
QU A DflOS em todo� o

o inicio de uma nova

, , ,

pais, anuncra

era para

al vorada da
os brasileiros!
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todos

Surpreendente
grande chance

derrota do ,Senador Írineu
\

Bo\rnnausen,
de administração' estadual apoiada 'pelo

roubou a

Presidente
Santa Catarina d

'Jânio Quadros!

o povo
A

•

anirno -\

de Canoinhas chorou a' derrota de
. - .

prepara-se Rara, .a oposiçao e InICIa

mas não perdeu o

campanha de 65!
Garcindo
desde, já a
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... Impressionou muito mal 8 opinião pública csnoinhense
e vale como cartão de visita do govêrno do Colodel, a comemo

ração da vitória de' 34 votos. Em Paula Pereira, a exiguidade 'de
votos dado� &0 candidato da aliança foi compensada pela fartura
de Ioguetóríc.. Durante toda I; noite as casas dos eleitores de Gar
cindo foram bombardeadas. Atiravam Icguetes dentro das varan
das. em baixo das casas e até janela à dentro, numa flagrant'e

D.A "VITORIA" ...
demonstração de deseducação e

selvageria. O comandante da es

bornea, da desordem, era o in
tendente distrital, irmão do fu-
turo Prefeito...

'

· . . Em Três Barras o espe
táculo foi idêntico. Alto falante,
gritos, foguetes, achincalhe .à
família tresbarrense, deboéhe

Resultado das Eleições para
evidenciavam a deseducação de
dois ou três molecotes de Ce-,

PR E F'E ITO M UNIC I PA L
noinhas, l� mandados pelo PTB

,

,

.'" para ofendrf os brios _da gente
tresbarrense .• De Três Basras

'realizada� nest� -cid�de em 3-10-60 I :���t� ��gp��� c��:��;�i��:'
, . Eleitores Distribuidos 10.092 É que, os trabalhadores do pros-

pero Distrito. estavam e estão

N. de Votantes 9.205 com a bôa causa.
"

Votos \ em Branco 204
Votos Anulados 232

Deixaram de Votar 451

Localização das seccõe;=-II Alfredo Garcindo -� João Colodel II tst. Wrublevski

(

-

� :

13 Secçõe s da 1387 1.120 454
Cidade' 'iii

-c:

Piedade -,
. 95 .5� 30

Marcílio Dias 210 105

I
I 88

Taunay 5� 71 8
Fartura, 95 173 30 I

Salseira
.

94 90 13
Palmital 61 72 14
Rio dos Poços 72 329 29
Pinheiros 118 I 94 74
Bela Vista Toldo 163 248 34

I'
Barra Mansa 58

- ,
11� 65

Três Barras 2'37 258 37

São João dos / "

Cavalhei ros 55' li 102 30

Felipe Schmidt 91 I 73 92
i Valinhos 72 I, 65 63

II Paula Pereira 72
,

92 18
Paula Pereira 77 56 I)

i Santa Leocádia '

, 12 44 O

Major Vieira 228
I

131 75
Rio Claro

,
101 99 10

Paiol Velho \ 26 24 3
São Sebastião I

dos Ferreiras 81 114 54
Rio Novo ) 112 105 30
Estaç. Paciência 51 46 11
Sereia 42

c

31 39 ,--

Pulador ' 32 23 I 40

Diferença a Favor de Colode' 34 votos I

· .. Altos próceres do pesse
dismo já organizaram e exibem
à lista das 'Perseguições. Demis
sões, ,'ameaças" transferências.
remoções estão em estudo e

preocupam -seriarnente os me

nores do pessedisrno . que espera
ressúcitar.

· .. Entre' os "vitoriosos" já
começou a disputa pelos cargos.
Há meia duzía de candidatos
para cada função estadual. De

pois de 31 de janeiro vai haver
o "corre-corre" ...

· .. A brava UDN de Canóí
nhas, de tantas lutas, de tantas
tradições já iniciou as campa
nhas de 62 e 65. 'Nascemos e

crescemos na oposição, clima
que nos faz bem, que nos dá
alento e energia. O Brasil da

,era JQ vai despertar e varrer .

a demagogia em todos os qUa
drantes do território nacional.
Aguardem e verão.

,
... Os que contribuíram in

diretamente para a derrota de
Garcirido, votando ern branco
para Prefeito ou desviando vc

tos para Wrublescki, assumem

perante a historia de Canofnhas
a r1;sponsa bilidade pelo que vem

aí em matéria de perseguições,
de ódios, de irresponsabilidade
e desgovêrno. As comemorações
e bebemorações da vitória' de
34 votos foram apenas pálida
dem9nstração do que ncs re

serva o futuro.
,I

)

Organizado pele Circulo de Estudos e Peaquísas Edu
(;:.lcionais de Oanoínhas. com a colaboração da Prefeitura
r'lunicipal, Câmara de N ereadores, Rotary Glune e ássocía
ções congêneres, LEU e entidades Escolar,e<i, além da AS

socíação �QmerCial de Canoinhas.
DlA 10 - Abertura da "Semana. da Criança" nos di

versos Estabelecimentos de Ensino, ás 8 horas,'
_

DI" ,U - Piquiuique .dos aluuos lIO l)urso Normal
negioI\al (Escolar) ,

..

DIA 12 - :'Uia da Criança" • 9 horas no Cine V. �ruz
Elürega das lembranças aos colaboradores dos trabalhos da
s

:

ExpOSição lnflintil" da Semana da Pátria, sorteados. - Dis-

�EM,�NA 'DA CRI'ANÇA
10 a 17 de Outubro - PROGRA.MA:

tríbuição de balas. _" Sorteio da "Gampanha Econômica". -

Sessão cínematograííca, exclusivamente' para escolares do ,

Grupo e Colégio. 13 HORAS - Cine Ve .... lGrllz - Sessão
cinematográfica para escolares e as crianças canoinhenses
em geral. - 15 H\,RAS • Estâdio "Atinor Vieira Côrte" -

Encontro futeboll-tíco entre alunos do Ginásio "Sta. Cruz".
Escola Agríco a ""idal Ramos", e Grupo Fscolar "Almirante
Barroso". -- 17 HORAS· Fo!-,um de Canoinha8 - Aberturà

da Exposição de Artes Aplicadas, promovida pelo G.E.P.E.C.
com trabalhos apresentados pelas protessôras do Curso de
Artes Industriais.

Dia 13, 16 horas - Escol;t'J'écnica do Comércio
Reunião de Pais e Professôres
Palestra pela protéssôra srta, Leonor Lezan.

r :

/ Um Homem
Tem Três Metros

de IturaI'
.

!
"

Depois de áspera e violenta campanha toldada pela
inexperiência de alguns, pela ignorância de muitos e pela
falta de amadurecimento ,de alguns neófitos 'da politica,
feriu-se o pleito municipa'l de 3 de outubro que tanto a

paixonou a opinião pública local.

Alfredo Garcindo, o valoroso candidato das forças
populares foi derrotado- pela campanha da indignidade,
pela exploração religiosa, pela calunia vil, pela mentira,
pela incompree"nsão, pela intolerância, pela traição, Saiu
da refrega engrandecido � pela correção de atitudes, pela
altaneria, pela' nobreza, pela coragem em todos os mo

mentos revelados., Cresceu ante o povo, de Canoinb'as. Saiu
da campanha com três metros de altura. Serena e hu
mildemente recebeu Q -, resultado final e ainda não eram

decorridas 24 horas do encerramento da apuração, já ha
via percorrido grande parte do interior de Canoinhas, em
visitas de agradecimento pelo apôio recebido, de confôrto
aos denodados companheiros e' de solidariedade aos cor-

.religionários bombardeados pelos foguetes da deseducação
e humilhados pelo estardalhaço da demagogia barata.:

Estefano Wrublescki, o candidatá a vereador pelo
PSD em pleito passado, de reconhecida tendencia pesse
dista, serviu ao seu verdadeiro partido mesmo desservindo
Canoinhas e o PDC. Fazendo-se candidato a prefeito com

o único objetivo de propiciar a vitória de Colodel, envol
veu os verdadeiros pedecistas e conseguiu tange-los- in
clusive para o sr Celso Ramos. Atingiu inteirament� O·

seu objetivo, mesmo fazendo p�riclitar a unidade da fa
mília Católica de, Canoinhas. Na história politica do nos-

.J
'

so município fique a posição do sr. Wrublescki inscrita
como indigna de ser imitada. Ele não saiu menos hco da
campanha, entretanto perdeu em' estatura: diminuíu-se a

sí mesmo.

O Prefeito, eleito, dr. João Colodel, repudiado pela
maioria dos seus conterrâneos de Paula, Pereira, derrota-

1iJII' ' ,-

do pela brava cidade de Canoinhas por 300 votos, regei-
tado pelos distritos de Major Vieira e Felipe Schmidt,
conseguiu inexpressiva-vitória que traduz ,ii falta de apôio

.

popular a? seu Gov�.rno. Terá �ela fre�te a ardu� ta:-efade conquistar o aporo de Canoínhas e de construir sobre
os escombros da administração do seu antecessor. Sem
apôio legislativo - � de 13 vereadoras compõe a oposi
'ção - vai enfrentar luta sem precedentes na vida munici

pal, pois os nobres representantes do povo, mais que nun
ca estarão vigilantes no combate ao empreguismo, ao des
respeito à lei,' à inercia administrativa, pontos altos da a-

tuação do Prefeito Haroldo Ferreira. \
,

'

-

Sim, um homem têm. três metros de altura. O seu

exemplo vale comó'Iensínamento. Orgulhem-se dêle a es

posa, os filhos, os parentes, os amigos.' Viva sempre nos

corações dos Canoinhenses o nome de Alfredo Garcindo.·

NOTA: - A Exposição estará aberta DOS dias:
12 -- das 17 às 19 horas
13 -- das J6 ItS 18 horas
14 - das 19 às 21 horas. \

\A COMISSÃO
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CElRIElC) DO NORTE
,'" ,I, • ,.. ..

8.1,Q·1960
, I • .r � �

Confeçções finas

para s�nhor�s
'Casa ErliiaMangueiras

plástico e Borracha.
NA

CASA ·ESMALTE
::::::::==::i::::I:;:=====:::::::::::::::::_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::1::::::::
i: ,,�

.
.

'. \

SE I

U Dr; Atisti,de,'s -Díemer, ii:
:: I: I

I iS CIRURGIÃO DENTISTA 55 i
�, a�

II Raios' X - Pontes Moveis e' Fixas' II
ii Dentaduras Anatomicas U ,I,' ,

'

i=
'

','

I
I:'

M I:� "
Rua Vidal Ramos ii ateria

,

�::.�::��:�!�:�:::�:::::::::::m:::::::::::::::::::=:=�::�:::::;::!::���::::I
'

CA 5A
elétrico'
ERLITA

PAOUE I_ElOS' PELO MELHOR
Prefira P R I MA
A SENHORA

( .

, LA.VA ROUPA

\Je\O pl'l;l1u8 PRI MI
U� v I 1 é melhora

• La'13 '4 quilos de roupa em 8 minutos",
• Não requer instalação especialou fixaçãoao"
• Não �'água quente \
• Gasta ape��3.oo de energia eUtricap....
• Aumenta a durabilidade dos tee'idOt
• Equipada com rotor patenteado
• Asiist2acia fécnica permancato

,

I .,

mais economica, lava-Roupa

.

,

Lava#Roupa
Agora, a

.

partir de
apenas Cr$"l800,OO

por mês

Comércio e Indústria

GERMANO STEIN ·A.
PRAÇA 'LAURO MÜLLER, 2Q3

\
,

'7.

Dr. Arnoldo Peiter Filho'
,ADVOGADO

,cfVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua' Major Vieira, 490 Canoinhas

Oficina

Relâmpago

A mais antiga,

A meis sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
,

bici I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a_ reforma geral

Bicicletas das melhores' marcas

Peças e accessórios
\Vendas à vista 'e a prazo

Sempre OFICINA' RELAMPAGO
Rua - Paula Pereira _- Edifício próprio
;.;••5*' 9...4

/,

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
.

v. S. será um provavel felizardo da campa-
-

nha "Se'u Talão Vale, Um Milhã9" bastando'
simplesmente "exigir a I�ua NOTA FISCAL

das compras efetuadas. :'
- .

, ,

:::�:::==:::::::::=::=::::::::.:::::;::::::::::::::::=:::::::1::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- . -

== . _
t ::

" ii O financiamento de construção da casa própria feita pela 55
, ii Caixa Econômica Federal de Santa Catadna II
.. - - --' ..
.. \ ..

I II depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
; 5= eancorra para o bem estar social de sua localidade ��"ando ai
! 55 suas reservas em depósitos na ' i5
, ;U C41XA I;,CQ�QMIGA FEDI;RAL DE;, ii
,Ii �A�TA CATAR)NA. ii
n Agência em: 'Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii '

5i Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ii- "

:: ' r::
:'}!

. �Y".í1;IIII."•• Il•• iilll.iib•• IIi •• II.IlI1i�5I••• "iiillI,IiI:ili.llli1illll•••••IlI.II••••••••••••••••••••••••_ ::
:=::::::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••JII.�•••••••II•••iI••••
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CORREIO DO NORTE
,

8�10-1960

GES'SO
" '

para pintura e

gesso-stuck, para imagens
e pintura ern alto relêvo

CASA ,ESMALTE,
"

�....--------....--........----........�----............----....-

Atenção tocadores de violão

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende

_ avulso, de qualquer tipo e quantidade.
------------------------------�----�

Dr. Waldorniro Kravchychyn
Cirurgião ,- Dentista /

( ,

Cliniéa - Cirurgia e Prótese
Odontopediatria Clralamenlo dentário de crianças)j fspeciali�ade:

Consultório: Praça Lauro Müller N'o. 97
Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8 ás 12 hora.s

José Yvan �da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente �rime
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - I;'ones 236 e 314

CANOINHAS -- Santa Catarina
/'

+ rem

Dr. José Bonifácio da Silve
- ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais - Inventários e Partillhas
/

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

I' Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) I'ITAIÓPOllS S. C •

...... : -- -- ....

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira i

.

DAS AFAly.IADAS MARCAS:

FAMA'( e MAREK
lnforrneçôes: Z. Ciardndo & Knüppel Itde,

'CANOINHAS S. C.,

SEU TALÃO VALE 'uM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguáis ou superiores a cr$ 30;00, colecionando-as,
ii partir desta data; 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio á realizar no dia' 30 de junho

'

de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000 00
'em prêmios oferecidos pelo Estado. /

"

Loteamento Jardim Esperanca
. ,

Vende-se lotes, à vista e a prestação
Pequena entrada e o restante por mês

Tratar com:

Ludovico Bora no escritório: da Sicôl, h

o fiscalizar suas compras
a sua Nota' Fiscal.I

,

.

povo precisa

exIgindo

.

������a��� Para o� �f[�i�o Militar
Brasileiro! Para que goze,dos

seus direitos, é necessário que
você cumpra os "seus deveres.
E o seu dever servir nas For
ças Armadas da sua Pátria.

Apresente-se de 29 de outubro
a 5 de novembro próximo, para
fins de inspeção, de saúde.

'

Lembre-se: Se você não for
reservista não terá o direito de
ser Brasileiro.

,.

Para
o problema

das. grandes
cargas

,

V� S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos
Relogios de Parede,
Bonitos presentes' para
Natal e Fim de Ano.

/

Na RelOjoaria Suissa,
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Livros e Romance�
CASAERLITA
Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do Norte

CORÔAS� PARA
Nada mais justo e significativo, que, a oferta de uma

linda Corôa como homenagem aos nossos entes desaparecidos, e

'Dna. Chiquinha Kopetoski tem a' grata satisfação de comunicar,
que está aceitando encomendas, tendo este ano grande variedade
de Corôas para pronta entrega, de novos modelos e de diversas
côres, e todas coníecíonadas com habilidade e máxima perfeição.

Tendo também a venda Corôas Metálicas e aceitando
para reformas.

Procure pois, com antecedência e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha - Rua Paula Pereira, n. 819 - nos fun-'
dos da Farmacia Santa Cruz. 2x

"E t.

sperança'Sociedade ,Esportiva
CONVITE

A Diretoria tem 8 grata satisfação em convidar todos os

s�us associados para tomar parte na disputa, de "TIRO AO CER
VO" a ser realizada no próximo dia 8 de Outubro, com Início

.

às 14 horas.
'

Ao mesmo tempo' haverá disputa de valiosos premies.
A noite será inaugurada a nova séde social da Sociedade;

à rua Getulio Vargas, devendo a fita simbólica ser cortada pelo
prefeito eleito a 3 de Outubro. ,

Em 'continuaçãO às festividades a Sociedade oferecerá um

grandioso baile, abrilhantado ,por ótimo conjunto musical.

A, reserva de mêsas poderá ser feita na Churrascaria
Michél, a partir do dia 26 do corrente.

Pelo comparecimento agradece. A DIRETORIA.

SAIAS, última' moda

ea,d,(t e'ltita,
Lãs pqra Tricot
Casa. Erlita'

,)

ERHY'SElE
apre-!_enta

.I

a nova medida' de quilometragem

"<, o pneu de caminhão mais forte e durável' jamais construíde I

.i·

• 60% mais borracha na banda:

,

muito mais quilometragem
• tração mais firme:

segurança em qualquer estrada

e nova resistência, mais recopcqens I

lonas tecidas com os exclusivos
'

cordonéis triple-temperados 3-T !
..

Sôbre êste novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

•

\

TR�S/ BARRAS STA. CATARit�A
CAIXA POSTAL N.o 1

•
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PELOS ·!.�!RiE§
e" d!::ftcOc "W�

c

c ,�� (;., � • Temos com Q estranheza de-

parado com 'o vibrante jornalANIVERSARIANTES DA SEMANA "Barriga Verde", 'com publica-
I ções referentes ao torneio rea-}ahyr Lessak e Wa 'demar

Carlos- Stanee. lizado em 18 de Setembro, pelo
IS' valoroso Lagôa E. C;, em' seu

Dia 11: a sra. dna Almà campo de esportes.
esp, do sr, Hugo Brauhardt:

Estranhamos 'porque o rabísAri filho do sr. Afonso C.
cador de tais' noticias' tem falKohler; a menina Rosalua fi- tado deliberadamente com alha do sr, Pedro Alves Vieira. verdade com o objetivo único

Dia 12: a menina Anete fi- de menosprezar q Lagôa E. C.
,

lha do, sr. Antonio Tompo» É inegavel pelo que provaroski;' Vva. dnà. Zelina Per» essas publicações que � S. E.
reira Soares; o sr. [osé Fur- Mariana, não gostou de ser der-
tada de Mello; o jovem Joel .

Rogerio 1'. Primo; o menino,
rotada por 4 tentos a. 1.

Ricardo Antonio filho do sr.' O jogá não foi contra a Fer-
'

Horacio Costa,res.emXanxerê. roviária de Porto União como
, maldosamente afirmam, de cuja

Dia 13: os srs. Oldemar procedência contamos com 2 ou .

Mussi e [oâoReinert; 'as me- 3 elementos, conforme se verí
ninas Maria Sueli filha da sr. fica pela publicação do quadro
Sarkis Soares res. em Curitiba do Lagõa E. C.; agora eu per
e Oe'ni Mar.ia filha do sr. R.u- .gunto porque a S. E. Mariana
bens R,.. da Silva; a srta. Ma- não publicou igualmente o nome

ria de. Oliveira Godov; as dos integrantes do seu quadro?
sras. dnas Emilia esp. do sr.

. Será por ter elementos de
Oswaldo Voiet e' Irene esp, outros quadros de Canoinhas?
do sr, dr. Celso Rauen. I Quem tem telhado de vidro .. !

Dia 14: as meninas Regina Em publicação do dia 22 de

Coeli de Fatima filha do sr. Setembro fizeram constar; "Pois
Carlos Schramm; Dolores fi- eles não podiam perder o trem

lha do sr. Otto Hoffmann; que passa [á as 9 horas quando
Mmia Zilda filha do sr. Ber» então já eram quase 6 horas",
nardo Wendt 20., Lindamir e dia 30 de Setembro; "Esta

Werena filha do sr. Oswaldo teve início às 16,40 horas e ter

Voigt e Ingridt Siems filha do minou as 18,45", portanto aque-
le com mais de 3 horas de du

sr. João 1'.
. Siems: .Fair ração e este com mais de 2 l .

filhó do S1'. Alvino Koehler; \

O jovem Lindolfo Zimmer; os A verdade é esta, a partida
srs. Silvino Fuck e Atonse começou às 16,40 horas e ter-

Knop. mi?OU às 1�,�9 horas.
,

Nossos parabens. Comunicamos ao' "cronista"
que 8 única taça que está fa-
zendo parte do museu do Lagôa
E. C., é ganha nessa' pelejà, foi
ofertada pelo sr. Dorgelo Cor
deiro grande amigo do esporte.
Senhores da S. E. Mariana,

se não estão convencidos da
pujança do Lagôa E. C., aqui
estamos para recebe-los com

espirita de camaradagem e es

portividade.
Paula Pereira, 3-10-1960.

Escreveu - Dorico

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
A V I S O

Avisamos aos srs. Associados que, por
motivo de fôrça maior, o baile programado
pará hoje, foi transferido para data ainda a

ser fixada.

ANIVERS.ARIAM"SE
Hoje: a menina, Marguit

Terezinha filha do sr,'Wal
demar C. Stange; os srs. Leo»
nes R. Grittens; Oswaldo Tre
visani e Leopoldo Buba; as

,

sras. dnas. Inês esp. do sr.

Eloy Sudowski e Lucila esp,
do SI". Oscar J. Ràuen; os

gémeos jovens Sigtried e srta.
Siglinde filhos do sr. Gustavo
Thiem; os meninos Erico filho
do sr. Eroino Hinke; Edemar
filho do sr., Rodolfo Frantz;
.Paulo Anisio filho do sr. Pau
lo Neuburger e Carmelo Or
lei filho do S1. João Artner
Leandro Gonçalves.
Amanhãias sras. dnas. Vva.

',Mercedes Côrte e Marta esp,
do sr, José, Kuroli, O menino
'João Ricardo filho do sr. Ju
lio José Andrade; os srs. E
dison Kuroli; Dionizie Andto»
mico Orgeceski e Benedito
Tereeio , de Carvalho Jor. ri

.

srta. [osetê Maria Bauer; os

jovens Jaime José Bauer e
Lauro Waldmann.

Dia 10: as meninas Aldira
filha do S1. [ahir D. da Sil»
ueira; Elaine . filha do sr. Ro
berto Brandes e Evani filha
do sr. Vicente Novak; a', sra.

dna. Silvia esp, do sr. Ladis
lau Stascovian; os srs Antonio
Maron Becil; Aluizio Marci
nichen, res. em Lajes; Pedro
Tchaika; Sebastião Grein Cos-

_ ta, escrivão em Major Vieira;

Matéria paga /

Notícias, ,Esportivas �'
'de PAULA PEREIRA

A Diretoria.'

Rinso· Gigante
,

Cr$ 135,00

Sode Caustica lata » 30,00
,\

,
,
I

Talco Levero » 38,00

\
'

J
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)

No Cineminha "São Francisco".
Domingo, às 1'5 horas, e às 20,15 horas

Segunda, às 20,15 horas' -

,';,'
Uma obra-prima do cinema japonês

"O S S E T E) SAM U R A' IS"
com Takaski SHIMUI{A e Yoshio INABA.

: '

No, Cartaz: /

"'ROMA NCE NA
, .

ITÁLIA"
com Ingríd BERGMAR'

'--*t \ilijiW riA !f_iM ,,'

Cine TeatrQ Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE .; \á8 20 horas • Impróprio até 14 anos

o REl DO LAÇO
em Tecnicolor

cf Dean Martin, Jerry Lewis, Jari Nelson, Jeff Morrow '

Eles foram para o oeste, dispostos' a "avacalhar" os 'ban- '

didos ! ! !! Uma sensacional comédia .. ; . rir a valer ....

DOMINGO e ás 14 horas - Censura Livre

o RE'! DO 'LAÇ'O em repríse
------

DOMINGO _
á. 17 horas

_ Censura, livre'
.

/ ás 20 horas Irnp, a�e 14 anos

BONEQUINHA CHINEZA
com Victor Mature, Li Li Hua, Ward Bond,

ElIline Curtís, Ann Me Crea, Ann Paige
"Uma aventura escrita fl fogo" ... com o crepitar das
metralhadoras e 8 coragem inaudita de um\ "tigre voador -

Esta talvez seja a mais terna; mais bela e mais
comovente de todas as histórias de amor.

,

,
.

2a. Feira •.ás 20 horas « Proib, até 14 anos. REPRISE '

-'---'_

3a. e 4a., Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 anos
I _J '-

o BELO ADORMECIDO
com o cômico TINTAN

Uma super comédia do cinema mexicano.

5a. e 6a. Feirl1 - ás 2;horas - Imp, até 18 anos
'

GERVAISE, FLOR DO LODO
cf François

_
Perier, Maria Schell, Suzy Delaír

Um grandioso drama do cinema francesll Uma magístral
interpretação de :�,'IARIA SCHELL... .•

IAguardem:
MEU MELHOR COMPANHEIRO

.cORê/A'S, E FLORES
Lindas corôas, para finados, grimaldas para noi

vas e flores artificiais'em geral, são fabricadas com

esmero pela Sra. Zena Zíerner .nann S. Furtado, es

pecializada na arte com profissional de São Paulo.

Expoxíção, vendas e encomendas 'na Casa Erlita
e em sua residência na. antiga rua dos

portu,guezes, \ Iatraz da Estação Ferrea. ,

' �x.
.. '" .

CO,rõas
2, de novembro - Finados

\ \

Encomendam desde já para' seus entes queridos que
descansam, na. paz do, Senhor a homenagejn de

uma: sígníficativa CORÔA.

Exposição permanente de' diversos tipos' e modelos,
na residência do Sr. ,Max Scholze, ao lado do

)

,

. Hotel Scholze - Rua Vidai Ramos, 760.
:' ,",' .,

Florista:, Srta. Agnes Bruhmüll�r.' 3x

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




