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nas POStÇOES
-

. Não é nosso este título: tomamo-lo de empréstimo
ao velho Ruy, à celebre .oração em que ele dissecou a

regra brasileira da incapacidade. Vivemos efetivamente,
que não saberiam os -pintar com as côres pálidas e vul-

gares de todos -

os dias. Ás paletas de Suetonio e Skakes- Deputad9 .:peare, teve de recorrer o nosso confrade para dar colo-
,

rido a este lúgubre momento da política nacional. O pró
prio Vieira, que é uma das expressões máximas do gênio \ Registra a data de hoje. o

'

a- .1 gencia e capacidade de 'trabalho,
lusitano, socorria-se dos EVangelhos, cuja sabedoria é e- niversârio natalício do deputado levando a cabo obras novas de

. conterrâneo Aroldo Carneiro de I grande porte. O nome de Aroldo
terna, pará retratar' situações semelhantes do seu tempo. 'Ca.rvalho. Com atuação _brJ'lhanie C

.

,

arvalho é hoje conhecido em to-
"Querem saber os reis - dizia ele - se o� que provêm e destacada no Congr.esso Nacional
nos ofícios, são reais, ou não". _

-

para onde foi eleito nas ultimas
� eleições sendo o deputado mais

A porta pela qual o "confráde" do lado de lá quer votado da União Democrática Na-

entrar, é a do equívoco, é a da falsidade. Não diz exa- cional, seu trabalho. em próltdo
tamente que o seu' "correligionário" negã o apôio dos co- Estado que o elegeu. tem sido

f
. - . estusiásticame_jte comentado pelamunistas, mas a irma que os comunistas vao apoiar a �

imprensa de todo o país.candidatura do Mal. Lott. Nota-se que ele reconhece o

valor eleitoral dos comunistas. Que pretende o Mal. Lott?
Urna parcela do' poder. Mas como? Pela negociação. "E

quem negoceia - valhamo-nos' outra vez de Vieira

não há 'mister outra prova."; já se' sabe a espécie de apôio.
Não foi a 'negociação que nos admirou nas ultimas

artimanhas desse' ambicioso comum. Numa vida feita de

trapaçarias, uma a mais, uma a menos, não chegaria a

espantar.. essa do Partido Comunista. O abominavel nesta
nova transação feita com um candidato a cargo eletivo

que é o caso do Mal, Lott, foi o objeto de que para ela
o mercenário se serviu de um elemento que não se de
fine claramente. Pede socorro ou deseja socorrer-se, e

quer lançar às féras nesta hora(de desfalecimento.. o po
vo, eterna vítima do leão soviético. Se eleito o Mal. Lott
com os .votos comunistas, estes exigiriam o cumprimento
dos acôrdos secretos não compatíveis com a nossa

_

tra

dição cristã.
-/

, Dir-se-ia que depois das vagas' de deslealdade a

que assistimos, nada de novo ofereceria á nossa edificação
o reino da hipocrisia que os partidos políticos PSD-PTB,
estão querendo oferecer' ao povo brasileiro. "

A parcela da opinião pública cujo pensamento nos

honramos de traduzir nestas colunas, parcela dos que não
se vergam à desdita que se abaterá sôbre nós se o Partido'
-Comunísta vencer com o candidato de sua simpatia, tem
motivos -para repudiar, porque não reconhecemos unaní-

.

ment-e, virtude de patriotismo nem·vigôr de civismo.' As
-,
sinalamos os fatos. E aqueles que compreenderem as nos

sas razões, que profiram o seu julgamento.
r

Também em Canoinbas /

Eleições para .Prefeito em 3 de outubro

,

.

- o Tribunal Regional.Eleitoral resolveu fixar a data
de 3' de outubro do corrente ano para realização da eleí-

-ção de 'Prefeito.
-

Conforme foi amplamente divulgado, o mesmo

.Tríbunal havia baixado uma Portaria excluindo Canoinhas
e Curitibanos das eleições de 3 de outubro, dado nesses

Municípios terem seus prefeitos tomado posse no mes..de
junho de 1956. Agora fícoudefínítívamente assentado que
as eleições para Prefeito serão tambem em 3 de outubro
juntamente com' as de Presidente - Governador e seus

respectivos Víces. A posse do Prefeito ,eleito, será tam
bém em 31 de janeiro de 1961.

UDN marcha Firme para a vitória
o Diretoria Municipal da UDN, a exemplo' do que

está aconteceedo em todos os Municípios do Estado, está
em grandes atividades neste Municipio, reestruturando e'
organizando os Sub-Diretorias. Em todas essas reuniões

políticas, o 'entusíásmo partidário, chegou ao auge, nos

aplausos às candidaturas dos homens que provàvelmente
'" serão' escolhidos ainda este mes em Convenção. Vários
nomes estão sendo cogitados e até lembrados pelos ude-
nístas do interior.

/ ,

+-.

Nos próximos dias, novos diretorios serão reestru
turados e instalados.

Oimtore� : �.ROWO C:' O[ CAR�MHO
CAIXA POSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADO�

Iniciou sua vida pública elegen
do, se deputado estadual galgando
logo em seguida o cargo Secreta
rio de Viaçâo e Obras Públicas, .

onde permaneceu 4 anos, Foi jus-
.

tamente nesta época que a mais

importante Secretaría cio Estado
de Santa Catarina, teve papel de
relevo na administração estadual.
Mas,' isso foi graças a sua inteli-

�lfR[oO -�ARCI�OO C JOÃO �mM[
FONE. 128

Ginásio JSànta Cruz,
estebeleclmento de en-

-, <,

secundário 'que honra
(anoinhas

model�r
.

sino

e orgulha

Nascido do idealismo de uma

+plêiade de homens decididos, o

Ginásio Santa Cruz. é hoje uma
realidade. Da determinação de
trabalho e da capacidade de re

alizam, em termos de objetivida
de, problemas básicos, é um esta

belecimento que orgulha o mu

nicipio de Canoinhas. A socie
dade civilizada se constitue pela
eficácia de ídéíàs. Ela vive e se

forma, transforma-se atravez da

utilização e consumo de idéias.
Muitas vezes as idéias precio
sas surgem como que perigosas,
ínsustentaveis, "muito avança-
'das". Por isso necessita ter a

pôío, ter base e esta só é defi

nitiva e capaz de demonstrar

segurança e objetividade, quan
do um orgão cultural por si só

.

explica todas as razões. Ginásio
Santa 'Cruz é esse apôio ..:,_ é
esse ohjetivb; é essa base.

Funcionando sob a direção dos

competentes e dedicados Irmãos

Maristas, Q Ginasio tem 4 séries,
e apezar das inumeras dificul
daáes que vem encontrando para
a manuntenção de seus cursos

devido a falta de verbas, é um

dos. bons Ginásios de Santa Ca-

.tarína. Os ginasianos que tem

ingressado. em cursos superiores
em outros Estados, tem levado
uma bagagem cultural que bem

justifica o grau de aproveita
menta adquirido em nosso Gi-
násio.
, 'Locàlisado no ponto mais pi
torêsco de Canoínhas, prédio in
teiramente de alvenaria, salas

amplas e espaçosas, sobressain
do-se pela vasta extensão que

ocupa. E' seu Diretor o compe
tente Irmão Reinaldo que tam
bem é professor. Na sua admi
nistração, tomou uma seríe de
iniciativas que melhoraram as

condições de todos os cursos.

A fotografia que ilustra este

artigo é do Ginásio Santa Cruz.
A mais atual. E' ã nossa home

nagem a um orgão de ensino
secundário que muito vem con

tribuindo para a elevação do ni
vel cultural do povo canoinhense.
-Nossos parabens aos seus cons

trutores e idealizadores, Nossos

<aplausos aos esforçados e inte

ligeutes Irmãos Maristas, respon-:-
-

saveis pela educação da moei
·dade de nossa terra.'

N, " ero 595

- -

. �p.rcntc: nHAS� �mMt

c. Carvalho
do o Brasil, Homem que se fez'
pelo esforço proprio, começando
do mais humilde escalão até gal
gar 9S mais elevados postos, a

travêz de toda uma vida de tra
balho, a sua vitoriosa carreira:

Todos os empreendimentos de
natureza pública, Aroldo Carvalho
quando ele mesmo não é o autor
tem emprestado seu apôio decio,
sivo para a realização. Isso tem

proporcionado por em relevancia
o nome de nossa terra e o valor
de nossos homens. Canoinhense
de nascimento, advogado de pro-

.
fissão a prova' de seu interesse
pela causa' pública teve inicio na ,

Associação Rural de Canoinhas
onde. demonstrou sua capacidade
de realizar. Até então, a nossa tri-

c
ticultura necessitava de um pulso
forte que a impulssionasse. A As
sociação 'Rural era apenas uma

folha de porta aberta aos seus

associados, Nada tinha que me-r-->'
recêsse registro especial. Aroldo
C'arvalho em dois anos de admi
nistração atingiu todas as metas,
desenvolvendo em todos 08 seto-
res, o Orgão de que era. presiden-
te. A triticultura desenvolveu-se
e o patrimcnio da Associação am-

/

pliou se.

Diretor e fundador deste jornal
lutou aqui var ios anos como in.
tegrante da União Democrática
Nacional. E com o seu prestigio
e trabalho já conhecido, manteve
uma oposição construtiva,' defen
dendo"sempre as causas nobres e-,

justas. Tudo isso, lhe deu extra
ordinária posição política no que

, diz respeito à solução dos proble
mas catarinenses Se impoz ao po
vo de sua terras pelas suas ele
vadas qualidades de administrador
e tem sabido merecer o respeito '

e consideração de todos que de
sejam o progresso e a prosperi
dade da terra barriga-verde.

,

:'Córreio .do Norte" felicita-o
efusivamente,

. desejando-Ihe inú
meras felicidades. extensivas. a
sua dignissima família.

Festa de
Santo Antonio
Realiza-se amanhã, no Pavi

lhão Frei Cristovão,' a grande
festa de Santo Antonio, cuja
renda reverterá em benefício
da construção do "Asilo Dr. /

Rolando Lourenço Mallucelli",
da Pia União de Sto, Antonio.

As zeladoras da Pia União e \

as festeiras -v estão em grande
atividade, para que seja um su
cesso esta festa e esperam a

colaboração de t.odos os canoi
nhenses, para que muito breve
possam ver terminadas as obras
do tão necessário Asilo.

.
Segunda feira, dia 13" -- Dia

de Santo Antonio -- será ,cele
brada a Santa Missa e em se- ->..,
guida será distribuido o pão
bento a todos os fiéis e farta
distribuição de pães aos pobres ..
Após a trezena sairá a pro

cissão co� a imagem do glo
rioso Santo Antonio. :�

Pedí e recebereis. disse Nosso
Senhor. Assim, peçamos. com
confiança a este grande Santo as

graças que tanto necessitamos.

I
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Para Presidente"

Para
"-

Vice Presid'ente
/

CAMPOS
--
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ii Dr_ Aristides Diener ii
- -

S! CIRURGIAp DENTISTA i5
.. � ..

U 'Raios x :"<�Pontes MoveiS e Fixas 'ii.. ..

II ç Dentaduras Ànatomicas g
H "
=; Rua Vi�al Ramos ::
!: CANOINHAS

-

• � Santa Catarina ii
::

. I:.I. l' ••

:::::::::=::::::::::::::::=;:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::1:

Ca�inhas

ti

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CfVEL - COMÉRCI'O
_

- 'rRABALHO
Rua Major Vieira, 490

( -_:--

é'

José Yvall da Cesta
Bacharel em Direito

-

Advocacia em geral, especialmente cr:ime
Praça pr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

.

CAN"OINHAS -- Santa Catarina

I

Dr. Jósé BoniFácio doa Silva
ADVQGADO

Questões .Civeis, Comerciais e Crimi�ais • Inventários e Partillhas
_/ .

Atende diariamente das- 9 à's 12 e daS-14 à. 17 hora.

1- /Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) IITAIÓPOllS --. s. c. .

------�//--------��
,,�/

Oficina

Relâmp�go

,

A mais antiga
A mais sortida
A: melhor
A preferida

Completa 'as,s,istêneiâ para
? b· . I t do pequeno. concertosua .ele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
<,

Vendas à vfsre, e a pra�o
,

- c-

...
�

'Sempre OFICINA RELAMPAGO'"
I .�

�

.
'Rua Paulá Perelra _- Edifído próprio

.

..........................' ..
, .

'
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ii o financiamento de' construção da casa própria feita pela ii .

�

�� Çaixa Éconômica. Federal deSanta Catarina �i'-
"H
_

:: depende exclusivamente do montante de seus jiltpósitos. ::"
"

5S Concorra para( 0 bem estar social de sua localídade levando ::.- -

!5 suas reservas em depósitos na 55
- -

55 CAIXA ECONOMI'CA FEDERAL DE ::
� �

ii SANTA ,CATARINA. � ii
,ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswal�o de ii-

-

ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. 55
:-:.� -

) ::
:= '. ,", ==- -.

. -,
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'Soeieda-de Hípica e Esportiva
..
\

I "JULIO 8UOANT"
CONVITE

A Diretoria da Sociedade Hí

pica e Esportiva "Julio Budant"
tem o máximo prazer em con

vidar todos os seus associados
e Fjxmas. Famílias e bem assim
o pbvo em geral deste e de .

. Municípios visinhos para assis
tirem . 8 corrida dos animais
"BRASA" de proprtedade- dos
Senhores Doutor Haroldo Fer-'

;__ _

reíra e Agenor Côrte - e

VENCEDOR de propriedade do
Senhor .Ozorio -ínácio dos- San

tos, á realizar-se no dia 19 do
mês em curso ás 14 horas, na

pista desta cidade na distância
de 500 metros, pela parada de

C�$ 20.000,00. _-
IJ

/Haverá churrasco e completo
serviço de botequim.

.

Agradece antecipadamente
A DIRETORIA' 2x

"

Procure no seu fornecedor
(

� o sabão Pr.inceza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom, c

especial' e canoinhense! ".

V. s. poderá comprar re
logios moderníssimos

_

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza c_

Rua Eugenio de Souza

�Livros e Romances
-

CASA ERLITA

-'

Grande oportunidade
Grande oportunidade, prínci-

.

palmente para os pretendentes
/' do" interior. Vende- se' uma chá

caFa;-' com uma área de 3.272
m2, ou seja, 4 datas e um pe
queno excesso; lugar alto e' viS
toso, ao lado de um terreno do

Banco "Inco", próximo ao Co

légio, Grupo Escolar e Hospital
5 .rninutos do centro da cidade,
por apenas Cr$ 80 000,00. Infor
mação com o sr. Ivelasio Coe
lho - rua, Paula Pereira, de
fronte li Matriz. 2x

\

MÂQUlNAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC
_,-

Informações: Z. Ciardndo & Knüppel Ltda.
CANOINHAS -

- s. C.

CASA LANGER

f

Rua Paula Pereira, 793 "'Ç. CAN<?INHAS
Lâmpadas elétricas )por prêços de tabela, Lanternas,
Pilhas e fóquinhos para lanternas, Peças para cane

tas, Graxa para calçados "NUGUETT" e "SACY",
Miudezas em Gerá(

(Nóvamente "MAÇÃS" sempre frescas)
\

'" ESTRADA FARTURA
J •

Oferece ovos "para encubar
-e pintos da raça New Hemspshire.

.

Mudas de arvores fruflferàs, Ameixas, Peras,
Pe;cegos"-e Uvas de êJiversas qualidades; 1 x

VENDE-SE Por prêço muito aces

sível.ium trator Fordson Major, graq.
de, à gasolina, em perfeito estado,
pratiêamente novo, e apto à qualquer
Exame, Prova ou Demonstração.

Vêr e tratar com
I

Basllio Humenhuk & Cia. Ltda., nesta cidade. 7

I/C . h II

enom as"

/

\

Aviério Leghorn
Rua Roberto Elkhe, 331. Canoinhas

t /

Avisa a tôdos.os que c
interessarem conhecer o

funcionamento da nova incubadora automática, são
convidados a fazer uma visita a êste aviário.

_ ----Dentro de alguns dias esta incubadora entrará
em funcionamento contínuo, e desde agora estão sen

do aceitos pedidos de pintos de. um dia, das raças
Leghorn e Newharnpshire.
AVIAR lO lEGHORN, 18 anos a serviço da

avicultura racional em Canoinhas.

/

2x

Especial para carro com ródio l
,

,

BATERIA

o mais fompleto estoque de baterias.

Assistênclo técnica perfeita!

Sua bateria velha tem Vtilllf: Cr$ )5·6n

& fiLHOS
TRÊS BARRAS s. C.
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rrorroga�o O �razo �ara �a�amento �ó Im�osto Territorial
o Governador Heriberto

prazo para pagamento' do
Hülse, assinou decreto na pasta
IMPOSTO TERRITORIAL, sem

da Fazenda, prorrogando o

multa, até o dia 30' de junho

o Lions Club de Canoinhas
receberá (hoje sua Carta 'Co'ns
tituti va,.' tornando-se oficiali-

zado perante os demais
Clubes do Mundo Inteiro

Em solenidade especial, hoje às i9,30, nos Salões da So
eiedade Beneficente Operaria, o Lions Club. de Canoinhas receberá
a suá Carta Constituti.va, das mãos do sr. Dante' de Laytano, Go-
vernador do Lioos, Distrito Sul (Porto Alegre).

'. / '

,

Para esse fim, o Club de Canoinhas organisou um vasto.
programa de festividades recepcionando ao mesmo tempo, os seus

Companheiros visitantes. Após o recebimento da Carta, será ofe
recido aos visitantes, um monumental baile nos salões do Club
Cánoinhense, para cujo baile são convidados todos os sacias da-

.

quele Club.
O programa do Lions Club de Canoinhas é o seguinte:
Hoje, 11 de junho de 1960 .

.

JANTAR FESTIVO Local - Sociedade Beneficente Operária
Traje - Passeio - Hora 19,00.

1 Cocktail
_

2 - Abertura da sessão pelo CL Presidente Saulo Carvalho.
3 - Invocação a Deus por uma autoridade eclesiástica
4 - Hino a Bandeira pelos presentes
5 Apresentação dos convidados de honra e das delegações vi

sitantes pelo CL Diretor Social Alfredo de Oliveira Garcindo
6 Saudação aos convidados e visitantes pelo CL Preso Coms,

c., Publicidade José Yván da Costa
.

7 .;;_, Saudação as Exmas. Domadoras e demais senhoras presen-
....

8'
tes pelo CL Moacyr Budant

'!P"
_ Jantar

.

9 - Leitura da Ata de Fundação pelo CL Secretário Isaac Zugman
10- Entrega da Carta Constitutiva pelo CL Governador do Dis-

,trito "L--' Sul" Dante de Laytano ,

11- Recebímento jía Carta Constitutiva pelo CL Presidente Saulo
Carvalho

12':':' DIscurso do CL Presidente do Clube. Padrinho "Líons Club
de Joinville, Hans Peter Stein

13 - Entrega dos diplomas aos sócios fundadores pelo CL Presi
dente de Divisão Kurt Freysler e demais autoridades presentes

14-::;-,Entrega do cheque representativo do liquido produto das fes
tas patrocinadas 'pelo Lions Club de Canoinhas em favor
da Casa Dr. Rolando Mallucelli, da Pia União de Santo An
tonio, pelo CL Tesoureiro Ruy Seleme

15- Recebimento do cheque pela Sra. D. Izaura Machado de Lima,
Presidenta da Casa Dr. Rolando Mallucelli, da Pia União de,
de Santo Antonio

16 -:-Encerramento da sessão.
I

BAILE FESTIVO Local - Clube Canoinhense ·Traje Passep - 22,00
17 - Desfile de Modas de. Inverno, a cargo de D. Romilda R.

Marzall
:18-- GRANDE EAILE
Domingo, dia 12 de junho de 1960 - Local Chác�la dos Leões

,
Traje - Esportivo - Hora - 11,00

19 - Cocktail�;"
20 - Churrascada Campestre
21- Precisamente às 15 horas será aberta a Jaula

Leões· possam passear livremente pela cidade.
para que os

ELETROFIO S/I Refrigeração em Geral-

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras· Comerciais,
l âmarêls �rigoríficas e FábHca de Gelo

Distribu;dores nesta Praca
,

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.

CATARINA ..J'

com mais de 2 milhões de, habitantes
RIO, 4 (G) -. o Estado de

Santa Catarina ultrapassou a cu-
-

sa dos dois milhões de habitent-s
'egundo informam estudos feitos
na aludida unidada federativa que
conta hoje com setenta municípios
dos quais dez estão entre qua
renta e nove mil e quinhentos e

. noventa e um mil habitantes.
Estas comunas, ,pela ordem de

crescente, são as seguintes: Flo
rianópolis, com 9L294: Lajes. com
85.134; Rio do Sul, com 71.829; /

Tubarão,
-

com 60,259. Itajaí, com

64,919; Criciúma, com 63.623:
Blumensu, com 61.033; Joaçaba,
com 59897; Jojnville, com 54629;
e Concórdia, com 49 523, Estes
levantamentos foram todos reuni-

ANIV�RSARIANTES
DA SEMANA

ANIVf'.RSARiAM-SE:
Hoje: os srs. dr. Aroldo

Carneiro dr Carvalho e Lici
nio Cornelsen; Os iovel!s Jo-ão
Nelson Grittens e Décio Bron
ze de Almeida'; a srta Júven
tina de Bar tos; a sra. dna
Guiomar esp, do. sr, Fideiis
A. Dadalt; a snrta. Rosiclér
filha do sr Albedo Casama
[ou; o menino (iabriel filho
do Sr. Gebrael ElKouõa.

Amanhã: a sra: dna. Maria
de Lourdes esp do sr [,:>oni·
das Guebert; o sr. Pedro Grit
tens; o menino Antonio Cézar
filho do sr.• Leones Grittens;
as

r

meninas Lydia filha, do
sr. Estetano Bedritchuk e Ma.
ria Bernadete filha do sr. Es-
tanislau Knorek.

•

Dia 13: as meninas Marli
filha do sr. Theodoro Ta1'
cheski; Marivone filha do sr.

Roberto Olsen e Marilete fi
lha do sr. José Seceygiel; as
sras, dnas. Rosa esp. do sr.
Adolar Stratmann e Norberta
esp, do sr. Arthur de' Souza
Caldas,' o menino Antonio Ser
gio filho do sr. Elpidio Bor
ges da Situa, os srs, Antonio
Karvat � Antonio da Silva e
Souza.

,
Dia 14: as

�

srtas. Jacy de
Oliveira (iodoy e NilséaWendt,

.

o sr. 1oão Belem Fernandes,'
a menúia Leila Maria filha
do sr. Aziz José Seleme; os
meninos Luiz Valeria filho do
Sr. Valério Silvq. e Levy' filho
do sr. João, B. Pacheco.

Dia 15: os meninos Antonio
Sergio filho do Sr: Alcidio Za.
niolo e AntoniíJ Carlos ,filho
do sr. José Pedro Mendes de
Aimei'ÍlI, I s srs. Johannes
Uothert; II,gi-'/V A/bati e A.
'tonso a. LÜlke

Dia 16: a sra, dna. Adelia
esp. do sr. Carlos Spies,' a
menina Onorina filhá do sr.

Hercilio MüLler,' o menino Pe
dro filho do sr. Estefano Mi
, etzki; os srs. Emiliano J. Ubá
e Nery Waltrick.

'

I1io 17: a srta. Asta Bayerl,'
o sr. Engelbert rilrst; a meni.
na Cleide Maria filha do sr.

Antonio Rodrigu_es.
'

Nossos' parabens.

dos para 08 trabalhos que' serão .o de Lajes, com 10.181. divididas
'realizados dentro de alguns dias, em nove localidades e a sede. as
'em sete comunas catarjnenses, no -sim distribuidas: Cerro Negro,

"

Seminário S6cio.Ecooômicp ali ar- 1.933, São José do Cerrito, 1 706;
ganizado por inspiração do indus-' Anita Garibaldi, 1.488; Capão AI
trial Celso Ramos, um dos líderes . to, .935; Bocaiua do Sul, 904;'
que mais se tem batido pelo de- Correia Pinto, 798; Cidade, 665;
senvolvimento da terra sulina. Na PaJ'nel 604' Palmeira 580' e In-

, • A ( " "

próxima semana, de acordo com dios, 508. A segunda comuna
as informações, deverá ser inicia- nesta estatística é 8 de Blumenau

, do, o trabalho da segunda fase com 5169 propriedades, das quais
deste certame,_que e8t� em�olgan- três mil e trinta e um se Iocalj
du as populações do mtertor do zam na própria cidade. dividiu
Estado p,elo objetivis.�o �e seu, rio-se as restantes pelas localida
programa e pela verificação se- des de Bem Retiro 592' Barra
gura que os homens de emprêsa.: cão. 431; Aguas Brandas, 321;
os educad.ores. 08 !gricultores e Catuíra, 204; e- Canoes, 104. N�
os cOI?erClantes estão �endo. das momento, 88 equipes têcnicas de
nece!!slda�es da economia regional pesquisas, de acôrdo com os da
e .dos mais capazes de fazê, Ia ca- dos fornecidos' à imweDsfl pelaminhar. Assessoria de Djvulgação do Se-
O município de menor popula- minário, sediada no Rio de , Ja

ção, de acôrdo com estas estima- nejro, o industrial Celso Ramos
tjvas, feitas para o final de 1958 cuida tios preparativos fiuajs pa
é de Descanso, com 5 202 ha- ra receber os especielistas em aa

bitantes, registrando se ainda um suntos sociais, educaciuuais e e

total de oito municípios catar], conômicos, que oomparecerão às
_genses cuja população é inferior reuniões marcadas para as cida
a dez mil hahitautes. De todos des de Blumenau, 'CbBpPCÓ, Cd-'
êates municípios. o que registra ciúma, Concórdia. Florianópolis,
maior número de propriedades é Joinville e Lajes.

'

HOSPITAL SANTA CRUZ
Movimento hospitalar mês de maio de. 1960

Assístencia hospitalar e medicamentos
Secção maternidade
Ambulancía ,

C,:!rat_ivos e apltcações
Mantimentos diversos CF; Nts.
Despesas gerais
Ordenados
Ambulancia exeto oficinas
Rouparías e colchões
Medicamentes avulsos '

Pago medicamentos e farmacia
,Saldo

208.44800
7.200,OÓ
1.09000
3.973,00

5..5 979,60
17592,00
30.:lQO 00
,,300000
12 2c83,00
2.041,00

9l.395,00
8,120.00

.

,

220,711,00 220.711,00

Movimento de, pobres
. indigentes

Foram atendidos 18 indigentes,
com medicamentos, num total de Cr$ 38 625,00

Movimentos de enfermos
Existiam 26: entraram 95: Ialec. 2; saíram ,96; ficaram internado '23.

/

Canoinhas, 31 de Maio de 1960.
João Seleme - Presidente 'Ithass Seleme - Tesoureiro

UMA VEZ POR SEMANA
(CACHIMBINHO)

"-

) A[.Iligos, bom dia. O assunto que está na pauta, é o baile
que esta�á acontecendo logo mais à noite, no (:lub Canoinh'ense,
patrocín�tio pelo Lions Clube dei Canoinhas, par;te das festivida
des' em comemoração ao recebimento de sua ('arta Constitutiv.a.
Tenho certeza que o bailt-> será um sucesso, pois, os' seus o;.ga
nizadores não. medem esforços para alcançar a méta desejada, haja
visto que, ao par' da orquestra que por sí só será uma atração.
teremos um grandioso desftle de modas, a cargo da Sra: Romilda
R. Marzzall, detentora de inúmeros sUcessos nêste particular, este'
será patrocinado por Madame Ltzelote no tocante aos vestidos e

por Laffite para os chapeus. Desfilarão 'pela passarela do Clube
as Srtas. Diva Silva, Le:la Hilú, Cláudia RutheJakobowski. Divair
Silva, Marize Marzola, Déa Maria .Nunes Pirt's, Mara. Prochmann,

- Ione Ferreira, Gladys· Marzall, Betty Friedrich, Regina Suely'
Schramm, Alzirinha Corrêa, N'llza Bayestorff, Sônia Maria Zanio
lo e )J.Iaria Auxiliadora Freitas. Será uma ,noitada de gala, onde
a graça e elegância da mulher canoinhense e curitibana se, farão'
presentes nesta grande' festa do Lions Club de Canoinhas.

A comissão representativa da entrega da "C@.rt'a Consti
tutiva", é représentada pelo presidente da mesma Dr .. Zaidem E.
Seleme, auxiliado pelo chefe c;lo ceremonial, sr, Antonio Cervi.

/ K X X .\

Por hoje é só, e.até a proxim8 semana,
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pudi m L tt o
I mem que impediu B MB!:cha da ocupada como terra conquista
Produção, movimento pacifico da por forças vindas de Ponta

dos lavradores que pretendiam Grossa e União da _Vitoria, sen
levar ao sr. presidente da Re- do logico que só podia movi.

publica as suas -justas reivin- menta r essas forças o sr. mi

dícações. nistro da Guerra, marechal Teí-

O abaixo-assinado, tendo to- xeira Lott. <;

mado parte - nesse movimento "Aliás, não li segredo para
da lavoura, como presidente da ninguém que mesmo o presí
Associação dos Lavradores do dente da Republica e todo or

Norte do Paraná e como um ganismo nacional viveram du
dos componentes do comitê que rante quatro anos sob a batuta

organizou a Marcha da Produ- do atual candidato do PSD -e

ção, não pode silenciar -diante do PTB, que modificou sua a:"

da calunia levantada contra o' tuação atual porque pretende
homem que é hoje a esperança visitar o Norte do Paraná como

da lavoura e do povo brasileiro. um benfeitor da região e tirar
Como é do conhecimento do os votos dos lavradores.
País todo, fomos oprimidos por
forças do Exercito, tendo nossa

região (norte do Paraná) sido

Londrina, 27 -, E' o seguinte
o texto da carta que o sr. Al
varo Godoí, em nome da Asso
ciação dos -Lavradores do Norte
do Paraná, dirigiu 80 jornal "O
Estado de S. Paulo", com refe
rencia ás declarações feitas pelo'
marechal Teixeira Lott em Cru
zeiro, acerca da

.

Marcha da Pro
.dução:

"Fiquei surpreso ao ler na

"Folha de São Paulo" de ontem,
26 de maio, declarações do exrno.
sr. marechal Teixeira Lott fei
tas na cidade de Cruzeiro, em

que falou aquele candidato uma

linguagem muito diferente da

que usou e abusou quando mi
nistro da Guerra. Nas ditas de
clarações, acusa o marechal' o
sr. Janio Quadros corno o ho-

LEIA· PORQUE É DE SEU INTESt=:SSE
� Não deixe que sua roupa apresente má aparência: Mande

levá-la mesmo em pouco tempo de uso, para preservá-la contra
.

os efeitos do suor e, do pó, que prejudicam as fibras e os co-

rantes do tecido.
'

As roupas Renner podem ê devem ser, lavadas periodi
camente. Sua aparência permanece mesma e seu aproveitamento.
será maior e melhor. Lavá-la de preferência, conforme mandam

,

as intruções da fábrica.

Ninguem melhor do que a sua lavanderia poderá informar
sôbre a qualidade das roupas "RENNER", em confronto com outras,

Barato não é o que custa menos, mas o que dura'
mais•. "RENNER" dura mais.

Revendedor Renner: Casa' Pereira

C a ç a n d o o u p e s c a- n d-o
procure conhecer o variado estoque de armas e

apetrechos de pesca

Revolveres TAUROS e ROSSI nos cal. 22, 32, 38.
Garruchas: RUSSI - LJSSARRITURI - cal. 22 e 320•.
Armas: :J.-A,SORDA _:_- AYA - BOSTON - SARRASQUETA
nos cal. 32. 28, 16 e 12 em vários modêlos - ROSSI - DAL
ZOT - LERkP - BOrrO (nacionais) nos calibres 40, 36, 32, 28.
Carabinas: ROSSI - SAVAGE - calibre 22 de 1 tiro repe
tição e automáticas com pente.

Cartu:chos e munições_"CSC" "ROSSI" e IIELMO" -

Chumbo para caça - Polvora química e polvora pre
ta - Cartucheiras - Capas p/armas - Cantis
Lanternas - Camas de campanha - Facões.

J. CORT�
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA, CATARINA 3

I

«O gato escaldado tem medo
da agua fria! ...» E' apenas um

rifão, mas acontece que as fir
mas comerciais «botam» anún
.cíos com preços «de rachar», e,
quando o freguês procura a

mercadoria. pelo prêço propa
gado, encontra apenas a expli
cação: «Isso era prêço velho» ...
etc. Resultado: O freguês abano'
dona o negócio com a expressão
que num quadrúpede enxotado,
magro e faminto, seria refletida
por um rabo encolhido ... pois
se a verdade não vale para o

anuncio, também não vale a

pena fazer negócio ...
x x x

Torna-se cada vez mais difi
cil o pouso de colônos com car

roças na cidade por não haver
lugar para soltar os matungos.

x x x

Há neste mundo cidadões cor

retos que cumprem os deveres
de patriotas e· brasileiros; mas,

quanto a politica têm uma com

preensão esquisita, dizendo que
é melhor 'cuidar dos seus nego
cias e não da politica. Sim, se
nhores! A politica (no exato sen

tido da palavra) é também um

dos nossos negócios mais sérios,
Mas, parece que o mundo virou
às avessas e introduziu tanta

sapiência que o' têrmo perdeu
o seu' significado primitivo e

passou a designar burrice ...

X x. x

Há quem silenciosa e desper
cebidamente evita fazer com

pras nas' casas que não fornecem
a nota fiscal, pois se nem todos

poderão ganhar o milhão - con

tudo todos podem cooperar para
ajudar a colocar os pontos nos ii.

Entretanto, sr. redator, COrnO
presidente· da Associação dos
Lavradores do Norte -do Para
ná, faço um veemente protesto
contra a inde�ejavel presença
no Norte do Paraná do homem
que, como ministro da Guerra,
oprimiu os lavradores e mantém
a instabilidade economica do
Brasil.

O dia da chegada- desse can

didato neste região é considerado

pelos homens da lavoura como

um dia de luto para a agricul
tura, pois não é possível rece

bermos com palmas o homem

que autorizou as forças do E
xercito a derrubar nossas pon-

De tudo um pouco
J. ,*Zorek

r

o ra
desses mesmos homens, exclu
sivamente pelo fato de réçJa
marem

. justiça. Atenciosamegte
;_ Pela Associação dos Lavra
dores do Norte do Paraná, Al
varo Godoi, presidente".

tes, construidas com sacríficio
que só Deus 'sabe, sem contar
com o auxilio do Exercito, e en
costar as metralhadoras com

oradas com o dinheíro confis
cado dos lavradores no peito
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COMUNICAD-O
BASILIO HUMENHUK & CI� LTDA., Concessio

nanos Willys, comunica a todos seus clientes, amigos e

fornecedores,' que com a instalação de mais um' aparelho
telefonico, passará a atender desta data em diante nos

.seguintes numeros:

1 4 5 - Loja -.Oficina Mecânica e Pôsto Texaco .

3 4 3 - Escritóríos e, Direção
\

Canoinhas, 5' de Junho de 1960
-,

lx

Inquéritos "Rigorosos"
Não se sabe porque, voltou à

I
quências, que é. possível que em

ba�l� o C8S0 do feijão pôdre. a�- 'f?tqro próximo 08 dici.onarios men

quirido pela COFAP - Comissão Clonem o vocabulo ngoroso como

Federal de Abastecimento e Pre- sinônimo de mentiroso, falho, ri
ços - desenterrados os autos de dículo - de "tapiação", como di
qualquer gaveta onde devem ter ria "seu" Manuel.
sido atirados.

A imprensa voltou a tratar do
caso -:- um caso que já cheira pior
do /que a propria podridão do feio
jão - e novas recomendações ri
gorosas partiram de. autoridades.

Acontece, porém, .que rigoroso
é uma palavra inteiramente des
moralizada no Brasil de nossos

dias, principalmente quando se'

refere a inqueritos.

Pocei ro
ESPECIALIZADO

Oferece seus serviços
IVANDEL MELLO

Tantos têm sido os "rigorosos"
jnqueritos mandados instaurar e

que ja� epresentaram conse.,

Residência, ,Bairro Jardim
Esperânça. 3x

-,

Âssodacáo (om. e Industrial de Canoinhas
,

»

Assembléia Ordinária
Edital- de Convocação

São convidados os senhores associados desta Associação
para a Assembléia Ordinária, a realizar-se 'no próximo dia 13 de

Junho, às 20 horas, na séde social, sita a rua Vidal Ramos, 736,
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

a) Eleição da nova Diretoria
b) Assuntos Diversos.

Nota: Não havendo "quorum"; para ala. convocação, a

Assembléia funcionará trinta minutos após, com qualquer número
de acôrdo com o parágrafo único do artigo 33 dos Estatutos.

Canoínhas, 27 de maio de 1960.
as/ Francisco Wilmar Friedrich -:- Presidente em exercício 2x

Milimetrado
Vegetal.

Mapas Novos de Santa· Catarina
NA IMPRESSORA

Papel
,
Papel

-' para desenho

PARA. 'FERIDAS,
ECZ.f:MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E_ I R AS,
E S P I N H A 5,\ ETC.

(
4:.7

. '\-
•. 'Ir

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



CORREIO DO. NORTE, 11-6-1960

TINTAS ,,/
I

Deus' proteja Dr. Cubas
Usei esta frase por ocasíão que tive alta do Hospital San-

1a Cruz fui submetido ,8 uma operação muito difícil - estava entre,
a vida e a morte 'dada o meu pessimo estado de fraqueza/ ane

mia, e também sendo eu um homem com 73 anos de idade, e

sofrendo horrivelmente do estornago, depositei a minha vida nas

mãos do Dr. Cubas. Ainda devido c meu estado geral. não es-.

perava ser tão bem sucedido. Mas graças a Deus, vencí tudo e

mesmo contra a opinião de outros medicas de São Mateus do
-Sul "e Rio Azul que,'. eu não resistírta, 8 uma operação milindrosa
de estomago. Foi então que me decidi entregar a minha vida nas

mãos abençoadas deste grande medico de Canoinhãs - Dr. Cubas.
�-

'

Nesta data volto a minha casa em franca convalescença,
com coragem para continuar enfrentando. os reveses da' vida. As
sim o meu eterno agradecimento e que Deus lhe proteja Dr. Cubas.

Espigão,
.

São Mateus do Sul, estado do Paraná.

Mariano Vosni�ki (
"-

Atenção
Senhores Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando na

Rua Coronel Albuquerque,
201 Consultas gratis.

Novo "Ponto de Au
tomóvel de Aluguel"

,
.

de propriedade de

WaÍdemar, João Hoffmann "

Praça Lauro Müller
Defronte ao BAR CARLIT9

FONE10e
r-

I
O propr-ietário agradece
pela preferência.. -

Delegacia Auxiliar
de Polícia
AVISO

Aviso aos interessados que, (
de acôrdo com o Decreto n.

1195, g,o Exmo. Governador
do Estado, foi prorrogado o

emplacamento de veiculas
até 30 de junho corrente.

Canoinhas, 1/6/60
Waldemiro Bubniak

Delegado

"

'E MAIS O NOVO r'., COLARINHO

�ti# Aiú! _- �'
cujas pontos

,� \."
enrolam nem

levantam

nas CAMISAS

Revendedor Renne'� COSI PEREIRD '. fi casa da, boa reuua
Ruo Getulio Var,gos, 882 . Telefone:' ,298 - CANOINHAS

/

Lavoura e
'\

Pecuária
Responsabilidade� A�sociação Rural de Sanoinhas

A Terra do Brasil
/ '

A terra do Brasil, ainda em grande parte inculta e

despovoada, acena ao homem com a fartura e a riqueza, com
a vida sadia e feliz.

'

.

Fecha, êle, porém, muitas vêzes, os olhos aos encantos,
'aos esplendores da natureza que o rodeia e emigra para 8S
cídades.tatraído pela miragem fúlgida de enganadoras ílu.ões. '

Alguns conseguem. na verdade, bem cedo triunfar; ou
tros, entretanto, só alcançam vitória depois de longos anos

de peleja titânica, que lhes consumiu totalmente a saúde e

os deixou à beira do túmulo.

�1:as"a grande maioria dos que buscam as cidades, a

margam suáexistência de sofrimentos contínuos e sucumbem
no meio de duras privações, sem realizarem as esperanças
que ardentemente haviam acalentado.

Os que resistem caindo ceifados na luta, levam sem

dúvida, na alma, a saudade dos tempos que passaram na

lavoura e no campo; morreram com, o pesar de haver de
sertado do solo em que nasceram e -que sempre lhes pro
porcionara um viver descuidado e feliz.
-,

' '",
E longe ainda almeja na terra natal, prestes a desmo

ronar, por entre o arvoredo verdejante e a selvítíca vege
tação que a cerca, a casa modesta e pequenina, banhada'
pelo sol, abandonada, pelo homem que partira parti, sempre

Icheio de sonhos de um futuro brilhante, cerrando o coração
à doçura> da vida campestre no seio generoso da natureza

. amiga. '''c

No terreiro que o capinzal já invadira, ainda aparece
espantada urna, ou outra galinha a cacarejar, rôlas numero

sas esvoaçam e pousam na cêrca em ruínas e no beiral da
casa a palmeira esguia e alta, plantada pelos que amavam a

. terra' e ali ditosos viviàm, levanta no espaço, entristecida, o
leque de suas palmas, que o vento balança e parece chorar.

A terra deserta abandonada e inculta, não resta senão
.

, (

adormecer recolhendo nas entranhas �ôda a fôrça da sua

fecundidade que um dia centuplicará a semente, que mãos
carinhosas lançarem em seu regaço.

'

E, um dia, o homem que partira 'para as cidades com

as mais fagueiras esperanças e que só achou no seu carní-

.

nho sofrimentos e desenganos, arrependido voltará de novo

ao campo;: para 'recomeçar a vida de outrora, simples. tran
quila e feliz no seio da natureza, no trato da terra que êle
não deixará' jamais.

Vós que viveis no campo, entregues ao cultivo da ter
ra ou aos cuidados dos nossos rebanhos, não vos' deixeis
tentar pela miragem fugidia das enganadoras Ilusões com

que de longe acena a vida dos que habitam as cidades.

Gom o vosso cotidiano labor, com as vossas indômitas
energias, sois obreiros insubstituíveis da grandeza nacional,

Isois a fôrça viva da poderosa nação brasileira. .

,

(
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Você_ poderá levar
/ j

AGORA
a sua.máquina de costura'

POR ÁPENAS

Cr$ 500,00 p/mês
A CASA EsMALTE agradece a todos 'Seus clientes a preferência _dis�ensad�

/

Em J comemoração de nosso-

-,

o

�==�====.======�==================�========��

conjunto Serenata
·CONVITE. BAILf--'-

Pela passagem de seu 3°� 'ani
versário de programações inin-

r

terruptas na Rádio Canoinhas,
os componentes do' Conjunto
Serenata convidam seus fãns
e amigos para,' com suas fami
lias assistirem o grande BAILE
A (:;AIPIRA, que farão realizar
na noite de 18 de Junho cor
rente, nos salões RECHEL.

Canoinhas, Junho de' 1960.

Clube Canoinbense
A - Diretoria do Clube Canoi

nhense, tem ·a subida honra de
convidar os associados e exmas.

famílias, para participarem do baile,
patrocinado pelo Lions Club de
Canoinhas, Q se realizar em seus.'
salões, na noite de 11 de junho
corrente, com início às 22 horas.

Desde já. agradece o compare-
cimento.

.

João Seleme, Presidente

Urg,ente
Precisa-se urgente de uma

empregada para serviços do-'
mésticos. Paga-se bom orde
nado. Tratar a Rua Cél. Al

buquerque.Büã nesta cidade.

la����••�.��••E.9••a••••
��

I COMERCIO E INDlJSlRIA
III '

-

.'

f", '

i F 1-5 C,H E R &' C IA.
'I -

� . .
'

,

"I 1935 '2.5�anos servindo

1-c-c. Coínér'cio em Geral

II Yarejo e Atacado

I,
Bk
,II

I '

�I, Cobertores
./
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Deputddo Aroldo Cdrvalho

II
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II

I
II

I
I
I .

TORTURADOS PELA AN<iUSTIA ...
I , 1
II

I Material
-. �CASA
II

"�

I
xadrez' C,r$ 40,00

<,

I
Malhas de' lã�'- Malhas -I

E
Algodão e Peluciadas •

. (
..

Casacos - Agasalhos Meias I
11I•••IIUllll••I1I1••B••••••IIEI••••••�B••••••1

A provado o plano, de elas-
\ �

sificação dos funcionários
públicos federais

Brasilia, 5 (Transpress) r_A
Câmara dos Deputados aprovou o

Plano de Classificação do Funcio-
-õalismo Público Civil da União.
Os artigos 70 e 75, dados como'
rejeitados, ôs quais' transformam
despachentes aduaneiros em fun
cionários públicos, criaram discus

são, pois o sr. Aurélio Viana (PSB
Alagoas) pediu verificação como

líder de partido. Processada a cha
moda registrou- se a aprovação dos
-dispoaitivoa por 114 votos contra

61. tendo havido um voto em

branco. Em seguida foram apro
vados ainda os arts. 14 que dis
põem que o vencimento dos caro

gos em comissão obedece a tabe
Ia de valores do item "B" do a

nexo UI; ti o 43 e seu parágrafo
único que diz: - Será readapta
do o funcionário que venha exe�
cendo, iuintertuptamente: e por
prazo superior a dois anos, atri-

buieões diversas das pertinentes
à classe em que fôra enquadrado,
ou haja exercido estas atribuições,
até 21 de agosto de 1959, por
mais de 5 ano�,_jninterruptos.
Ao funcionário fica assegurado

o direito de optar pela situação
decorrente do enquadramento por
prazo de 18Ô dias".

.

A seguir foram examinados dí
versos itens da tabela, sendo a·,

provados os seguintes: supreeaão
da expressão delegado de polícia;
o item referente ao vendedor de
selos do DCT; fiscal auxiliar do

imposto de renda; agente fiscal
do .impoeto' de selos: consultor ju-

. rídico do �Vale do São 'Francisco;
classificador aduaneiro. Finalmente
foi aprovado o (rtigo '48 da re

dação final do projeto da Câmara

dos Deputados.

11960
Moinho de Fubá e Cangica ' MALHARIA t PANIFICADO.RA'Trigo e Centeio Integral '. .

Engenho de Arrol!'.
.

Lã, Rayon e Algodão, e MERCEARIA

para casal'
--

'

.
"--

ao .partir de Or$ 95,00
Acolchoados

Pelucia
Lãs
de

1

Comunica aos' seus co-estaduanos, amigos e

correligionários -a instalação de escritório no Estado
da Guanabara, 'a fim de melhor atender aos interês
ses de-Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 - Apartamento' 801
Fone 47-9206 Copacabana - Rio de Jáneiro

,-------------------------,

Cine "Teàtro Vera Cruz
A P R E � EN T A':

DOMINGO � á. 14 hora. - Censura Livre

SAN,GUE SELVAGEM
com Margaret O'Brien .e, Walter Brenan

No programa:

"Disneylândia, USA, A Maràvilha do' (Século.
Uma. visão deslumbrante do que é a famosa criação

\..

de Disney nos Estados Unidos.

DOMINGO ��. 17 horas
_ Proibido. até 14 anos

as 20 horaa
.

.

Testemunha de, acusação
com Tyrone Power, Marlene Díetrích, 'Charles Laughton
"Só em cada 50 anos, um filme assim! Que prende! Que
FascinaI Que SurpreendelJuré não contar' a, nínguem

o sensacional desfecho dêste filme!"
-

..... 2a. Feira. ás 20 horaI • Proib, até 14 )lD08 .. REPRISE

58. e 4a. Feira -, á. 20 horas -= -Irrrp, até 14 anos

_/
� À VENUS DE CARN'E

em RkoScope
com Diana Dors, George Gobel, Adolphe Menjou e

-

ainda a participação de John Wayne
"Martirizando corações e fazendo de John Wayne um

modêlo 'de Marido .... -Bela e sensual., Provocante e auda-
ciosa; .. Ela fazia dós homens o seu "sexo-fraco" ...

---......",....-

C'\,..

58. e 6a.· Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 ànQs

FARRAPO .HUMANO
com Ray Milland, .Jane Wyrnan

Um grandioso 'drama da Paramount - Sensacional!
Grandioso! Admiravel!

DOMINGO ,PRÓXIMO:
,

o filme que deverá ser visto por todos:

elétrico
ER�lIT.A

última'"moda

�ttit(J,

- Máquinas de Escrever
COMPRAM-SE VENDE-SE

Maquinas grandes usadas

que sejam resistentes.

�

Urna serní-portatíl Rerníng- ,

ton, amertcana, de pouco Ul!Q.

Informações com Alvanir Vieira.

(Escola de Datilografia)

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




