
Alcançou surprêndente
êxito o Conclave Socio

1

Econômico do
Norte -Cataririense

UM AGRADECIMENTO
"Presisamos colocear an

jinhos sôbre a Prefeitura, como

também um jardim suspenso,
para que as Sras. e as Srtas.
possam passar e lá de cima

apreciarem a cidade".
Estimados leitores assim se

expresava o conhecidíssimo Jo
sé Kanzler, quando dominado
pelo mal que xaos poucos tira
va-lhe a razão, dizia corno esta,
tantas outras frases de sentido

ignóbil, chegando até a ofender
indivíduos de dignidade reco

nhecida.

Seu José foi um homem ati

vo, quando nos seus .tempos de

perfeita lucidez, muito serviu.
a diversos canoinhenses quer'
seja como pedreiro, carpinteiro,
pintor ou mesmo marcineíro, e

até há bem poucos dias, ado
entado como se encontrava,
rondava pelas ruas da cidade,
penso, procurando afogar o. de
sespero do qual era tomado.

Porém, mais uma vez foi
provado que em nossa terra

) ainda' perduram aqueles que
possuem bondade; caridade e

piedade, pois José Kanzler en

contra-se agora na Colônia San
tana e por médicos do dito
Estabelecimento, que tanto dig
nifica nosso Estado, foilhe ga
rantido r cura.

Deixamos lá José Kanzler, e

ao despedi-mo- nos ainda con

segui ouvir:
"Fico aquí porque quero sarar

pois devo cuidar de minha
familia e do meu serviço."
Deus permita que o seu

restabelecimento seja imediato
e, possam estas frases exprimir
tôda a satisfação tôdo o con

tentamento que um dis talvês
possa sentir êste homem, para
com o nobre e elevado povo
de Canoinhas.

Agradecimentos aos Srs. Os
mar Nascimento, João Pereira,
Tufí Nader e João F. Siems ..

Por José Kanzler,
A. Pacheco Reis.
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Dr. Vitoldo Siedlecki
Festejou dia 17 do corrente o

seu aniversario natalicio, o dr.
Vitoldo José Siedlecki, residente
em Felipe Schmidt e Presidente
do Sub Diretorio da UDN na

quele prospero Distrito. Advo

gado de profissão, dr. Vitoldo
atualmente dedica-se a lavoura

pecuaria e muito tem contribui
do para o desenvolvimento eco

nomico do Municipio.
"Correio' do Norte" cumpri

menta-o, com muitos votos de
felicidades, junto a todos que
lhe são caros.

A BIC previne
contra "vende
dores" de li vros
Temos sido vítimas, em Ca

noinhas, repetidas vezes, duns

"escroques" interestaduais, que
vêm a esta praça vender pro
dutos farmacêuticos, artigos de

escritório, bugigangas e . . . li
vros - tudo na mesma pasta.
Ha pouco mais de um ano, um

sr. Gutierrez, vindo de São Pau

lo, "trabalhando" com catálogos
e papel timbrado da Editôra

Colúmbia, lesou compradores
daqui em algumas dezenas de
contos de réis, estando a Dele

gàcia de Defraudações e Falsifi

cações de São Paulo no encal

ço do ladrão, até hoje. Recen

temente, vindo de Curitiba, pre
tensamente por parte dos Ab
bott Laboratórios do Brasil-aqui
esteve, durante vários dias; um
-sr. Constantino Jacomelli Júnior,
sôbre cuja "idoneidade moral"
a Biblioteca Infantil de Canoi
nhas logo teve informações dos
mesmos laboratórios. Agora, o

"Diário do Paraná", de 15 de

Setembro, vem nos enumerar

alguns feitos da fôlha corrida
dêsse cidadão, a quem a Polícia
do Paraná procura. Aqui dei
xou, para entrada- de conversa,

alguns livros vendidos; de ou

tros, só levou o dinheiro, con
forme já sabíamos e consta à

gora no mesmo "Diário do Pa

raná", tudo isso de permeio com

ofertas de remédios infalíveis
contra a caspa . . .

Aos compradores de livros em

Canoinhas, aconselhamos, dora
vante, cuidado máximo. Exijam
se do viajante 'as credenciais da
Firma que diz representar; pois
todos apresentam catálogos de

editôras, e isto não .é documen
to. Não se comprem livros sem

garantias certíssimas de entrega:
há de o viajante apresentar-nos
o livro no ato da compra. Pois

.

a continuarmos de ser explora
dos desta maneira, nem no sis
tema de prestações não podemos
mais confiar. No caso da BIC,
lamentamos profundamente que
desta vez lesaram um seu ben

feitor, tendo ela mesma ficado
com os livros que ela adquiriu,
no próprio ato da compra. Tam
bém no caso da Columbia Edí
tôra essa Firma indenizou 'a

,
. ,

Biblioteca, embora com prejuízo
próprio. Mas a lição, aliás as

lições, valem para nós todos.
.

frei Elzeário Schmitt, ofm,

Canoinhas, em os dias 11, 12 e 13 do corrente mês, viveu
uma' atmosfera de vibração e civismo. Reuniram-se aqui, para o

10. Conclave Sacio-Econômico realizado em Sta. Catarina, figuras
das mais representativas nos meios políticos e administrativos do

Estado, lídímas expressões das classes produtoras ou conservado
ras e participantes em geral.

Mandou-nos seu representante, inclusive S. Excia. o Go
vernador Heriberto Hülse, aqui presente na pessoa do seu auxi

liar direto, o Secretário da Agricultura do Estado, Dr. Celso Yvan
dã Costa. Aqui esteve por igual, nosso- ilustre conterrâneo

Deputadu Federal Aroldo Carvalho, aqui estiveram igualmente o�
Deputados Estaduais Srs. Benedito Terézio de Carvalho Jr. e Jose

Gonçalves. Êste último, representando a Assembléia Legislativa
de Sta. Catarina.

Quasi todos os municipios norte-catarinenses mandaram
nos representantes, êstes quais, - seja dito, - trouxeram, igual
mente, valiosas contribuições.

Inúmeros projetos, teses ou proposições foram apresen
tados e debatidos segundo a importancia de cada um deles, e,
como não poderia deixar de ser, polarizou atenções especiais o

problema cruciante da energia elétrica. Reflorestamento, projeto
dos Srs. Herbert Ritzmann e Wigando 01.3en, relatado pelo Dr.

Cyro Ehlke, recebeu do próprio Sr. Secretário da Agricultura do
Estado os mais francos e acalorados elogios. Problema rodo

Ierroviàrio da região, debatido pelo Deputado F.ederal Aroldo

Carvalho, mereceu acalorada discussão, pela própria impôrtancia
de que se reveste e o Plano de Bôlsas- de Mercadorias e Arma

zens Gerais, do representante do município de São Francisco do,

Sul, foi, da mesma forma, vivamente aplaudido. No temário do

Conclave, Agricultura e Pecuária, trabalho de fôlego, do Sr. Al
fredo Garcindo e sj_ equipe de técnicos, mereceu capitulo especial.

De parte. da Câmara Municipal de Canoinhas, ocupou a

tribuna do Conclave, por muitas vêzes, o vereador Dr. Yvan José
da Costa, que, com muita proprieade, discutiu soluções para o

problema local e norte-catarinense, da energia elétrica.

O Clube de Caça Pesca e Tiro Major Tomaz Vieira, apre
sentou interessantes e oportunos projetos, como os de: criação de

um Parque Federal de Proteção á Fauna, .em ilha fluvial situada
no Rio Iguaçú,' nos limites de nosso municipio com S. Matheus
do Sul, e o de Saneamento, Recuperação e Urbanização dos lo
cais: Campo D'Agua Verde e Xarqueada, correção �o curso dos
Rios Canoinhas e Agua Verde e instalação de uma grande Lagoa
ou açude de regularização, para incrementar, inclusive a pisci
cultura especializada.

Traremos aos nossos leitores, em nossa proxima edição,
ampla reportagem do que foi, realmente, o primeiro Conclave
Socio-Econornico do norte-catarinense. O que poderemos desde

já dizer, porém, é que o mesmo alcançou surpreendente êxito, e

teve o condão' de aglutinar forças pertencentes ás mais diferen
tes convicções políticas, sociais e religiosas. Houve, inclusive, so

ma ponderável, contribuição de entidades de classes, como Pre
feitura Municipal, Camara Municipai, Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, Associação Rural, Escola Técnica de Co
mercio de Canoinhas, Associação Profissional dos Contabilistas,
imprensa escrita e falada. Todos, enfim, de um modo geral tra
balharam e .contribuiram para o êxito surpreendente do Conclave,
que, temos certeza, à presente altura já está sendo objeto dos
mais dedicados aplausos em todos os meios proeminentes da ad-.
ministração pública do Estado, imprensa, comércio, industria, en

tidades de classe e o povo em geral.

,

Salve 21

"DIA
de
DA

Setembro,
ARVORE"
CYRO EHLKE

USou a sombra amiga que te protege contra
o sol••• Sou pão .de bondade e flor de beleza.
Dou- te a mad'eira para o teu berço. Acam

parrho-fe desde riasceres; OuvÍ o teu primeiro
chôro, Quando morres, acompanho-te ainda,
sob a forma de ataúde, ao seio da terra.

Sou, pois, pão de bondade e flor de beleza.
Sou a árvore, tua

-

companheira e amiga.
Se me amas. e como mereço, protege.me
também. Defende-me contra os insensatos."

O 21 de Setembro. dia nacionalmente consagrado à arvore,

está, entre nós. reaquirindo, felizmente. aquelas vibrações de antanho.
Quando,' finalmente, se percebe o mal que se causou á nossa ante
riormente pujante natureza; agora que já se está formando urna

salutar mentalidade flor�stal; quando, enfim, os poderes públicos
renovam aquela preocupação que sempre demonstraram, em educar
o nosso homem das cidades e do interior, incuntindolhe no espírito
o sentido e a necesidade de se preservarem as áreas florestais tão
úteis á conservação da terra, á atração das chuvas periódicas e á
conservação do nÍvil médio de águas dos nossos riachos, r�os, regatos
e fontes de água enfim, é que se readquire entre nós em sua mais
viva e significativa expressão. aquele sentido real, nobre e humano,
de culto ao 21 de Setembro, de homengem e respeito á arvore.

São as escolas, através dos seus dedicados mestres, qu�
incutem na criança. nos adolescentes e mesmo nos adultos, o signi
ficado intengral dêsse 21 de Setembro, do "Dia da Arvore". São
campanhas educativas que se desenvolvem, são pregações e palestras
que SI'! proferem; tôdas, visando incentivar o culto de amor e pre
servação da árvore, tão nescessária á vi-la do homem .�_ manutenção
da fauna e da flora, e à regularidade climatérica.

Em nossa cidade de Canoinhas, exemplo do que já se fez,
no sentido de verificar e perpetuar êsse espírito, é o pinheirinho
da praça Lauro Mueller. plantado aos 7 de Setembro de 1.922,
Centenário da Independência do Brasil, que, altaneiro já, é corno
se fôra uma taça dirigida para o alto: e a dizer, - agradecido -

80S que lhe preservaram: "Eis-me aqui, sinceramente grato, endere
çando ao Altíssimo meus pedidos de bençãos e retribuição a esta
terra benfazeja e ao seu bom e digno povol Que os Céus tragam a

paz, a prosperidade e a bemaventurança aos que aqui vivem1
Cultuemos pois, canoinhenses, o 21 de Setembro, o "Dia

da Arvore". Levemos, nesse dia, a todos os lares e nossa terra
aquela oração, colhida alhures. em jardim público, e da qual nos dá
conta Henrique Boiteux, em seu opúscolo "Madeiras de Construção
de Sta. Catarina":

"Tu, que passas e levantas contra mim teu braço, antes de
fazer-me mal, olha-me bem. Eu sou o calor do teu lar nas noites
frias de inverno. Eu sou a sombra amiga que te protege contra
o sol de Fevereiro. Meus frutos saciam tua fome e acalmam tua
sêde: Eu sou a viga que suporta o teto de tua casa. a tábua de
tua mesa, a cama em que descansas. Sou o cabo de tuas ferramentas
a porta de tua casa, Quando nasces, tenho a madeira para teu ber
ço. Quando morres, acompanho' te ainda; sob a forma de ataúde,
no seio da terra. Sou pão de bondade e flor de beleza. Se me

amas, e como mereço, defende me contra os insensatos". E sugere
o referido autor, que ás palavras supra.

- alhures colhidas - se

acresçam mais as seguintes, de conceito próprio:
"Sou arma para tua defesa. Sou o bordão que te ampara

na Velhice. Sou a prancha que te facilita a transposição de rios e

despenhadeiros e a que 'nas águas te conduz Sou quem te dá fogo
para cocção de teus alimentos. Sou qem, de fibras, te dá vestuár-io,
e minhas folhas dão alívio às tuas dores. Sou a haste que, orgulhosa
ostenta o pavilhão da tua Pátria. Sou finalmente, - se és cristão -,
aquela que te recorda o emblema de tua fé".

.·Aroldo Carva.lhoDeputado .I

Comunica aos.. seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório" na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos intetêsses de
Santa Catarina e bem cumprir .o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, l85, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do Perú, 101, Aparta
mento 902 - Copacabana - Fone 37.4875.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL -

- COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS .- Santa Càtarina

"

PINTOS 1 DIADE
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca
Para qualquer quantidade.

Entrega de Agosto em; diante.
PEDIDOS E INFORMAÇOES COM

HENRiQUE BGRA
/

à Rua Getúlio Vargas, ao lado da União Madeireira Ltda.

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na
-

Relojoaria Suissa"
do Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio _

de Souta
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De Interesse dos lavradôres
Calcárea moido para correção de acidez do solo .

Sementes de milho hibrido
Ramá de aipim
Enxertos de Vide'ira
Adubos para [ardlrn » horta e pomar

Tem a 'Associação Rural de Canoinhas,

LOTEAMENTO "MARIA lEZANu
Fundos do Hospital Santa Cruz

VENDEM ....SE LOTES

-

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida
-,

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,_
Bo'rax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

lr�tar �a Tinturaria Guarani ��m Nabor Lezan.
4 .

VENDE-SE
TRATOR FORDSON ,MAJOR (DiESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN
SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

; w:o

,
...

Uma .casa residencial em ter
reno de lO:X'20 ares coberta 75

u

-_-ii!lE!ii!IIIIIiD__ll!IiiIf!!!_mWIill'ill!l!_IIIIIIIN_wm* IIIIII iII!lill'd. rn2 situada á Rua Felipe Schmidt,
Condições 8 combinar com o

Soro Bento da Rosa Menezes á
Rua Curitibanos nv, 272. Ix

Completa assistência para
b" " I .L - do pequeno concerto

sua ICIC e ..a até a reforma geral

Bic-icletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAG,O
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

,

Oficina

Relâmpago

Estolas de pele
CASA ERLITA

-

Casacos, cesaqulnhos,
blusas, pulovers

eaftt1, �tllt(t

Vend,e-se
Um motor a oleo crú de 40 hp,

e rum amassador completo para
tijolo. Vende-se 'separados.
Informações _ nesta Redação ou

com o proprietário sr. Ewaldo
. Gonchorowski em Parado, 1

VENDE-SE

-

\-

/

OUTROS FICAM-

I
PASSA ONDE

", o;;.

camioneta brasi!eirà.
com tração nas 4 rodas

M A I o R 'E SPA ç o

MAICR CONFÔRTO

MAIOR UTILIDADE

Reune, em um só veículo, a furqõo, o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys, Visite em nosso salão

exposição, o veículo 'ideal para o campo e a cidade.

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda,

CONCESSIONÁ'RIO DA WlllYS-OVERLAND DO BRASil S.A.

)

c..-=--�-:::=
-'--�"_

-:-�/�
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Novilha estraviada
Estraviou-se do potreiro

do Sr. Norberto Fiedler u

ma novilha de côr baia,
zebua, bem orelhuda, aspa
pequena.
Gratifica-se a quem der

informações da mesma. Ix

Assine! Leial Divulgue (

Correio do Norte

.

Cobertores,
pijamas peluciedos

CASA ERLITA
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



e

lvVIVERSARJANTES DA SEMA1VA
ANIVERSARIAM=SE

Hoje: os srs. Paulo Midler
e Alfredo Pereira, à srtd. Ro
siris Tinel; a sra. dna.Ludithe
esp. do sr. Adolfo Kurz,' as

meninas Silvia Terezinha fi
lha do sr. José Guginski; Iua
ni filha do sr. Firmino de
Paula e Silva,' Elfrieda Ro
selis filha do sr .. Waldemar

Carlos Stange e Beatris Iea
bel filha do sr. Antonio Ma ...

.ron Becil.

Amanhã: as sras. dnas. Do ...

naria csp, do sr. Pedro P.
portes; Vva. Branca Corte
Mello,' Maria Atalaia esp, do
sr, [oão Rutqueoicz e [ulia
esp. do sr. Alexandre de Pau,
la e Silva; os jovens Rubens
Walter e Wilson A. Seleme,' os
srs. Ernesto Bishop Sobv.;
JOSé Maria Furtado Primo,'
Gustavo Maes e Wendelino
Reinert; o menino Robert Wi
liam filho do sr. lngo BoI",
lmann; as meninas Leomar
filha do sr. Boaoentura Ben
da e Rosane Francisca filha
do sr. Antonio Barreis; ajo"
vem Jorge, filho do sr. AL
fredo Ürosekop].
Dia 2 t: a sra. dna. Maria

Luiza esp, do sr. Nivaldo G.
Padilho; os srs. Gustavo
Knoll; Pedro Jeneura; Bel
miro Alves; Saioador fi. da
Silva e Doriual da Silva; as
srtas. Inês Matilde Prates e

Amélia Stascotnam; os In e..

ninas Luis Osni"Protes [ilho
do sr. Te(ltilo Prates,' João
filho do sr. Tertuliano Lean-

dro e Arlindo filho do sr.

Bruno Schroeder.
Dia 22: as sras. dnas.Ioana

esp. do S1. Henrique Todt e

Olivia esp, do sr, Eloidio Bor
ges da Silva; o jovem José
Isaac Seleme; os srs. R,aul'
Burgardt e Dorgelo Cordeiro
de União da Vitoria; os ge
meos Orlando e Oswaldo, fi
lhos do sr. Carlos Ürosskopf.
Dia' 23: os srs. João Dias

e Nivaldo Subatke; os jovens
Edson Ritzmann e Norberto
Irineu Olsen; o menino Ante
nor (ilho do sr. Antonio Sco
nhetzki; a menina Sonia Ma"
ria fllh.ade Vva. Leonor Wiese;
as sras. duas. Leoni esp: do
sr. Sarkis Soares e Cecilia
esp do sr. lacá Scheuer Ir.
Dia 124: as sras. dnas. Herta

esp. do sr. Waldemar Nader,"
Violeta esp do sr. Douglas
Benkendort; Wanda esp, do
sr. Zeno B. Ribeiro da Silva
e Waldeci esp. do sr. Erimar
Olímpio Fiedler; o: sr. Eucli
des Bueno; as meninas Mer»
ce e Ana Maria filhas do sr:
Paulo Oisen; as srtas. Leo»
nora Scheuer e Guiomar
Schaidt.

, Dia 25: os srs. Oito Frie
drich; Wilmar Friedrich; Wil"
liam Castelains, Augusto Bess
e Rodolfo Frank; a menina
Suei» Raquel tilha do sr. Es» �

I tetano Bedritchuk; as sras.
,

dnas. Clara esp, do sr. Ro- r

dolfo Scheide; lzabel esp. do
sr. OLto Friedrich.
Nossos parabens.

�

Enlace Matrimonial
Unir-se-ão hoje pelos sal

grados lares matrimoniais, o
sr, Francisco Krisan, filho de
Estanislau e dna. Broneslaua
Krisan com a srta. Maria de
Lourdes, filha de Antonio e

dnà. Ana Kauua, residentes.
em Major Vieira.

Súmula da sessão do dia 5 de agosto de 1959

Presidencia: - Alfredo de Oliveira Garcindo
Presentes: Tufi Nader, Ewaldo Kreiss, Guilherme Prust, Cle

mentino E. Pieczarka, Ewaldo Zipperer, .Joãu Seleme, Antonio Souza
Costa, Braulio Ribas da Cruz, José Ivan, da Costa, João Augusto
Brauhardt e Dr. Heneau Cubas.
\

ATIVIDADES DA CAMARA
DEI VERE/\DORES

Nascimento
�Com O nascimento do ro

busto garoto José Roberto,
acorrido no dia 17 deste mes,
está em testas o lar do casal
Romão-Judith Kreesinski.
Nossos purabens.

Ausente: Alcides Woitexen.

Expediente: Requerimento do Vereador Alcides Woitexen,
pedindo licença para todo o presente periodo legislativo, sendo con

cedida. A Comissão de Legislação e Justiça dá parecer sobre o pro
jeto de lei que autoriza doação de uma data em Campo D'Água
Verde para Da, Salomêa Hiske de Souza; Idem, que autoriza ° Che
fe do Poder Executivo li promover concorrenciu pública de um C13"

minhão Ford e uma 'camioneta Ford; Idem, parecer sobre o projeto
de lei que abre crédito especial de Cr$, 1.533.600,00 pala aquisição
de veicules: Idem, sobre o projeto de lei que pede credito da im
portancla de Cr$ 3.166,684.00; Idem, parecer sobre projeto de lei que
extingue o cargo de Auxiliar da Justiça Eleitoral; Idem, sobre Da.
Maria Inez Munhoz de Lima, que requer remissão de impostos. En
tra em primeira discussão o parecer da Comissão de Legislação e JU8�
tiça, referente ao projeto de lei, que autoriza () Executivo a por em

concorrencia pública 2 veioulos pertencentes a .munic'ipa:idade, discor
rendo a respeito os vereadores: - João Augusto Braunhardt, José

. Ivan da Costa, Heneau Cubas e João Selem e, posto em la. votação
foi o mesmo aprovado. Idem, da mesma Comissão em la. discussão
O parecer referente pedido de Da. Maria Inez Munhoz de Lima. dis
correram a respeito os vereadores Braulio Ribas da Cruz e Juão Se
leme, continua o vereador José Ivan da Costa e Heneau Cubas; pos
to em la. votação foi o mesmo aprovado com a emenda. Idem, da
mesma Comissão dá parecer sobre o projeto de lei que extingue o

cargo de Auxiliar da Justiça Eleitoral. falaram a respeito os verea

dores José Ivan da Costa, Braulio Ribas da Cruz, posto em la. VOa

tação foi O mesmo aprovado; Idem, da mesma Comissão referente
projeto de lei que ",pede suplementação de Cr$ 1 553.600,00 de verba,
falaram a respeito os vereadores João Selerne. Reneau Cubas e Brau
lio Ribas da Cruz, sendo devolvido a mesma Cornlssão referente ao

requerimento do Sr. Affonso Letzov, que requer cancelamento de
imposto de veículos, a Comissão deu parecer contrario ao requerimen
to, posto em la. votação o parecer, foi o mesmo aprovado.

Palavra livre: - Uí'!OU da mesma o veread�r Dr. 'Reneau
Cubas, que pede informações a Mesa, sendo esclarecido. Após o Ve
reador Tufi Nader lê requerimento de licença do Vereador Antonio
Maron Becil, por 10 dias, sendo concedido pela Mesa. O Vereador
Braulio Ribas da Cruz deu esclarecimento a respeito da lei que con

cedeu isenção de impostos predial aos Ex-Pracinhas. UBOU ainda da
palavra o Vereador Dr. José Ivan da Costa, para justificar porque
defendeu o parecer da Comissão Legislação e Justiça.

AGRADECIMENTO
Mamede Cadot e sra. agra

decem aos srs. drs. Reneau
Cubas, Mario Mussi, Osvaldo
Segundo de Olioeirà e as

Irmãs de Caridade do Hos
pital Sta. Cruz, peta atenção
que prestaram- á extinta tina.
Adelaide Crestani, durante
sua longa- enfermidade.
A todos sua gratidão.

AVISO
,

A CASA PEREIRA - A
Casa da Boa Roupa, avisa
a seus freguêses que as en

comendas de trajes para o

natal, serão aceitas somen

te até dia 31 de outubro.

ponto por ponto
Rua Getúlio Vargas, 882
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A qualidade do tecido. a exatidão do corte.
,

o esmêro da confeccão é o minucioso acalfamento
de uma roupa Renner são, realmente,

GRANDES vantagens que tornam pequeno e

sobretudo justo o seu preço! Somente e
.

O'rganização Renner, graças à sua alta
.'

;; '. especialização na Indústria do Vestuàl'ioJ
pode proporcionar a V. essa economiar sem

contudo prejudicar a' qualidade do produto.
A roupa Renner tem, tudo o que V. deseja: be1.oSi

padrões, talhe moderno e, d que é' primüpa1.f
R�nller ,tem ..

tradição porque., veste geraçÇ)es.

D
A

P;ijUCiHS
tiltalhes

&!lue Iluem

gf88Bdf# MeDO

roupa

REjiER :_

• costuras elósticas,
mUito mais res'lstentes..

• botões 'pregQdas' em,
dois sentidos.. B

O
A

• vários modêlos em

cada nÚm�ro.

• Dossadeiras especiais i1
1 cm, abaixo do coÓs..

('j

• forros pré-encolhidos,
du�lamente costurados.

À �

� • o vinco das calças
o€ompanha o fio
do fazenda

R
O
U
p
'A

a boa roupa ponto por 'ponto
f V \ 'l\ _

Revendedor Renfler casa PEREIRa .. a casa da boa roupa
Ruo Getulio Vargas, .882 - Telefone: 298 l CANOINHAS

lS.
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CONVOCADO
ARRIMO DE FAMILIA

1. E' considerado arrimo o convocado que comprova ser:

a) filho único de mulher viuva ou solteira, da abandonada
pelo marido ou da desquitada, a qual sirva de único arrímo ou o

que ela escolher, quando tiver mais de um, sem direitos a outra

opção;
b) filho de homem físicamente incapaz para prover seu

sustento e a quem serve de único arrimo;
c) viúvo e tiver filho menor (legitimo ou legitimado) se

fôr o único arrimo;
,

d) casado e tiver filho menor, desde que seja o único ar-

rimo do casal;
e) irmão, órfão de pai e mãe, que sustentar irmão menor

ou maior invalido ou interdito, ou ainda, irmá solteira ou viúva
que viva em sua compania;

f) filho órfão de pai e mãe que servir de único arrimo a

uma de suas avós ou avô decrépito ou valetudinário, incapaz de
prover .os meios de subsitência;

g) casado e servir de único arrimo à esposa.
2. A condição de arrimo só prevalecerá quando o indiví

duo não disponha de recursos para efetivar aquela função, caso,

seja incorporado.
�. O convocado que alegar ser arrimo deverá requerer,

ao Comandanie da Região Militar, a tempo útil, sua dispensa de
Incordoração.

Ao requerimento deverá ser feita juntada dos documentos
que se seguem:

a) em todos os casos:
- atestado de policial do Distrito em que reside, com

provando ser o convocado único do arrimo e residir em compa
nhia dos que carecem do seu auxilio.

- declaração sempre que possível, do Prefeito Munici
pal e do Juiz de Direito, confirmando o alegado pelo convocado:

b) Conforme o caso:

Certidão de óbito;
- Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento.

4. O requerimento e demais documentos deverão rer

aprese nlados:
- até 20 de SETEMBRO nôs JAM.

até 20 de DEZEMBRO, prazo máximo para entrada
dos requerimentos, no SMR/5.

De preferência os requerimentos deverão ser apresenta
dos às JAM até 20 de Setembro ou às Camiões Volantes quando
instalarem os PR nos municípios.

5. fim de resolver realmente seus casos o mais rapido
possivel' os convocados devem se dirigir diretamente às JAM
evitando auxilio de INTERMEDIARIOS.

Ameaçada de desaparecimento
a indústria madeireira

I Rio (ARGUS-PRESS) - O senador Saul Ramos focalisou
da tribuna da Câmara Alta o angustíanto sproblema da devasta
ção das nossas mó tas, reportando-se a um relatorio de técnicos
da FAO que estiverem fazendo o levantamento florestal das re

servas de pinheiros no planalto catarinense. Salientou o senador
Saulo Rames que o relataria é por demais pessimista, assinalan
do que se não forem tomadas medidas eficazes para impedir o

debate dosordenado dos nossos pinheirais, dentro do curto prazo
de 10 anos cessará e .indústris madeireira de Santa Catarina,
por falta de matéria prima. Nesse sentido o senador catarinense
remeteu requerimento de informações ao Instituto Nacional FAO
e quais as medidas que vem tornando no, sentido de disciplinar
o corte, bem como quais as providências tomadas para proceder
ao reforestamento das àreas devastadas, (A. A)

Esportistas do Turfe"
Haverá corridas dia 27 do corrente, na Pista da So

ciedade Hípica "Julio Budant" em Agua Verde; onde vão
se defrontar os animais PEREVA de Irmãos Grosskopf
e a Potranca PRINCESA do Sr. Ezilton Budarit em duas
quadras (333 merros).

'

Haverá churrascada, botequim sortido etc.

A todos 'que comparecerem a Comissão organiza-
dora agradece. 2x

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Camisas para passeio: Brancas c/ colarinho e Tipo
Esporte -- Camisas especialmente para serviço

Diversos preços e padronagens �

Calças para homens.

(Novamente "MAÇAS" sempre frescas)

De perto e

de longe
J. Wzorek

Somos livres, democratas;
não tememos as chibatas. Li"
berdade aigozamos, adversá
fios respeitamos.
Em rigôr e disciplina co

nhecemos o limite, pois com

Lei e com /ustiça andamos

sempre -. sempre quites.
- Nas fileiras udenistas, te
mos homens de oalôr, porque
somos progressistas, sacudi.
mos o torpôr.
Se acontece que erramos -

o errar humano é - mesmo

assim não retardamos . . .

nunca andamos "de ré ...
"

Agasalhos para Inverno

Casa Erlita

Ferreiros
Vende-se o conjunto ou

separadamente uma ferraria

completa e um motor Ford,
em perfeito estado.

Informações nésta reda-
ção. 3x

Negocio de Ocasião
Vende-se uma casa de

construção mista, dois pa
vimentos, agua quente-fria,
instalação sanitária comple
ta localizada a' rua Vidal
Ramos 1079, nesta.

Condições de pagamento
a combinar.

Tratar com Moacir Nóvak.

Casa em Monte Castelo
Vende-se em Monte Cas

telo uma casa de madeira
com 9x6,50 m. distando 200
metros da BR·2 ..

Preço de Ocasião.

Maiores detalhes CO,TI o

proprietário Amantino Meís
ter, no local. 3x

Registro Ci v ii
Maria Góss Glinski, Oficial

do registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
casar: Miguel Markiv e Anna
Cordeiro. Ele solteiro, operaria,
natural de Antonio Olyntho Es
tado do Paraná nascido a 15 de
Setembro de 1938, residente em

C anoinhas, filho de Demetrío
Markiv e de dona Estefania
Scopetz Markiv residentes em

Antonio Olyntho, Estado do
Paraná. Ela solteira domestica,
natural de Rio do Pinho deste
Distrito, nascida a 30 de Outu
bro de 1937, residente neste Dis

trito, filha de Arlindo Coadoiro
e de dona Deolínda Cordeiro de
Mello, residentes neste Distrito.
Quem souber de algum impe
dimento deve acusar na forma
da Lei.

Paula Pereira, 16 de Setem
qro de 1959.

Maria �Góss Glinski

Oficial do Registro Civil

UMA VEZ
POR SEMANA ...

Amigas, bom dia. Estão seção deveria sair com um

comentário sôbre o baile do dia 5 de Setembro, mas devido a

imprevistos alheios a nossa vontade; não foi possível.
x x x x x

N'uma rodinha de café, comentava. se que os nossos Clu
bes estão parados em comparação dos anos anteriores. Convém
esclarecer que, até a presente data, sómente duas orquestras
apareceran por aqui e todas as duas foram contratadas. Uma
foi "Les Colegiales", e tendo, apresentado em Maio e a outra é
a
" Tita Duval", que deverá "acontecer" dia 17 de Dezembro.

Por si vemos que não culpa de nossas sociedaades.

x x x x x

A nova diretoria do Clube Canoínhense já esta se mo

vimentando, tendo sido tomadas diversas providênoias, entre as

quais posso citar que, estão sendo ultimados entendimentos para
o contrato de uma grande orquestra para o dia 31- de dezembro,

xxxxx I

Dentre as pessôas que visitaram Canoinhas, por ocasião
do Conclave que se realizou, muitas ficaram verdadeiramente
impressionadas com a beleza do Clube.

xxxxx

O novo prédio da Soco Beneficente Operária, já foi ba
tizado, pois durante -a realização do Conclave, seus participantes
foram agraciados a cocktails, no salão de festas daquela socie
dade, Fui informado que já em Dezembro deste ano, será reali
zado lá, o primeiro baile. Nisto tudo convém salientar o trabalho
realmente fantástico de seu presidente, D. Mário Mussi.

xxx:xx

Esteve rápidamente em Cancinhas, o Dr. José Pedro
Mendes de Almeida, Juiz de Direito da Comarca de Lages.

\_ xxxxx

Durante o jantar que encerrou o Conclave Sócio
Econômico, uma pessóa (gente bem), lá pelas tantas levantou e

foi pedir ao reporter da Rádio Canoinhas, que não esquecesse
de passar ao seu lado e registrar a sua presença: tá tudo certo.

xxxxx

Embora com um tanto de atraze, tenho o grato prazer
de registrar o noivado de Snr. Aluizio Soares de Carvalho, com

a Srta. lsolde Bartnick.
Dia 5 deste contrataram casemento os jovens João Al

berto Nicolazzi com a Srta. Dorita Walter. Aos noivos, meus

cumprimeetos.
x x x x x

-Eete ano, pello visto, teremos bem nma dezena' de ',de
butantes".

x x x x x

Comentava-se pela cidade que o Ciréca transferira Sua
residência para caçador, De fonte segura, posso informar que o

popular e simpático Ciréca, esta amando lá pela terra de vinhü.
I '

xxxxx

O Carioca foi eleiio o "barrnann" do ano.

x x x x x

Por hoje é só e até a proxima semana.

Boas as

Safra
.Perspccti vas Para a

Tritícula Gaúcha
O Ministério Mário Meneghetti. presidiado á reunião da

COTRINAC, trocou tmprossõos com o Sr, João Caruso, Tecretá-'
rio do Interior c Justiça do Rio Glande do Sul, que afirmou ao

titular da Pasta de Agricultura, caso o tempo contribua para
isso, haver a possibilidade de seu Estado colher, Este ano, 1 mi
lhão e 200 mil toneladas de trigo, ressarcindo-se, assim, dos

prejuízos causados pelos insucessos das duas últimas safras. Na

oportunidade, foram ventilados e .debatidos vários assuntos refe
rentes á triticultura nacional e aos problemas de armazenamento
em geral.

ELEAZAR DE CAHVALHO
volta a empolgar

os norte-americanos
Chicago - Mais de 35000 residentes desta cidade e visitantes

deleitaram-se e se empolgaram com dois acontecimentos musicais
dos III Jogos Panamericanos - concertos .noiGrand Park. regidos
pelo ilustre maestro brasileiro }�leaz-ar de Carvalho, e um progra
ma de música latino • americana para quarteto.

O pianista Jorje Bolet e o celista brasileiro mundialmente
famoso Aldo Parizot participarem do programa do 3rand Park
com o maestro Eleazar de Carvalho.

Os scontecimedtos musicais estão entre os momentos intelectuais
dos lU Jogos Panamericanos, compreendende teatro, danças, ar

quitetura, �xposiçõeg de livros etc. As autoridades da concentra

ção desportiva do Hemisfério calculam que mais de meio milhão
de chicagüences se deleitaram _com as apresentações artísticas
do "Festival das Américas", que é parte integrante do programa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ii Prestações desde Cr$ 2.885,00 ii
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!i Venha conhecer o novo plano de financiamento na 5i
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ii Vomércio e lod. D. Jordan S. A. ii '
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A INDÚSTRIA E A CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTAM COM

ADEIRAM CIFE��9
EM TODO O BRASIL
- uma grande rêde de distribuição; para

suprimentó instantâneo de suas necessidades.
,

,

Representante em Canoinhas:

ITHASS SELEM E

��r�� �rat�it� �� raij�i�ratia
Agora sóÍUente em 12 lições,

, A Escola Modêlo de Taqui
grafia, dirigida: pelo Prof. SE'R
GIO THOMAZ, abriu matrículas
ao novo curso de taquigrafia
por correspondência com um to
tal de 12 lições em 18 exercícios
remetidos de uma s6 vez e que
nos deverão ser enviados em 6
remessas de 3 exercícios, após o

que serão conferidos diplomas aos

alunos aprovados em exame final
feito na própria residência. Não
deixe para amanhã. decida-se ain
da hoje escrevendo à Escola
Modêlo de Taquigrafia, Rua Ba
rão de Itapetininga, 275 - 9.
andar _,. Sala 93' - Caixa Poso
tal, 8600, Fone 36·7659 � São
Paulo.

VENDE-SE
(

Duas vacas 'de, leite de
elevada produção, das ra

ças Holandeza e Jersey .

Vêr e tratar no Aviário

Leghorn, rua Roberto Ehlke,
. 33L /.--

, .' I '.' xl

Vende-se
-Um lote de 40 ovelhas.

Carneiros dê '. toda- a idade,
de bôa raça.
Tratar com o proprietário

em Rio dos Poços S-. Santo
Pontarollo, '<. x3

Luv'as de Malhas
Casa Erllta

• •

NATURALIVIENTE DIESEL ...

,

DUVIDA'
. � ..- --- ... ,."_ ..",.

- z

- símbolo de potênela.
economia 'e

duraoilidade em

,.,,-, <"tOdas a.,

estradas do

i"�"_ mU'ndo I

, "

CONCESS/ONÁR'IO AUTORIZADO.:
�7 ._

A� MA�LON e: elA.
Canoinhas Santa Catarina

"

VENDE#SE
por prêco de ocasião

'Um trator Fordson Major Diesel 45 HP com

rodado de pneus e mais os seguintes implementas:
'meia esteira
arado de 3 discos
lamina para estrada'

com pouco uso, e em perfeito estado de conservação
Tratar -:com '

Soe. Ind. e Com. Sícol .S /A.
Rua Getulio Vargas, 1203 Canoinhas, SC. 3x

Atenção
Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja

de Móveis de VOLKER VOLLRATH, como quar
tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PRONTA ENTREGA.' 6x

Rua Senador Schmidt, 768 Canoinhas

I Dr. José Bonifácio da' Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais • Inventários e Parti Ilhas

Atende diariamente das '9 às 12 e das 14 à.' 17 hora.

Escrit6rio: Rua 'Dr;' Nereu Ramos (Proximo ao Fortim) _IITA!ÓPO'l.�IS -

-_ S. c.

J. Côrte Praça Lauro' Müller, 751

Fone. 125

Canoinhas - Santa Catarina.

tem para pronta entrega

Balanças plataformas de 200 a 500 kilos

Balanças de balcão automáticas

Balanças Domesticas e de mesa

Preços modicos - amplas garantias 6

Responda
�

a esta P�rgunta111
,�. .� • "" I: ;o •

Qual é o Estado do Brasil que tem 10 letras sem serem repetidas?

----_._-_._-- ----- .. - .. _-- ......_------_....

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10

Responda corretamente e ganhe um lindo terreno de praia
quase inteiramente gratís: --:z.Bast!l para tanto enviar-nos pelo
Correio o coupou preenchido para:'

. )ARDIM MI�'A,BçLA
Rua Maria Domitila, 298 - 5° andar - sala 56 em São Paulo

NÃO PERCA ESTA GRANDF. OPORTUNIDADE
As primeiras 5q cartas que chegarem a nosso escritório,

estarão concorrendo a um belissimo lote de terreno de 10x30,
IDa -maís .bela praia de -nosso- Iitoral, com estrada, de rodagem
'próxíma; ligando-se, também-com' a-futura BR-'2, estrada essa que
encurtará o trecho São Paulo' - Curitiba para apenas 4 horas. -

Loteamento reg. sob n. 84" livro 3 .C, fls. 19 e 20 tl a circunscr.
de Imóveis), aprovado na Prefeitura de Cananeia sob n, 90/57.
Vendemos também a longo prazo com pequena entrada. Preço
de' venda, Cr$ 35,000,00 'I'rintá e cinco mil cruzeiros.)

Nome .... ._ ..... ....._ .. _ .... _ ......... ._ .. _ ........__._._ Idade ..... , .... , .... ,.,.",." ....

Rua .. .. .. .. .. .. .. . .. N. .. _ .. Fone ..

C idade .. , . . Bairro .. -------------------- .. -----------\.,,---- ...

Estado. __ __ __ __ _. __ _ .. __ Profissão __ : __ . __ .. __ .,__ __ _ ..

AVIARIO LEGHQ,R"N
....

Tem para pronta' entrega:';
P I N TO S< O E 1 O I A

-
,

. "," ,

(

Das Raças lEGHO'RN E HAMFIRE
Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)
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i\man
Distrito

1 O horas instalacão
,

BELA VISTA DO
oficial do
TOLDO

Pelo Exmo.
da Comarca,
VISTA DO

Sr. Dr. Paulo Peregrino
será instalado amanhã às
TOLDO. São convidadas

Ferreira, dignissimo Juiz
1 O horas, o Distrito
autoridades

de
de

Direito
BELA

o geral.povo em

Ano 14 • CANOINHAS· S. Catarina, 19 de Setembro de 1959 • N. 561

Providência Necessária
A população da cidade fi

cou agradàvelmente surpreen
dida com a instalação da ftira
livre, pois esta veio em grande
parte, além de colocar verduras
e legumes frescos ao alcance de
todos, duas veses por semana,
os preços são compensadores,
dado os feirantes, estarem isen
tos de impostos. Mas, a satisfa-'
ção não é notada na população.
Confusão e atropêlo se tem no

tado nos dias de feira e isso
acontece porque não está -Ioca
lisada em local apropriado nem

devidamente organisada. A po
pulação está sendo servida sem

conforto e até sem higiene.
Verduras colocadas na cal

çada e outras espalhadas sobre
a grama da praça Dr. Osvaldo
de Oliveira, inclusive legumes
espalhados pelo· chão. Tem se

observado dificuldade do povo
escolher o que quer comprar e

o recurso é pisar em cima das
verduras.

O local tambem não é apro
priado para a instalação da fei
ra. A rua Paula Pereira é uma

das mais movimentadas ruas da
cidade

.

e como tal oferece o

transito seria perigo às famílias
que comparecem à feira, prin
cipalmente às que se fazem a

companhar de crianças.
A Prefeitura Municipal deve

designar um local apropriado
para a feira, inclusive exigir dos
feirantes, a' necessária organisa
ção, colocando cada espécie de
verdura e legume, em seus res

pectivos lugares. Não é possível
que continúe como está, pois
além de constituir uma séria
ameaça á saúde do povo, depõe
Canoinhas como cidade desen
volvida.

Aquí fica o nosso apêlo. Que
seja interpretado como colabo
ração. A organisação-é um prin
cípio ímprescíndível no êxito
das finalidades, que os homens
públicos se ·propõe na elevada
missão de servir ao povo. Que
este apêlo seja considerado uma
providência necessária.

Reapresentação da peça

OS DESTERRADOS I
Amanhã às 20 horas, a Co

munidade Evangelica Lutherana,
.reapresentará a peça teatral "Os
Desterrados", drama em 4 atos
com 9 personagens. Na mesma

oportunidade, será reapresenta
do tambem a comedia "Feiera
bend", apresentada em alemão.
Tendo em vista o sucesso obti
do na primeira apresentação de
ambas as peças, espera-se igual
exito na reapresentação.'

.

PANIFICADORA PRIMOR
o mais moderno e higiênico
estabelecimento do gênero no Planalto

Os melhores pães da cidade

Agora fresquinhos
Pela manhã e pela tarde

Telefone Para 288

E Será prontamente Atendido

,

Registro Ci vil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

cípío e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: João Vieira dos Santos
e Ulidina Sampaio dos Santos,
Ele, natural deste Estado nas

cido neste distrito no dia 1.
de outubro de 1928, lavrador
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito, fi 1ho de Jordão
Rod. dos Santos e de Dona
Joaduina Vieira dos Santos.
Ela, natural deste Estado. nas

cida neste distrito, no dia 20
de fevereiro de 1932, domés
tica, solteira, domiciliada e re

dente neste distrito, filha de Pai

Ignorado e de Dona Juvelina
Sampaio dos Santos, faleeida.

Faz saber que pretendem
casar: Francisco Adamczéski e

Alzira Bõreck. Ele, natural des
te Estado, nascido em Lagoa
do Sul, n/Distrito, no dia 2 de
abril de 1936, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente nesta

Vila, filho de Adãc Adamczéski
e de Dona Ana Adamczéski.
falecida.

Ela, natural deste Estado,
nascida em Pulador, n/Distrito,
no dia 30 de junho de 1941
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste distrito, filha
de Miguel Boreck, e de Dona
Florentina Karvat, domiciliados
e resiàentes em Pulador, neste
distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Códice Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para
fins de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será ªfi
xado no lugar de costume des-

J

te Cartorio e publicado no

Jornal Correio do Nórte da
Cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grem Costa.
Oiicial do Regísro Civil que
lescreví, dato e assino.

Major Vieira, 10-9-1959.

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Juram.

Fábrica de Sabão
Indústria Lucrativa, não de

pende de Capital para início,
vendemos fórmulas, damos en

sinamento completo> Cartas pa
ra E. Rozendo - Caixa Postal,
12 - ITARARÉ - São Paulo.
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BOQAS DE PRATA
Festejam dia 22, 25 anos de

ininterruptas felicidades, o dis
tinto casal sr. Johannes Rothert
e a Exma sra. d. Celia Prust

Rothert, residente nesta cidade
e que tanto tem colaborado para
o engrandecimento desta nossa

querida terra. Vivendo o casal
desde os primeiros dias que se

uniram pelos laços do matri

monio, em constante felicidade
e ampla harmonia, ao comple
tar 25 anos de união e frater
nidade, é motivo especial e jus-

to jubilo, participar para alegria
de seus inúmeros amigos.

O casal tem os seguintes fi
lhos: - Ursula, casada com o

sr. Ingo Bollmann, Helga, Ingrid
e Geraldo, solteiros. Treis netos
tambem fazem parte da família
Rothert, descendentes do casal
Bollmann.

Cumprimentamos o nobre e

feliz casal Rothert, com perenais
votos de felicídades, extensivos
a toda sua família.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 horaa • Impróprio até 14 anos
"

BARNABÉ, TU ÉS MEU
C/Oscarito, Grande Otelo, Fada Santoro, Emilinha Borba,
Cyl Farney, Adelaide Chiozzo, José Lewgoy e outros.

"Uma grandiosa comédia do cinema nacional"

DOMINGO - á. l4 horas· Proibido para menores de 5 anos

BARNABÉ, TU ÉS MEU Um filme nacional

ás 17 horas
DOMINGO - ás 20 horas Pro. até '14 anos

VICIOESCOLA DO
em Cinemascope c/ Russ Tamblyn, Jan Sterling e

John Drew Barrymore
"A verdade sobre certos "filhinhos" de papai"

Um filme ousado!

Segunda Feira - as 20 hrs, imp. até 14 anos REPRI8._E
ESCOLA DO VICrO - em Cinemascope

-

38. e 4a. Feira ás 20 horas • Impr. até 14 anos

o FILHO DO PROSCRITO
O FILHO _DI) PROSCRITO;_ C/ Dane Clark, Ben Coaper,

Lori Nelson e Ellen Drew

Uni "Western" bem feito, corri grandes desempenhos e

situações emocionantes

5.a e 6a. Feira • às 20 horas - Impr. até 14 ano.

FRANKENSTEtN 1959.
C/Whit Bissel, PhyUis Coatés, Robert Burton e Gary Conway

Corpo de rápaz! Mente de Monstro! e a

mais estranha alma!

E' algo de assustador, de horrivel, mas ao mesmo tempo
é divertimento incomum! I

AGUARDEM: O Tesouro de Pancho Vila

, ,

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

IFRIElRAS,. ESPINHAS", ETC.
,---.

.

NUNCJ:i EXISTIU.IGU�L

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS ca- i\

1
,

BELOS E �MAIS ,�
,4 FE C C O E S O O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




