fará realizar em seus salões, 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 DIl1.ETORIA

NOTA: As
14

reservas de mesas serão feitas à partir
horas do dia. 19, em sua séde social.

MESAS: Cr$ 200 e 300,00.

Petrobrás
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Subscrição Pública de Ações Preferenciais
,.,:..

O BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA
CATARINA S.A. sito à rua Getúlio Vargas, ?24, nésta cidade,
onde os interessados serão atendidos das 13 às 16 horas,
está autorizado a aceitar, até 31 de julho do corrente ano,
a subscricão de ações preferenciais nominativas da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAs.

O valôr das ações subscritas poderá ser realizado em

Obrigações da Emprêza ou em dinheiro.

Canoinhas. Abril de 1.958.
•

2x

SEGUNDA-FEIRA (Sessão do SESI), às 20,15 horas:

Reapresentação de "DOIS AMIGALHOES" e

"VALENTE A MUQUE".

No Cineminha "São Francisco"

AY.IANHA, às 15 horas:

A,migalhões�'
com o "GORDO" e o "MAGRO"

"VALENTE Ae
tFRANCISCO I)

com FERNANDEL, Mona Goya e Alexandre Rignault.

AMANHÃ, às 20,15 horas:

- DRAMA -

com Louis HAYWARD, Joanne DRU· e Paul KELLY.

I
I� .m mm ã

O CASO DA BIBLIOTECA .

QUEM DEVE. PAGAR?
...

Total de opiniões recebidas até ontem (18-4):
O PREFEITO HAROLDO FERREIRA: 782

das

Vida Municipal
(Conclusão da la página)

veres administrativos. Isto nós ti
vemos ocasião de verificar quan
do governava o nosso munici

pio os senhores Benedito Tere
sio e depois Herbert Ritzmann,
tanto um corno outro só esta

vam no gabinete para assinar
documentos de ordem adminis
trativas e o resto do tempo de

expediente ou fóra dele, palmi-
lhando ás estradas municipáis e

ruas da cidade, ali colaborando
com as classes produtoras e a

qui contribuindo para Que a ci

dade se apresentasse cada dia
mais bela aos olhos dos nossos

ilustres visitantes. Tivemos épo
cas de franco progresso. No in

terior, todo o mundo satisfeito

porque podiam transportar seus
produtos por estradas munici

pais bem conservadas e na ci

dade todos :

se animavam em

fazer belas construções porque
ás nossas ruas estavam sendo

calçadas e ruas novas abertas
atraindo maior numero de fo
rasteiros que aqui vinham a pas
seio e acabavam ficando defini
tivamente. Tudo porque o di
nheiro que o pôvo paga ao Pre

feito, esse além do conhecimen
to que possui, procura corres

ponder mostrando a esse pôvo
que cumpriu com o seu dever.

Porque não é favor que faz ao

pôvo, mas sim, é DEVER e 0-

BRIGAÇAO. E por todos os re

cantos domunicipio se vê o ras

tro daquelas bôas administra

ções.
A gora; o Prefeito aliancista,

paréce que mais se preocupa em

apagar esse rastro, só porque foi
realisado pela UDN. Concorda
mos em parte com esse ponto
de vista do atual Prefeito, mas

queremos ver na realidade o que.
fez nesses dois anos. Queremos

I apalpar, sentir, vêr em obras
, concretas. Queremos saber em

que se OCUp9. para faze juz ao

ordenado e gratificação que o

povo paga. Administrar em uma

tipografia e ainda sob a influ-:
encia de outro, querendo fazer
crer os lá de fóra que Canoi
nhas tem bôa administração mu

nicipal. Isso não nos interessa o

que os outros de lá digam. In
teressa a nós os Canoinhenses

que estamos sufocados, sem Co

mercio, sem industrias extrati
vas e sem lavoura. Tudo por
que, por falta de cumprimento
do dever assumido.

.

Medite bem senhor Prefeito

Municipal de Canoinhas, veja que
não está fazendo favor algum
ao [\OSSO pôvo, porque ele não

precisa de favores. O pôvo lhe

paga ordenado e gratificações
para o senhor - não digamos
trabalhar - mas pelo menos

mandar trabalhar, as centenas
de operarios que possui, tam
bem pagos pelo pôvo, mas e

xiste um adágio que bem se

enquadra nessa bela administra-

-ção municipal que diz: QUEM
NÃO SABE FASER, NÃO SA

BE MANDAR FASER.

ij
."

Sensacionalvendadeaniversário
da firma Irmãos Trevisani Ltda.

Venceram os Partidos que apoiam o Go
vêrno: eleito o deputado trabalhista Miranda
Ramos Presidente da Assembléia Legislativa
Votação expressiva do novo Presidente: 20 votos contra

16 dados ao candidato Livadário Nóbrega,
do PRP, apoiado pelo PSD

Elegeram os partidos que apoi
am o Govêrno do Estado, UDN,
PDC, PSP e PTB, em sessão
realizada no Palácio do Legislati
vo, os membros componetes da
Mesa da Assambléia Legislativa,
cujos resultados comfirmaram, em
tôda linha, os propósitos do Go
vernador Jorge Lacerda e do
Presidente da União Democrática
Nacional, sr, Irinieu Bornhausen,
de promoverem verdadeiro clima
de cordialidade e harmonia entre
as correntes políticas de Santa
"Catarina.

A sessão foi presidida pelo De
putado Ruy Hülse, estando pre
sentes 39 parlamentares, integran
tes das diversas bancadas com

assento naquêle Legislativo.
Conhecidos os votos, anunciou o

sr, Ruy Hiilse o seguinte resultado

para a eleição do Presidente da
Assembléia: José de Mirdnda Ra·
mos (PTB), 20 votos e Livadário
Nóbrega (PRP) 16 votos, verifi
oando-se 3 votos em branco.

Conhecido êsse resultado, pror
romperam parlamentares e assis
tentes em palmas vibrantes sau-

dando, assim, o novo Chefe do
Poder Legislativo de Santa Cata
rina.

O sr. Ruy Hiilse. em seguida,
proclamou eleito o deputado José
de Miranda Ramos, feito o que o

convidou a assumir o seu elevado
cargo, proferindo, nessa oportuni
dade palavras elogiosas ao regime,
que reflete, perfeitamente, as as

pirações do povo, agradecendo, ao
mesmo tempo, a colaboração dos
srs, parlementares e funcionários
da Casa, durante o tempo em que
dirigiu os destinos do Poder Le
gislativo de Santa Catarina.

Os demais Membros da Mesa:
Reaberta 8 sessão, foram eleitos

os demais membros da Mesa, que
ficou assim constituída: Primeiro
Vice- Presidente _ Braz Joaquim
Alves (PTB); Segundo Vice Presi
dente .: Jnão Caruso Mac Do
nald (UON); Primeiro Secretário
- Romeu Sebastião Neves (UON);
Segundo Secretário - Mario O·
linger (UON); Suplentes de Se-

.

oretârios - José Waldomirn Silva
(UON) e Olice Caldas (PTB)

I AS ULTIMAS
ARTIGOS

NO,VIDADES EM
DE INVERNO

Lãs em todos os tipos - Casacos curtos e

compridos - Blusas e casaquinhos de malha e

mais uma infinidade de artigos vindos
diretamente de São Paulo e Rio.

Já em exposição nas

LOJAS UNIDAS L TOA.
\

Rua Caetano Costa, 553 - Canoinhas - S. c.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

..e..

..
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HOJE

UM
ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

HOMEM NAS
com Edmond O'Brien e Audrey Totter

"Um sensacional filme policial."
cont. da serie: As Aventuras de Bufalo Bill

DOMINGO _. ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

GRANDIOSA MATINÉE
com um estupendo filme e ainda

conto da serie: . AS Ãventuras de Bufalo Bill

DELA GUARDEI _ UM BEIJO
- EM CINEMASC?PE'

com Stçve Forrest e Anne Baxter

"Um filme cheio de romance e espionagens".
2a. FEIRA. ás 20 horas • REPRISE - Proib. até 14 anos

38. e 4.a FEIRA. ás 20 horas « Proibido até 14 anos

o ·SON ITÃO DA ESCOLA
com Debdie Reynolds, Bobby Van e Bon Fosse

"Uma deliciosa pelicula musical".

DOMINGO
ás 17 horas
ás 20 horas

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 garantia. Cuidado com as imitações. Não tendo

carimbo na peiteira�bão é nossa fr.bricação.

Verifique hoje mesmo os preços dosvseguíntes artigos de nossa fabricação:
Calçados de 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.

!Jl"mã.os Trevisani Ltda. - Rua Paula Pereira 807 - C�'noinhas
&:í@lbim&'ífZt*tAij"'��êW#fwptj@f.§4MQi!••IWj���MH �aM'íNQ'�
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Censura até 14 anos
-

Proibido até 14 anos

A

\.

58. e 6.8 :.FEIRA. às 20 horas. Proibido até 14 anos

CABARETMULHER DO
c] Rosita Quintana, Francisco Petrone Victor Parra

e Magda Guzman

"Um marido ciumento e uma mulher atormentada"

A Invasão .. dos Bárbaros, Sete

Cidade�::."· !�'''l..t��, I", A Torre dos

l\f,>:psf"·

AGUARDEM:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




