
NATAL!
Engalana-se a terra para celebrar a festa maxima do

coração. Imensa alegría invade o intimo das creaturas, que
abandonarão, por momentos, os cuidados habituais, e se re

colherão ao aconchego do lar, a fim de relembrarem o na

talício de JESUS.

Séculos decorreram, perturbados por acontecimentos

diversos, que não tiveram o condão de relegar ao esqueci
mento ou desprestigio, a magna data.

Nenhum homem' por maior que tenha sido a sua pro

jeção, logrou fazer com que a memoria do meigo Nazareno,
fosse olvidada.

Pregoeiro de verdades varias e instituições veneraveis

passaram, mas a gloriosa lembrança do Cordeiro continua a

desafiar os séculos.

Execráveis tiramos 'de todos os matizes - inclusive

fanáticos religiosos surgidos de todas as crenças - moveram

guerra sem quartel às idéias de JESUS, tentando debalde

extermina-las.
•

Épocas houve em que apropria ciencia, partícula da
sabedoria eterna intentou matar a crença no coração hu
mano. Entretanto, o inominável orgulho de alguns sábios

pretenciosos foi destruido. E a ciencia cada vez mais ressal

ta a grandesa de Deus e a sublimidade de Cristo, seu su

premo embaixador.

A maioría das sumidades que vieram ao orbe, em mis

sões de esclarecimento, soube lêr, no mirífico livro da na

tureza, a eterna mensagem de misericordia do Pai, que en- '

gastou maravilhosos fulcros de luz no firmamento, para en

riquecer o progresso da humanidade.

Eminentes personalidades do mundo antigo honraram
o culto de deuses progressistas, mas eivados de paixões e

caprichos humanos. O Evangelho nos conta de muitos, ira
cundos e vingativos, sempre \pronto a destruirem as creatu

ras modeladas por suàs mãos, como Saturno a devorar 0S
. propríos filhos.

Nessas épocas recuadas, pouquíssimos descerníam a ver

dade. Quasi ninguem poderia conceber a misericordia.

Despontou JESUS, na mangedoura de Belém. Houve
"Fiat Lux", mil vezes mais importante do que o assinalado

no Gênesis de Moisés. Êste era a claridade solar a tornar

habitável a restrita faixa terráquea, perdida no eceano do

infinito. Um mundículo a mais, no imensuravel vácuo inte

restelar; aquele, porém, representava a iluminação espiritual:
O Caminho, a Verdade e a Vida.

Foi no estabulo humilde que a alma humana contem";

plou, pela vez primeira a imagem viva da liberdade. Nasceu

o Arauto da Verdade. E, só ela nos libertada, conforme o

disse, mais tarde. Aquele que trouxe do Olimpo o facho de
luz destinado a esclarecer, para sempre, o nosso escuro cár
cere de dôr e pranto.

Possa, a simplicidade que embelezou o seu Nascimento

inspirar os fracos, os oprimidos, os humildes de coração, na
tremendà luta do aperfeiçoamento espiritual.

SALVE O NATAL DE JESUS.

A atual situação
e ano novoo

ALFREDO GARCINDO
Já está se tornando comum o "quebra quebra". Os fatos

na sua linguagem fria, e indesmentivel, depõem tremendamente
contra os políticos arrivistas e demagógicos que tudo prometem
resolver de uma hora para outra. Fugindo à realidade da nossa

complexíssima situação, tendente a complicar-se devido a falhas

nossas, bem brasileiras" acrescídas de outras, decorrentes da si

tuação, internacional, os politicos sabem perfeitamente que a na

tural reação do povo é devido as mirabolantes promessas que fi
zeram antes de galgarem o poder. Promessas estapáfurdias, ver
dadeiras receitas para curar �os males que angustiam a pobre
gente da nossa pátria. Causando dest'arte desilusões e mais

/ desilusões e acumulando revoltas na alma dos que menos pos-
suem.

Se ao menos' falássem ao pôvo a línguagerr, da realidade,
penosa embora. Se ao menos pregassem uma austeridade nacio
nal. Se ao menos fizessem algo de positivo e fossem francos, a

nossa situação seda outra e o pôvo não estada demonstrando
revolta.

A realidade aí está - vivemos numa espantosa espiral
ascendente nos preços das necessidades básicas. Tudo subindo,
tudo aumentando. E o povo apertando a cinta . .. O índice de,
custo de vida em todo o territorio nacional é alarmante. O au
mente verificado entre 1950 e 1958 atingiu 500%. Se isso acon

teceu, não tem razão o povo em promover quebra-quebra, como
unica reação demonstrativa que está passando fôme e miséria?

Como dizer ao pôvo que confiem nos nossos homens pú
, blicos? Será possível fazer renascer a esperança nessas almas calci
nadas por tantas desilusões e estarrecídas das promessas dos homens
que dirigem os nossos destinos?

E apesar de tudo não devemos descrer das infinitas pos
sibilidades de nossa pátria. São inexauríveis. O que falta é mo

ralidade e responsabilidade. Em face da nossa precária situação,
em que a corda do pescoço se aperta de dia a dia, é mister ca

da qual se capacíte da propria responsabilidade. O sacrificio deve

ser coletivo e vale a pena sacrificar-se, mesmo por algum tempo,
para que possamos sair' desse circulo de,morte. Menos ganancia,
menos ânsia de lucro facif; menos especulação e mais moralidade
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NATAL
ROTARY INTERNACIONAL

Escreveu LEOPOLDO HEIMBECK

sim, portanto. Sendo em todas
as horas o que muitos são ape
nas no Natal.

O objetivo básico de Rotary,
é o seu "Ideal de Servir" que
consiste em ter consideração e

prestar auxilio ao próximo. Para
alcançar esse objetivo, Rotary
procura tudo aquilo que reúna
os' povos e evita tudo aquilo que
os possa separar: É essa a ra

zão' porque Rotary se tornou
uma organização mundial, cujos
ideais foram aceitos por homens

que diferem grandemente em

línguas, costumes e' tradições
hlstóricas.

Queremos ainda citar o 'mag
nifico soneto da autoria do sr.

Alexandre D'Alessandro para o

Rotary Club de Bragança Pau-
lista: - 's E R V I R

-

Servir, sem esperar a recom-

[pensa
Seja mais que o prazer de ter

[servido;
Praticar dia a dia a bem -

[querença,
Em nome de um amor bem

[compreendido.

I

MENSAGEM -DE

Pm�[ictari�: '�. C. CARY�l�O
CAIXA POSTAL, 2

,

Tocam os sinos,
alegres, vivos,
em tons festivos!
- Chegou Natal!
- No céu, os anjos,
com vozes de ouro,
cantam em côro
celestial!

No mês de dezembro, há, em
todos os olhares e em todos os

sorrisos, uma ternura singular a
refletir a bondade que povôa
todos os corações. Parece que,
ao alvorecer do Ano Novo 1959,
o mundo se transforma diante
dos homens, falando-lhes aos

sentimentos nobres, chamando
os à pratica das mais altas vir
tudes. Dezembro é o mez em

que todos nos, sentimos amigos
e irmãos. Em que todos nos o

lhamos com confiança, nos a-I

pertamos as mãos com lealdade
e nos falamos com sincera fran

queza.

O que se vê nestes dias de
festas é o que Rotary prega para
todas RS horas. Continuemos as-

AOS ASSINANTES, ANUNCIANTES E FAVORECEDORES
A fim de dar uns dias de descanso aos nossos fun�.

nários e pessoal das oficinas, comunicamos aos nossos distintos
assinantes, anunciantes e favorecedores, que somente voltaremos

a circular no dia :3 de janeiro de 1959. Certos de que seremos

compreendidos na nossa iniciativa, aproveitamos a oportunidatle
para apresentar a todos os nossos sinceros votos de R,ÔAS
FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Ayiso aos Srs.Agricultores
Tendo-nos sido avisado qu� pessôas estranhas 80 nosso

quadro de Funcionàrios, estão estorquíndo os Snrs. Agricultores
sôbre pretensos mctivos, cumpre-nos deixar esclarecido que com

exeção dos Sr s. RICARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA e JOÃO
AUGUSTO BRAUHADT, nossos Correspondentes nas localidades
de Três Barras e Felipe Schmidt, respectivamente, não creden
ciamos mais ninguem para em nósso nome agir, muito menos,

receber quantias, fazer ou tratar qualquer negócio.
Assim sendo, prevenimos aos Srs. Agricultores, para que

,não entreguem dinheiro ou assinem qualquer documento à pes
sôas que se digam simplesmente por nós indicados, sem que es

tejarn munidos de devidas crede-nciais.

Canoinhas, 18 de Dezembro de 1.958

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S;A

Hugo Peixoto
Contador

em todos os atos da vida. Só assim, teremos situação melhor,
mais justa e certa.

Produzir, produzir mais e muito mais, deve ser a preo-'

cupação de todos os que ainda não perderam o sentido da pá
tria. Produzir mais para que a fartura se origine uma baixa ge
ral nos preços. E a este respeito nos chegam noticias alviçarei
ras de que a safra de cereais deste ano, será abundante. Portan

to, as esperanças não devem morrer.

Nos umbrais de um ANO NOVO, quando nos sentímos

como remoçados e perspectivas novas se descerram aos nossos

. olhos, que se intensifique nosso patriotísmo. Do esforço conjugado
,

e do sacrificio coletivo, poderá resultar a nossa salvação.

Que Deus nos ajude' nessa emergencia dolorosa e que
nos ampare nas horas de angustia e inspire mais responsabilidade
aos nossos homens publicas, para que eles sejam incluidos nesse

sacrificio coletivo em pról da, grandesa do Brasil. São os nossos

�. ardentes votos para 1959.

Presentes? não se iluda!
não há iguais aos dá Casa
/

Schreiber. Tem mesmo ...

Luiz D. de Miranda
Gerente

O amor, que o próprio) Deus
[Bondade Imensa

Neste Vale de Lágrimas dolorido,
Nos ensinou, firmando a nossa

[crença
Num mundo por seu sangue

[redimido!
I

Dar, sem que a' mão esquerda
[possa vêr

Quanto a direita deu e sem pedir
Paga, que esse tem sido o seu

[dever!
Isso é o que faz quem traz" no

[peito, a Luz
Que o proximo lhe aponta e o

[faz cumprir
·0 Santo Ensinamento de Jesus!

:�

MAIS LUZ! Sim mais luz: Di
zem que o velho Goethe, poeta
'alemão, ao' morrer, abriu pela
última vez os olhos já embaci
ados e exclamou: "Mais luz! Mais
luz!" Até hoje ninguem ficou
sabendo ao certo a que luz se

referia o grande moribundo. As
Interpretações são várias e to
das elas muito aceitáveis.

(Continúa na 3a página) ,

'

CANOINHAS
assaltada por ladrões
Continúa a onda de roubos ,e

assaltos noturnos. Residencias de
famílias tem sído roubadas sem

que a Policia consiga prender
0& ladrões. Apenas suspeitos, tem
aparecido, mas -não chegam a

ser confirmados a procedencia
do roubo .Quando não mais DO�
demos sair de casa sem que dei
xemos um vigia, Canoinhas dei
xou de ser a cidade tranquila,
sem roubos e assaltos. OS CR

noinhenses vivem preocupados,
porque sua segurança está aba
lada - geralmente quem fica
sempre no prejuiso é a pessoa
roubada. O ladrão quando dês ...

coberto, vae para a cadeia, pas
sa' lá alguns meses e anos, e a

vitima do roubo que sofra as

consequencias, Estamos ainda
lembrados do roubo e incendio
das Lojas das Novidades. Era
firma' que naquela época atra
vessava excelente situação fi
nanceira, o imprevisto quasi a

,levou à falencia.

O sr. Tenente Edgard Pereira,
dinâmico Delegado Especial de
Policia deve redobrar- o serviço
da Patrulha Noturna - se o

problema é a falta de policiais,
nós aqui estamos para ajuda-lo
na solicitação ao sr. Comandante
da, Policia Militar ou a quem de
direito. O que não pode conti
nuar é a onda de roubos e as

saltos, sem que à policia devido
a falta de auxiliares, deixe os

ladrões continuarem írnpúnes.
As nossas colunas estão á dis

posição das nossas autoridades
a fim de darmos combate ao

roubo e ao críme.

Nada menos de 1268 bonecas,
era até ontem o estoque da,
Casa Schreiber. O maior sor-.
timento jamais visto, Vá você
também comprar a tua boneca
na Casa Schreiber.
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CORREJO DO NORTE

,. t
'

! 20-12-1958

Enfeites
para Pinheirinho

Casa

Bar e Mercearia MONTE LíBANO
de Ao D I B S A K R '

Dôces, 'salgados, trigo triturado para quebe
verduras e frutas em ger�l

Entrega a domicílio - Fone 28a

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44.1

,
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Acabamos de
\

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
�

Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$, 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo de garantia. "

,-

ICASA F?EREIRA
\
Rua Getulio Vargas, 882.

'Oficina
J '

,

�elâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

�'.-
"

Completa assistência para
bo o I t do pequeno concerto

sua ICIC e a -, até a reforma geral

Bicicletas' das melhores marcas
':::

Pecas e accessórios

Vendas à vista e a prazo:

Sem'pre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

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

O
- ....

,.

- verao vem 6l _

Geladeiras domé'sticas F R IG I DA I R E
Comerciais . e Sorveteiras

ELETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais..

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.
Canoinhas - Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina

\,

. \

Almanaque do - Pensamento
Edição de 1959 ,

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de,1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida

diária, conselhcs sôbre : agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus leitores," êontos inte
ressantes, anedotas, charadas, e

outros assuntos curiosos, práti-
cos e úteis.

'

,Por apenas Cr$ 20,00-
Procure 'seu exemplar na
.

Impressora Ouro Verde

Negócio de ocasião
Vendem-se 50 datas em

ótimo ponto. estrada Marci
lia Dias, negócio de opor
tunidade. Vendem-se tam

bém separadas a partir de

Cr$ 10.000,00.
Tratar na Casa Pereira. S.o.

Assine! Leia! Divulgue!

'Correio do Norte'

V. S. poderá comprar re
logios mqdernissimos

'anéis e brincos de di
versos modelos

Na ,Relojoaria 'Suissa
�e Guilherme 1 A. Souza

Rua Eugenio de 'Souza

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

L: <iarcindo & I(nüppel Ltdo
Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygial

Boráx ou Tupy
,

Um 'produto bom,
.especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

Terreno a Venda
15;1/2 alqueires de terras de

erval e cultura. em São João dos
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas beafei
torías,

Preço de' ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda, Caixa postal 56 -

Canoinhas • Santa Catarina

Panelas e louças
Casa. Erlita.

'\

Motores "MWM" ,Diesel

Tipos KD 12 de 5-40, HP - 1 a 4 cilindros
Tipos FB "?GA-HA FULPERLAND com refrigeração

iii ar e � agua de 3 " 5 - 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

\ AGENTE EM CANOINHAS

J_ Côrte
Praça Lauro Müller, 751 Fone 125 1

o NATAL
está chegando. Embeleze sua esse,

. preferindo bons PINTO�ES.

Disque Fone 305

Casa Esmalte
OPORTUNIDADES

Tenho para venda: 1 caminhão Ford Hercules Diesel,
Recem-retífícado. reduzido, equipado com caixa de montanha
reboque duplo, pneus novos, tudo em ótimo estado (boa�êondi
ção de pagamento);

1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem
calçado (aceito troca por casa' cu terreno);

1 máquina Ford 100 HP, completa;
1 máquina STUDEBAKER. parcial;
i conjunto diferencial simples Studebaker
Muitas outras peças pata Ford.

AcAcIO PEREIRA' - Rua Paúla Pereira, 1443
, \

,

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliv,eira n.O 550

CANOINttAS -_ Santa Catarina \
,

-

Vende-se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff • 45 cavalos _

4 vagões de quóta L N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escrítórío da Sicól
Rua Getulio Vargas 1203. 50

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO,

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

l .1,.;'
,
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PNEUS DAS AFAMADAS MARCAS:

PIREl..LI - Cruzador, e Pé de Galinha.
FIRESTONE - A. T., Lameiros e' H. S.

GOOD ....YEAR - Bandeirante - 'Cacique e Lameiros,
de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

'Servicenbo Esso Canoinhas Limitadal ou

em Tres Barr�s, nas Lojas de MERHY SELEME s: FILHOS

Ano 13 CANOI NH�S • S. Catarina, zo de Dezembro de 1958. N. 524

Inspetoria Escolar da 24a. Circunscrição Escolar' - 'Canoinhas
COMUNICAÇÃO"

Tenho a grata satisfação em levar ao conhecimento dos se

nhores professores, p!1is e alunos, que em data de l°. de dezembro de
1958, remeti sob vale pnStf>l nO. 733.098, ao Exmo. Sr. Secretario de
E:lucação e Cultura, em Flo. ianopolis a importância de Cr$. 4.117,00
(quatro mil ceuto e desessete cruzeiros) destinado ao Natal dos La.
zsros e Filhos dos Lázaros, contribuição dos escolares dos seguintes
Estabelecimentos de Ensino Estaduais:

Grupo Escolar General Osorio - Tres Barras. Cr$. 300,00:
Grupo Escolar Luiz Dever. - Major Vieira. 100,00; Grupo Escolar Prof.
Manoel- da S.-Quadros· Marcilio Dias. 276,00; Grupo Escolar José
Zaniolo, Rio dos POÇOA 400,00: ESCOLAS REUNIDAS Adolar Wiese
Palmital - 92,00; Frei Menandro Kemps • Xarqueada - 130.00; São Ro
que - Fartura - 336,00; Prof. Manoel de F. Trancoso , Felipe Schimidt
. 232,00; Ministro ClementeMariani - Pinheiros· 220,00; Escolas Esta
duais: - Pacíencia Neves • 50,00; Rio elos Pardos - 150,00; Valiuhos -

172,00; Rio da Areia de Baixo - 100,00; Rio Novo de Cima - 50,00;
Colonia Ouro Verde - 30,000; Agudos - 180,00; Serra do Lucindo - 82,00;.
Ribeirão Raso - 30,00; Rio Claro - 141,00; Barreiros - 50,00; Santa
Emidia • 50.00; A�roio Fundo - 80,00; Piedade-Taunay - 50,00; Santa
Leocadia - 47.00: Encruzilhada - 34.00; Serra das Mortes - 79,00; Anta
Gorda - 85,00: Salseiro " 33,00; Barra Mansa - 30,00; Bela Vista do
Todo· 104,00; Barra Grande - 24,00; São Sebastiâo dos Ferreiras -

100,00; Pinho - 190,00; Colonia Tigre - 40,00; Matão - 50,00.
Canoinhas. dezembro de 1958.

Altino de Almeida Rocha' - Inspetor. Escolar Estadual.

PAUL
Cumprimenta seus amigos e Ireguêses,

desejando Bôas Festas

e um Feliz Ano ..Novo.

Leonardo Gepeki
Proprietário da Barbearia REAL

Cumprimenta seus amigos e Ireguéses,
. almejando um Feliz 'Natal

e um Próspero Ano No voo

Terreno ...

a
Vende-se um com a área de 121/2 alqueires, seno

do parte de caiva, restante cultura - - bastante herva e

alguma madeira de lei, e com. benfeitorias - casa; paiol
etc. Situado em TUNEIRA, Município de Papanduva,

Facilita-se parte do pagamento. Ver e tratar com

o Sr. Armando Francês, em Papanduva. 3x

Contadorando A T E N ç Ã 0\
Casemiro Dobrichlopp . Vacina contra

Pela Escola Técnica de Comér-
cio "David Carneiro", de União Paralisia Infantil
da Vitória, receberá o seu diplo
ma de Contador, dia 19, o jovem
canoinhense Casemiro, filho do ca

sal Felicio Dobrychlopp, residente
em Barra Mansa, neste Município.
Ao jovem formando ,e seus dis

. tintos pais, os parabens do "Cor
reio do Norte

o Doutor Reneau Cubas,
Médico Chefe do Centro de
Saúde, avisa ao público, que
está .sendo aplicada a ter
ceira dose da vacina contra
Paralisia Infantil, todos os

dias úteis, das 7,JO às 12 hrs.

Leopoldo Buba
eu.mptLmenEa seus ornlçoa e Ftegu.êões, desejando

93ôaõ g.estas e u.m peóspczo e ge(L� .JLLno Q)7000.

UMA VEZ POR' SEMAN'A ...

(Conclusão da 6a. página)
realizou recentemente uma viagem
de Canoinhas a Brasilia, num carro

ano 1.929 se não me engano. t/'

Domingo apesar da chuva que
caía lá fóra, estive no Clube Ca
noinhense ligeiramente e no meu

"rusch" anotei: Wilson Murara
e sua noiva Srta. Norma - Nery
Gonçalves e Srta. Terezinha •

Altair e Srta. Betti - Paulo e Srta.
Maria Luiza v Rainoldo Silva e

Srta. Eneida - Alcides Schumacher
e Srta. 1 iria - Luiz Pereira e

Srta. Dagmar - Sr. Nelson Cervi
e Sra. - Yalu Ribeiro e Sra. -'
Srtas, Miriam Corrêa - Marilô,
Natalinha Wendt. Rubens Stulzer
- Mauro O'Aquino - Tabalipa II·
- Renato Schaeffer - Arolde Vio·
lino Pacheco dos Reis - Tide
Mallon " Lourival Burgart - Drs.
Nilo Bastos e José Yv�n da Costa.

Como disse estive ligeiramente
no Clube, não podendo deste mo

do anotar "todo mundo" - tinha um

compromisso (Flamengo e Vasco.)
E'por falar em Vasco, pergun

to ao Soro Nelson .Zipperer quan
do e onde irá se disfazec de seu

maravilhoso bigóde, perdido herói
camente para o Snr. José Allage
no jogo Flamengo x Vasco.

x x x

Não é inverno ainda pl!.ra o

Tonico andar jogando PE ..TECA.
x x x

Estou fazendo ponto nas relo
joarias de nossa cidade, para ver

se encontre o Alcides por lá, mas

até agora "néca",
'x x x

O bambolê já pegou em Canoi
ilhas e segundo a opinião de mui
tos a campeã do dito é a garo
tinha Jane Côrte.

x x x

Me contaram que houve 'uma

festinha sabado à noite no Clube
Canoinhense, STOP.

x x "x
O rapaz anda de aliança, mas

continua malandro e o peor é, ele
nem fica vermelho.

x x x

Não acredito que o romance do
Maria Tereza; seja s6mente um

Castélinho (1) de areia. Creio que
o rapaz gosta mesmo da garôta,
pois faz ponto todas as tardes,
na rua em que ela mora.

x x x

Sempre andando e falando uma

enormidade. chegou o Snr. Cyro
'Ehlke (Dr.)

x x x

Muito elegante e bonita está
entre nós. em gozo de férias a

Srta. Miriam Corrêa, forte candi
data naturalmente, a uma das 5
Srtas. mais elegantes.

x x x _í

Cachimbinho oferece um permo
de Cr$ 500,00 em dinheiro, para
quem' apontar o Dome da Snra.
ou Srta.. que encabeçar a lista
das 10 mais elegantes, bastando
para isto escrever ao jornol Cor
reio do Norte - CONCURSO das
10 MAIS ELEGANTES . men

cio�ando seu nome e enderece é
o nome da

.
Snra. ou Srta., que

encabeçará a referida lista. Somen
te concorrerão ao sorteio as cartas
recebidas até as 12 horas do dia
31 do corrente. Em caso de 2 ou

mais acertadores, será feito o sor

teio para a entrega do prêmio.
As cartas sómente serão' abertas
dia 6 de Janeiro, por pessôas pré
viamente designadas por este

jornal.
Por esta semana despeço me

desejando a todos os meus leito- .

res e amigos, um Feliz Natal.

MENSAGEM DE NATA.L
Conclusão da la página

Do que não resta dúvida, é

que o mundo' está urgentemente
precisando de mais luz espiri
tual para sair deste angustioso
conflito em que vivemos. Luz
espiritual, para mostrar aos ho
mens o único caminho certo, que
é o da fraternidade humana. E
luz intelectual, para que os po
liticos melhor compreendam a

necessidade de resolve.r bem os

problemas públicos, sem se dei
xarem levar por pressões de

magógicas nem por interesses
eleitorais ou outros, piores ain

da, mas, .ao contrário, procura
rem guiar-se exclusivamente pea
la luz da razão, do bom-senso,
no real interêsse do bem pú
plico e do povo.

.
,

Devemos, seguindo os' ensí- "

namentos do Rotary Internaci
onal, percorer a vida com mais
simplicidade e mais compreen
são, porque, assim estaremos
mais proximos ao cristianismo,
fonte de amor ao próximo. de
bondade e de perfeição: porque
assim daremos mais conforto à
nOSS6 Religião e mais força aos

nossos passos para a eternidade.

ROTARY É

Respeito - para sentir no bem
alheio a própria fe
licidade.

Organização - para servir corn
método e trabalhâr
com ardor.

Trabalho para transformar a
em fatos de alegria
e progresso.

Amizade - para compreender
o próximo e ser por
ele compreendido.

Renúncia - para ter autorida
de sôbre os outros.

Ideal para possuir fé
constante e um en

tusiasmo perma
nente.

Com êsses elementos vem

Rotary escrevendo paulatina
mente a sua sinfonia, a- smfonia
da amizade entre os homens e

da' compreensão e concordia en-

'tre os povos. E é dentro dêsse
.

:�'"espirito que o Rotary Club de ��.Canoinhas, nesta mensagem de'
fé, aliando-se aos 9700 outros,
Clubes em 108 Países, nos 6
continentes, deseja a todos os

Municípios os melhores votos
de um feliz Natal.

Com a fé inabalável nos des
tinos da humanidade e na vito
ria final de seu objetivo, vem

Rotary com seus quasi 500 mil
companheiros de todo o Mundo
compondo a grande Sinfonia da I

Paz.

Paz na terra entre os ho
mens ...

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
J N F L A M A ç O'E 5,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E S P".!_!i_H A 5, ET C .

. ....,......_...

CONTRA CASPA, !
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS •
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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AS LOJAS UNIDAS� LTOA.' avisam sua distinta freguezia que atenderão
dias 22 e 23 do corrente até I às 22 horas.

Ano 13 - CANOINHA� - S. Catarina, 2u de Dezembrode 1%8 - N 524
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Basilio Humenhuk & Cia, Ltda.
Concessionários: Jepp Willys

-----,---

Cumprimentem, desejando Bôas Festas
,

e um Feliz Ano ...Novo.

J.
Cauoinhaa - Praça Lauro Müller,751 .l... Fone. 125 - Sta. Catarina

Cumprimente, almejando um Feliz Netal

e um Próspero Ano Novo.

A T E N ç A 0-
Conheça seu futuro antes de fazer qualquer negócio.
Encontra-se nesta cidade a celebre Astrologa DONA

CATARINA recentemente chegada da capital da Repúbli
ca, que compromete-se a revelar a vida de qualquer pessoa
por mais dificil que seja.'

CONSVLTAS A Cr$ 30,00 e 50,00.
DONA CATARINA, atende diàriamente no

,

'\
.

Hotel Ouro Verde Quarto 22 .,. '(anoinhas

•

·e

,[

I
L

FELIZ NATAL!
Associando-se ao jubilo de

seus amigos e parentes, pela
passagem do Natal, a festa má-

xima da Cristandade, JOSÉ
KlJf�OLI e SENHORA, cum

primentam-os, fazendo votos

sinceros pela felicidade pessoal
de cada um.

A todos; boas festas e pros
peridades.

A Coletoria 'das Rendas Fe
rais de Canoinhas, torna publico
aos interessados, que o Imposto
Sindical, referentes às serrarias,
carpintarias e tanoarias, será ar

recadado por esta 'repartição, no
mês de Janeiro, e nos meses

seguintes com acréscimo de rriul- I
ta de 10%.
Canoinhas, 15 de Dezembro

de 1958.

Adyr Fontana Prohmann - aux.

E DIT AL
A Associação Profissional dos

Contabilistas de Canoínhas, por
seu Presidente, convoca os se

nhores associados para tomarem

parte na Assembléia Geral que
será realizada no dia 6 (seis)
de Janeiro do ano vindouro, às
20 (vinte) horas, na séde da

Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, sita à Rua
Vidal Ramos n.? 736, 1.0 andar,
a fim de se deliberar o reco

nhecimento desta entidade como

Sindicato.

Darcy Furtado Rocha

FOLHINHAS
Recebemos e agradecemos 'lindas e vistosas folhi

nhas para 1959, das seguintes firmas:
Casa Langer de Walfrido Langer; J. Côrte; Casa

Erlita; Farmácia Oliveira e Nelson Zipperer de Canoinhas;
.Agro Industrial Bruno Heídrich S. A. de 'Rio do Sul.
Piratininga, Cia. Nacional de Seguros - S. Paulo.
Industrias Reunidas Irmãos Spina S. A ...... S. Paulo:'

Cartões de Bôas Festas
/ .

Recebemos e retribuimos 'os votos de Bôas Festas e Fe
liz Ano Novo dos nosso� presados amigos e assinantes:

'

Transportadora Wolfram Ltda; Agro Industrial Bruno
Heidrich S. A.; Octávio de, Paula Costa, residente em Porto. Ale
gre; Posto de Serviço Canoinhas Ltda.; Dr. Luiz Adelmo Budant;
Clotardo Stratmann e Minesota Manufatureíra Ltds. Campinas -

do . N o r t eCorreio
Pedimos a todos os senhores, assinantes, 'que estão

com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debitas com os nossos agentes Srs.

Esmeraldino de Almeida Papanduva
Ricardo de Oliveira Três Barras
Friedrich Brauhardt Felipe Schmidt
Pedro Veiga Sob. Major Vieira
João Polomani e

Dna, Maria Góss Glinski
Geraldo Meppes

Paula Pereira
Marcílio Dias

Aos de "outras localidades onde não temos agentes,
solicitamos procurarem regularizar aqui na Redação as suas '

assinaturas.
.

Outrossim informamos que até Dezembro todas as

reformas e assinaturas nóvas serão feitas na base do preço.
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a partir de Janeiro

vigorará o preço de Cr"$ 100,00.

Pela atenção que dispensarem agradece
A GERENCIA

Cancínhas, 12 de Novembro de 1958.
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Cartões de Natal' _' Antes de comprar

seus cartões de Natal, verifique a grande
variedade de modelos na

,

IMPHESSORA OURO VE.RDE LTDA.

I· Na sua adega não deve faltar:

����::�a MICHIElONSuco de Uvas

Estes famósos produtos da Michielon encontram-se
a venda na firma <;

VENDE-SE Corri. Ind. Germano' Stein SIA
\ Iá Praça Lauro Müller - nésta cidade

VISITE, A· CASA LANGER Uma casa de madeira, recém
construida, medindo 7x12 mts.,
Sem GSO. Construção de pri
meira. 9 compartimentos, com

instalação sanitária completa.
Poço e banheira dentro de casa.

Tratar nesta redação

Que Oferece para

Este

Natal'

RUA PAULA PEREIRA· 793

,Tintas Ypiranga
Casa Erlita

A.V·I S OC<\RTEIRAS, CINTOS E BOLSAS

JOGOS SUSPENSÓRIO, SOMBRINHAS

CAMISAS, CAMISETAS, CALÇAS, TOALHAS
GRAVATAS MODERNAS, MEIAS NYLON E ÚNICO

ÓLEOS E PERFUMES DE ALTA QUALIDADE,
COLARES, BROCHES, BRINCOS, PULSEIRAS

PREGADORES P. GRAVATAS, PITEIR�S
CIGARRElRAS, FOSFOREIRAS, CANETAS,

GAITAS, ISQUEIRDS, ETC.

Gustavo Hatschbach, torne
publico que estão terminante
mente proibidas passagens. ca

çadas e pescadas em suas terras,
nas localidades de Parado e

Matão. 3x

Não se responsabiliza pelo
que possa acontecer aos que
desrespeitarem u presente aviso.

Vende-se
em Agua Verde, distante da eida
de 1 klm., uma data .com casa de
morada (bungalô).
Tratar com João Salomon, rua

Marechal Deodoro. '

Utensílios
.

domésticos

e(J,�4 �lttit(LVELINHOS. AÇUCAR VE CÔRMódicos

--------------------_.------------------�-----------------------------------------�

GRANDES VENDAS DE NATA'L E ANO NOVO
,

.

,

Como vem fazendo todos os anos, as Lojas Unidas Ltda., 'iniciaram suas sensacionais vendas de Natal e Ano Novo.
Não façam suas compras sem fazer uma visita' às LOJAS UNIDAS LTOA., a casa que tem de tudo para todos.

NYLON Lisos e Estampados
metro 52,00

Um mundo de .brinquedos já expostos

Bonecas de todos os preços
. Brinquedos fortes e, duráveis

Piquê de Algodão
todas as cores ,

metro 85;00
'

..�Plásticos para mesas

« «estofamentos

-

Cretones Estampados
largura 1,40

Cretones Garcia em côres
Percal (U� m lar��ra) a Cr$ 125,00

.

Algodão, Zeflr
Xadrezes

Brins, Morim

Tecidos p/cortinas
!

metro 45,00

Cobertores Bebê
em cores

Cr$35,00 .

"

,ESTAM'PARIAS CHITÃO
Metro 25,00 (t�oa� a� �m��)

CHAMALOTES c.s 35,00
TaFetás Xadrês mt. 48,00 a partir de Cr$ 15,00 o metro'

Lamê 18,00
Laquê (1,40 larg.)

Cr$ 55,00

TECIDOS
PARA

NOIVAS

Calças - Combinações
, Anáguas - Camisolas

(Jersey e Nylon)

Cintas - Carteiras - Bolsas .para Senhoras

Cintas e Suspensõrles p/homens e (rianças

mais notavel coleçãoA Chocolates para NatalEnfeites de Pinheirinho
as últimas novidades

da afamada marcade tecidos modernos para as festas de Natal.

Tecidos. para todas as' ocasiões. BUSCHLE

Vejam as magníficas .exclusivid,ades das Lojas
--.,-----_----

Unidas Ltda.
.

fogões Economicos
Maquinas de COstura

.
'

.Pbillips e Crosley

Acordeões í Sofás Cama

TO D E 5 CH IN I
.

e Colchões de Mola
.

��Probel'"

Rádios e Radiolas

�cPhillips'"
a última palavra em

R.ÁDIOS ..
,

Cieladeiras Bergon
(com chaves)

a mais aperfeiçoada
do país

48 - 80 -120 Baixos
um sonho divinoos melhores

BICICLETAS CENTR,UM PARA HOMENS" E SENHORAS

Filial: ITAIOPOLIS
,"
f •Lojas Unidas Ltda.

Rua Caetano. Costa, 553 - Fone, 140 :. Canoinhas
l.lnidas .

para bem servir
com melhores preços e qualidadesl

41W1USW _
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A sua distinta
um

freguezia, amigos
Feliz Natal e um

e colaboradores as LOJAS UNI DAS
Ano Novo próspero e repleto

LTDA.' desejam'
de Venturas.

.
PELOS I.AIRE§

e JaJ O ([)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIÁM"Si'.-

Hoje: os srs. Natan e Ieaac
Zugman e Aloes Antonouich;
a sra. dna. Julieta esp. do
sr. Antonino Nicolazei, a srta.
Edini 1erezinha; as meninas
Neiva Clarice fi'lha do snr.

Leonel Barcellos e Terezinha
de Jesus filha do sr. Nivaldo
G. Padilha.

Amanhã: os snrs. Osmar
Nascimento, Gerente do Ban
co Inco em Florianopolis e

snr. dr. Orestes Procopiak;
o menino Nereu Valdemar
filho do sr, [oão Polomani;
as meninas Irmengard filha
do sr. Alberta Voigt e Maria
Luiza Emma filha do

snr'lWaldemar Carlos Stange.

Dia 22:'0 sr, losé ,Kuhn; o J
menino João filho do sr. Tu/
ti Kalil Sphair; a srta. Alá
dia Kretzer; .as meninas Re
gina filha do sr. -Antonio da
Silva' e Bernardina filha do
sr. Manoel Eleuterio Furtado
Dia 23: Q srta. Dirce de

Oliveira; as meninas IEliane
,Maria tilha do sr. Ernesto
Noernberg e [ulia filha do
snr. [oaquim Vieira Simões;
o menine Francisco filho do
sr. Ponpeu de Olioeira.

Dia 24: o sr. [oaquim A.
Pereira; o menino Osmar Ma
neel filho do sr. Ostoaldo Voi
gt; as sras. dnas. Ceci esp. do
S1. Adauto N. Allage e Ana
Silvia esp, ,do snr. Ciro O.
Bastos; a menina [aci Maria'
filha do 'sr. Pedro Vieira.

Dia 25: os srs. /osé Emilia
no Uba , Oswaldo Haensch;
os jovens Rogério e Paulo. N.
Müller; a sra. dna. Maria LUI '

ci esp. do sr. Waldomiro Me..
deiros; as meninas Nézia�filha
do sr. rreJerico Sachweh e

Iril} de lesús filha do snr.
Feliks Bialeski.

'

Dia 26; o sr.lthass Seleme,
Gerente deste semanário e da
Impressora Ouro Verde Ltda;
o jovem Renato Voigt; os
menimos losé filho dó sm.
Ananias Petrintchuk e Ayr;
ton filho do sr. Basilio Hu.
menhuk; as' srlas.· Marilene
Furtado e Yvqnilde Reine1t;
as meninas Alaide e Arlete
filhas do sr. Antonio Tompo
roski e Otilha filha do sr. Er
nesto Herbst.

'

Dia 27: as sras. dnas. Nair
esp. do sr. Alcidio Zaniolo
� Irmilinda esp. do sr. Au"
guslinho Kornatzki; as meni
nas Mariangela lilha do: sr. I

Angelino Ferreiras Maria T.
fVatzko.

.

Dia 28: o sr. Júlio R Wen
dt, o menino Valmor filho do
sr. Francisco Alves Pereira'

" ,

as sras. dnas. Edith esp. do
snr. Osmario Davel e lulia
Kuhn; a menina Tomazia A-

I
'

parecida tilha do sr. Quinti
no Furtado.

Dia 29: os srs. Ananias
'Petrintchuk, Aleixo Czarnik
e dr, Reneau Cubas; o jovem
Adhemar Benkendort; o me.

nino Osmar Ney filho do sr.

Rodolfo [ablonski; as sras.
dnas. Marta esp. do sr. João
Wisnieski; Thomasia esposa
do sr. Frederico Werdan e

Francisca esp, do sr. Eraldo
Spitzner, a srta. Terezinha
Marly Machado; Aroldo e A.
rilda gemeos filhos do snr,

[ose Inacio dos Santos.

Dia 30: o sr. Alvino Koeh»
ler; os meninos Luiz Alberto
filho do sr. Ladislau Knorek
e Fernando Celso filho do sr.
Bernardino Crestani; as srtas.
Anita Knop e Rita de Cas»
sia Schramm.

Dia�31: o sr. Paúlo Wiese:
o menino Luiz Cesar filho
do sr. [oão Reinert; as sras.
dnas. Irene esp. do Si. Lou
renço Buba e Mira esp, do
sr. Leonel Barcelos. 'a meni.
n'a., Sinira filha do. sr. jahyr
D. da Silveira.

JANEIRO DE 1959
Dia 1: os srs. João Seleme

Antonio da Silva e '-Pastor
George Wegger; o jovem Sil»
vino .Saiomon; os meninos
Egon filho do snr. Dietrich
Siems e Marcello Antonio ti
lho do sr. Adib Sakr; a sra.

dna. Hiida esp, do sr. Hen»
rique Soetber; as meninas lo"
nr Regina tiiha do snr. José
Seczygiel e Beatriz filha da
sra. Viúva Lacila Klock:
Dia 2: o sr. Iaroslaw Si.

dorak; os meninos Carlos Al
verto filho do SI'. Julio Ribei
ro do Vale, José Raul filho
do sr. Claudio lourenço de
Lima e Oldemar Mussi [or.
filho do sr, Oldemar Mussi;
a srta. Orieta Silveira:

Comprimentamos a todos
desejando um Feliz Natal e

'Prospero Ano Novo.

\
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UMA VEZ POR SEMANA ...

(Cachimbinho)' IAmigos leitores, aqui estou no

vomente trazendo um pouco de
recordações da semana que se

passou. Toma-se difieil confesso,
escrever semanalmente sobre o

mesmo assunto, mormente quando
este não varia.' Mas continuarei
firme no meu posto, procurando

sempre as novidades e os venenos

de nosso pequenino, mas adoravel
mundo social. Para aproxima
edição estou preparando uma en

trevista com o Presidente do Clu
be Canoinhense, Dr. Saulo Carva
lho. Depois gesta. Irei entrevistar
o Dr. Waldomiro Bubniak, que'

(continúa na 3a. página)

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. ás 20,15 horas - Impróprio até 14 ano.

14&. DR - Junta de Alistam'ento Militar'de Canoinhas
EditAl de Convocaçã.o' MM 1. Turno
I - Os conscritos abaixo, devem comparecer na Junta de- Alis

tamento Militar. anêxa a Prefeitura Municipal, afim de serem incor-
-pcrados. .

\

II - 08 couvooados que deixarem de se apresentar nas ,da·
tas abaixo declaradas, ficarão considerados Insubmissos.

Unidade designada: - Batalhão de Guardas -:IRio.
Ponto de reunião;' - Prefeitura �lunicipal.
Data de apresentação: Dia 7 de Jaueiro de 1959;às 2 h. da tarde,
Embarque: Dia 8 fio Janeiro, às 8,35 horas.
Alvino Herbst filho de Waldemiro 'Herbst, Eruzt Rudolf Fron

teck, f Otto Fronteck, Eurides Franco f Silvino Franco, Güntber
Gorzeltz f Oscar Gorzeltz, Helio Guaraldo f Geraldo Guaraldo, Hil
ton Pazda f Otavio Pazda, Julio Budant Neto f Irineu Mario Bu
dant, Lauro Novak f Basilio Novak, Olimar Sardâ f Manoel Sardâ,
Pedro Jaremczuk f Miguel Jaremcsuk. Rodolfo Smentkoski.. f Auto
nio Smentkoski, Rogerio Jesus Müller f Paulo Müller, Wigando Zie-

. mann f Max Ziemann.
Unidade designada: 20. Batalhão Ferroviário""': Rio Negro

�,
Ponto de reunião: Prefeitura Municipal
Data de apresentação: Dia 12 de.janeiro de 1959,'às 2 b. da tarde
Embarque: Dia 13 de janeiro, às 8.35 horas.
Adir Correa do Prado f Nestor Correa do Prado. Alceu de

Oli,veira f Honorato de Oliveira, Almir José Boyerl f Germano Bay
erl, Amado Antonio Maron f Antonio Maron Becil, Anastacio Wzo·
rek f Vicente Wzorek. Antonio Rosa do Nascimento f Abel Rosa do
Nascimento, Arno Kocb f Ernesto Koch. Aroldo Thie� f Adolfo Thiem,
Augusto Lenartovicz f Tomaz' Lenartovicz. Carlos Agostinho Fedalto'
f José Bartolomeu Fedalto, Carlos José Baumgaertner f José Antonio
Baumgaertner. Celso José Watzko f Francisco Watzko. Cesar Gowda
f Jorge Gowda. Diircy Bueno f Agenor Bueno. Dorival Munhoz f
José Waldemiro Munhoz. Egon Thiem f Willy Alvim Friedrich Tbiem.
Elson Daniel Fleitb f Ervino Fleith, Emidio Cubas Neto f José Do·
lor Cubas, Eurides Schiessl f Carlos Schiessl, Evaldo Nanias f José /

Nanias SobrO. Flavio Gapski f José Gapski S .. Francisco Bueno Fi·
!ho f Francisco Bueno de Oliveira. Francisco Haag f Augusto Haag,
Francisco Pereira de Lima f Francisco Pereira de Lima, Francisco
Vieira f Antonio Domingos Vieira. Guido Henning f EmiliG Henning.
Gumercindo ,fl.odrigues f João Maria Rodrigues. Hildebrando Padilha
de Lima f José Soares de Lima, Jair Sabino f José Pedro Sabino,
João Batista Correa f Pedro Corres dos' Santos, João Soares :los SaDo
tos f Miguel. Soares dos Santos. Luiz Jancmiúnka f Alberto Jancmi
únka. Mario Berbek f Basilio Berbek, Mario Osmar Fuck f José A
dão Fuck, Milton Erhardt -f Wendelin Erhardt, Newton Czdloski f
Vicente Czdloski, NOfOé de Oliveira f Erotidetl de Oliveira Quadros,
Olavio Spares f Osvaldo Soares, Orival Pereira f Heleodoro PereIra"
Osny Koch f Adolpho Koch, Otavio Afonso da Silva f Sebastião A
fcnso da Silva, Rubens Alvaro Jarschel f Paulo. Jarschel. Rudolfo
AJcgri f Rodilio Alegri, Salico Caetano da- Silva f Antonio Caetano
da Silva. Sergio Sze(lczuk f Sico Szenczuk, Sei!efredo Tchaick f Ro-
,.mão Tc�aik, Valdemiro Kosbwski f Francisco Koslowski; Valdomiro
Soares f Christiano Soares; Walter Adernar Scholze f Walter Scholze;
Walter WaldevÍDo Martins f Waldevino José Martins.

Canoinbas, 4 de dezembro de 1958
BENUR AUGUSTO MUNIZ - l°; Teu. Del. 14a• DR.

,
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SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

1 ' AFRICA DE FOGO - Em Tecnicolor -

C/ Maureen O'Hara - Macdonald Carey
"Um sensacional drama de aventuras"

2 - Pistoleiro Negro - Um grandioso fíme faroeste
--""""_-,-

DOMINGO - ás 1'4.horas • Proibido para menores de 5 anos

PISTOLEIRO NEGRO
.

. ás 17 horas Censura até 14 anos
DOMINGO - ás 20,15 hora.� Proibido até 14 anos

O A S I(toS Em CinemaScope
Com Míchele Morgan; Pierre Brassuer, Cornell Borgers,

Gregoire Aslan

"Perdidos de paixões humanas na imensidão do deserto,
não pressentiram a tragédia final que os arrastou até'

junto das sombras da morte!"

28. Feira. ás 2�,15 horas ':...!!:.PRISE - Proib. até 14 ano.

38. Feira � ás 20,15 horas - Proibido até 14 anos

'A VI DA NAo VALE NADA
- única exibição -

com Pedro Infante, Rosario Granados, Domingos Soler,
Magda Guzman e Lilia Prarto

"A vida de um homem selvagem ... e'enamorado até, o tédio"

5. feira - às 14 horas. Proibido até 5 ano-�
em especial Matinée

FILHA' DO ,EMBAIXADOR,A
em CinemaScope • C/ Olivia de Haviland, John

Forsythe, Mima Loy, Adolphe Menjon.
"Uma Comédia elegante, filmada erp Pariz - colorido be
líssimo e um sensacional desfile de Modas de Dior"

5.a e 6.a Feira - às 20,15 horas. Proibido até 14 anos

MIGUEL STROGOFF-
o Correio do Tzar

. '

C/ Curd Jurgens, Geneviêve Page, e centenas de figurantes.
. "Um gigante em CinemaScope - Das paginas gloriosas
de Julio Verne, "Miguel Strogoff" é bem o simbolo do
heroi que arrisca a vida para libértar um povo oprimido"

- Não percam este monumental filme -

.
-----

AGUARDEM: GABI - O Revolver Mercenário. Marcado
pela Sargeta. O Belo Sexo· O Corcurida de ���re·Dame.
A Direção do Cine T. Vera Cruz Apresenta aos

seus Distintos Habituées os votos de uni

Alegre e Feliz Natal•••

Henrique Voigt & Filho
Rua Eugénio de Souza, 339 fone 276 Ca-ixa Postal, 172

Fábrica' tie Móveis - Empreza Funerária

Esquadrias � Colchões - (irupos Estofados
Reformas em geral - Sofás (amas'

,

� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




