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EDI'TORIAL CN
Dia 7 de outubro o povo estará diante das urnas, em cuja

, oportunidade escolherá seus legisladores, ou seja, renovando dois

têrços do Senado Federal, todos os represent�ntes à Camara Fe
'deral e aioda votando em seus novos defensores da Assembléia

do Estado e" da nossa Câmara .Munícípal.
'

,
'

Santa Catarina em todos os seus recantos, estará mar

cando mais uma página glôríósa de sua história política, enquanto
que nossa cinqüentenária Canoinhas certamente dará mais uma

eloqüente demonstração de sua maturidade, comparecendo total

mente, às urnas, votando em seus homens que já tenham de

mon�trado amor à causa pública. O cenário dentro de breves dias
•

já estará desanuviado, com as agremiações partidárias apresen
tando seu� candidatos ao eleitorado.

E' justamente déssa hora em diante que todo o cuidado

é pouco.
Êrros cometidos em outras oportunidades devem servir

de lição, evitando que um gésto importantissimo de cioco minu

tos, torne-se motivo de arrependimentos por cinco anos, o que

aliás,' nota-sa já hoje em dia, na maioria dos lares catarinenses

pela atitude impensada -tornada no ultimo pleito.
Se para o Senado () bravo eleitorado .udenísta ainda não

pode tomar posição, dado a não complementação dos €,itudos que
visam a indicação de um �ome
que represente mesmo as aspi-

.

rações máximas, não só dai grêi
partidária, mas sim de grande
parte do eleitorado popular ca

\

tarinense, o tiíesmo sintoma não
'encontramos no que se refére às
candidaturas já lançadas extra

.oficialmente, para a Camara Fe

deral, desta feita de importan
cia vital, sabendo- se qu� no

atual regímen parlamentarista'
cabe aos Deputados Federais a

eleição do Presidente.

o pensamento da maiorta do
povo canoinhense. Para o lado
de cá o ambiente é o mesmo:

Elegemos aquela maioria' quan
do coritavamos com o apôío do

Governo Estadual e confiamos
no alto 'discernimento do nosso

eleitorado para que prossigamos
sendo maioria no Legislativo
Municipal, colaborando com' o

Executivo em tudo que vlse o

bem estar da coletividade, dei
xando de lado as artimanhas

,politiqueiras que tanto e�pa
"nam, quando usadas.Dizemos isso, apontando à

nossa gente o nome de Aroldo
Carneiro de Carvalho, que por
'todos os aspéctos .faz juz a es

colha do esclarecido povo de
sua terra natal. Moç'O inteligente,
parlamentar 'austéro, amigo dos
seus amigos e mórmente de Ca

noínhas, com larga folha de ser

viços prestados ao "estado cata

rinense, Arolde Carvalho é ine

gavelmênte um patrimônio mo

ral que tanto orgulha Santa
Catarina.

Para o quadro €stadual, bre
vemente serão apontados 03 e�
didatos e temos convicção que
será fácil a ,escolha por parte
do nosso eleitorado.

No mesmo' dia, estaremos es

colhendo os integrantes da Câ
mara Municipal, com todos os
partidos politicas apresentando
em suas' chapas nomes que
encontrem receptividade. Pela
UDN, poderão ser trocados no

mes, porém a austéridade será
a mesma, o interêsse por Ca-'
noinhas será o mesmo, a bôa
.vontade em servir ao, nosso

povo será a mesma. Atualmente,
conta a UON com maioria ab
soluta no Legislativo Municipal,
maioria éssa que jamais pensou
em obstruir a administração
PSD -PTB, que está instalada na_
chefia do executivo. Muito pelo
contrário,' esquecendo' as diver

gências partidárias, desnudam

os diversos problemas que es

palhados estão'por áí, aO mes

mo tempo que apontam as so

luções; fazendo assim uma opo
sição construtiva, convincênte,
atitude digna de ser tomada por
àqueles que�representam na CM

Espéramos, 'outrossim, que o

clima seja da maior tranquili
dade possível, repetindo o arn

biênte de Iiberdade que tivemos

quando do último pleito, para
, que o eleitor possa escolher cal
mamente seus candidatos, ele

gendo àqueles que já tenham
feito algo por Canoinhast e sua

gente, não aventurando com'

nôrnes extranhos, cujos resul
tados poderão ser funéstos, cujos
exemplos apontamos sem medo
de errar" o atual governo do
Estado que nada mais tem fei..
to do que perseguir modestos

funcionários e na \ Prefeitura ,

Municipal de Canoinhas que dita
torialmente néga aumento de
vencimentos aos seus 'funcioná
rios, pagando os salários de fôme
de uma tabéla organisada há
mais de cinco anos, enquanto
,

'

dorme em berço explendido,
, esquecendo dos inúmeros e sé

rios problemas ql,le castigam a

cidade, a começar pela falta de

energia elétrica chegando até ao

abandono das .ruas mais cen

trais da hospitaleira Canoinhas.

Alfredo Alberto.
" ,
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) Aroldo Carvalho
. '

visitando interior do
nosso Mu'nic:ipio
Desde sua chegada á Canoi

nhas, está o. deputado Aroldo
Carvalho diariamente recebendo
inumeros convites para visitar
todos os recantos do municipio,
bem como as cidades visinhas.

O representante catarinense
à Camara Federal têm estado

,

em intensa atividade, quasi que
diariamente viajando e atenden

\.!

do aos 'seus correligionarios e

amigos em geral, ouvindo suas

reívíndícações, solucionando-as
dentro. do possível. Aliás a in-

'sistencia de pedidos para a sua

presença nos 'mais diferentes

pontos do Estado, demonstram
o alto prestigio que desfruta

junto ao eleitorado catarinense;
dando prenuncias de, outra es

magadora vitoria ás proxímas
eleições de 7 Ide outubro, quan
do certamente será reconduzido
á Camara Federal, onde vem

sendo legitimo representante das
aspirações máximas da gente
barriga-verde.

fREMOR de'TERHA no Rio
A capital da Guanabara foi

palco, durante todo o transcor
rer da semana, de tragiros 'a
.contecimentos. - Chuvas, ven
tos, mortes e finalmente lo de

sespero tomando conta de todos
com 10 ou 15 segundos de tre-

mor de terra. O saldo de dois
dias de fortes chuvas e tufões

União .Democrática Nacional
DIRETORIO MUNICIPAL DE CANOINHAS'

Convidamos os convencionais do Diretorio Munici

pal de Canoinhas, para se reunirem em CONVENÇÃO
MUNICIPAL, no dia 27 do corrente, às 15 horas, na séde
dei Diretorio,

à

rua Coronel Albuquerque, (ao lado da re

sidencia do vereador Tufi Nader), afim de escolherem os

membros do Diretorio Munícípal, os; Delegados á Con

venção Estadual e os integrantes do Conselho Municipal,
para o �andato do biênio 19J>2-1964 ..

Canoinhas, 20 de Janeiro de 1�62.
Alfredo de Olioeira Oarcindo' Rubens Ribeiro da Silva

Presidente Secretario Geral

marcou lamentavelmente o nu

mero de 14 mortos, 3 edifícios

completamente destruidos, pa
ralização completa do sistema

de transporte coletivo, fóra 300

feridos, alguns em estado grave.
A cidade maravilhosa esteve

nas manchetes dos principais
jornais do mundo, e novamente
por acontecimentos funéstos.

BOGOTA
Tambem a capital Colombiana

foi palco de pânico com II'forte
tufão matando 4 pessoas ,e var

rendo quasi que completamente
populoso bairro. Lego em se

guida as chuvas se fizeram pre
sente e um verdadeiro mar co-.

briu por dois dias os logradou
ros mais baixos de Bogotá.

Caderneta Extraviada
. Acha-se extraviada a caderneta
n. 65390 da Caixa Econômica
Federal, série Popular �e perten
cente 8 Emiliano Seleme FiUlo•.

,

.�, >

�t:

Pequenos Lavradores
prejudicados com a falta
de . assistência agrícola

o uso de itratores e demais máquinas agrícolas da
extinta Patrulha Moto' Mecanisada, foram' os elementos

principais de desenvolvimento da agricultura canoinhense.
Notava-se que os pequenos lavradores eram os mais be
neficiados, considerando que o Município de Canoínhas é

formado, na sua _maioria" dé pequenos núcleos agrícolas
e são estes os que mais produzem, plantando de tudo.

'Este ano, quando bem poderíamos colher ótimos

resultados, vê-se por toda a i parte completo desânimo, in
teiro desístímulo, conseqüencia do ato arbitrário, do atual
Govêrno do Estado, que "através de um Decreto, mandou
extinguir as Patrulhas. Moto Mecanisadas

.

do Estado.. in
clusive a de Canoinhas, retirando daqui todos os tratores
e demais ímplernentos agrícolas. Assistimos hoje, a espe
táculos desoladores, como por exemplo, tratores distribuidos

(Cortclúe em pâgina interna)
/ "

Eleições -no
. Hospital Santa ,Cruz

Foi realizado domingo ultimo, o pleito de e-colha da nova

diretoria do _Hospital Santa Cru'z desta cidade. cuja resultado marcou

a reeleição do sr João Seleme. A nova diretoria ficou assim consfituidae
Presidente João Seleme
Vice Presidente Modesto Zaniolo
10. Secretário Zenno C. Zippell.
2°.· Secretário Osny Vieira
10. Tesoureiro Ithass Seleme
2°: Tesoureiro Benedito Th. C. Neto
10. Mordono Irmã Severina

. 2°. Mordomo Irmã'Ana Modasta

/

/

Comissão' de Contas
Alvaro Mallon, Sidney Corte" e Arno Hoffmann.

�a_ Quinzena de Março
..

Concentração Nacional Udenista
Florianópol is

-,

em
A UDN promoverá uma con-'

centração nacional em Floria

nopolis, na' segunda quinzena
de março, a qual será precedida
de, uma ampla reunião, no Rio
'ou em Brasilia, da qual partici
pará praticamente todo o parti
do e na qual se aprovará uma

carta de principias, conforme
deliberação tomada pelo depu
tado Herbert Levy, Presidente
da UDNi

Braga prossegue se mantendo:
fiél aos principias udenistas pelo
que merece toda nossa confiança

. e irrestrito apôio. PL, PDC e

UDN apresentarão chapa unica
de candidatos á Camara Fe
deral.

.

Diferente é, porém,· a situa
ção em Santa Catarina. O go
verno Celso Ramos executa uma

politica odiênta de tenaz e vi
olenta perseguição aos adver
sarias politicas, em especial á

UDN., De modo que não se

pode, por ora, falar em· aliança
dos grandes partidos de centro
.érn Santa Catarina, que assim,
continuará sendo uma das zonas

'de atrito entre PSp, e a UDN.

Frizou tambem o deputado
Herbert Levy que a

.

ÚDN ca

tarinense está unida e aguerrida,
plenamente vitalizada para en

frentar o pleito de outubro .

DEPUTADO LEVY
fala de sua viagem a

.

Santa Catarina
Regressando de sua viagem

aos estados do Paraná e Santa
Catarina, assim expressou-se o

Presidente da UDN nacional,
quando instado pela reportagem
dos jornais paulistas:

.

No Paraná o governador Ney
. \

8ILHETI�HO ...

Regina Maria Carvalho, uma inteligência moça, colabora
nesta edição do CN. Na pagina 6 está o seu escrito CUBA.
onde Regina Maria faz um estudo imparcial do regime de' Fidel
Castro e. dos perigos do comunismo, Regina Maria, já é

co�h�cidfl nos meios da imprensa floeienopolitana, onde é parte
integrante da equipe redatorial da revista Radar. que divulga

('
os 'aco���c��entos s?,ciais_ da Ilha. Leia o seu, escrito e veja
que a ,�;, ll,lenma-moça vai longe, . •

,

o REDATOR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

CORREIO De NORTE

u

20-1-1962 �

Munici"pal de
"

.

(anoinhas
-Resolucão n. 40 de 8-1-1962

Conclusão do número anterior

'prazo de sessenta dias contados do recebimento de cada duodécimo,
dele prestará contas, na dependencia das quais ficará o recebimento
do duodécimo subsequente. I

Art. 3. -- A despesa decorrente com a presente Resolução,
correrá por conta do excesso de arrecadação do presente êxercicio,
devendo o referido crédito Especial ser aberto em tempo oportuno,
de conformidade Com o que dispõe a Lei sobre o assunto, tendo em
vista que a Receita orçada para o exercicio presente, dará uma mar.

gem segura e notável de excesso de arrecadação para cobrir despesa
desta natureza, devendo ser consignada uma verba própria nos Iutu
r08 orçamentos para atender ·all depesas iâ mencionadas.

Art. 4; - Faz parte integrante da presente Resolução, o
\

Plano de Aplicação de 10% da Receita Municipal em beneficio da
Ordem Rural (Fomento da Producão 'Agro-Pecuária).

Art. 5. - Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, r�vogadas 8S- disposiç�e8 em contrário.

Câmara Municipal de Canoinhaa, em 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de' Oliveira (iarcindo, Presidente da Câmara Municipal
I Tufi Nader - lo. Secretário

Clementina E. Pieczürka; Servindo como 2. Secretário

Plano de Aplicacacão da
Receita de 10'f. Municipal

( .

Estando a agricultura do Mu

nicípio de Canoinhas prática-

Anéxo a Resolução N. 35 de 8 de Janeiro de 1962

Cargos Isolàdos de Provimento· Efetivo
----------------------

Situação Antiga I Situação Nova'
Cargos ou Funçõe8 Padrão /VenCimentO! MeDul N. d� Cargo. I Cargo! ou J'unçõee PadrãoN. de Cargo.

1 Diretor da Fazenda
1 Diretor do D. O. P. M.
1 Tesoureiro
1 Auxiliar da Contadoria
1- Escriturário do D. O. P. M.
1 Auxiliar do D. O. P. M.
1 Fiscal Lançador
1 Chefe do D. M. E, R.
1 . Chefe do D. C.
1 Chefe do D. M. M. V.
1 Chefe do D. M. A.
1 Chefe do D. M. A. E.
1 Inspetor Escolar
1 Auxiliar. da Fiscalização
1 Auxiliar da Secretária
3 Fiscais
1 Bibliotecário
1 " Fiél de Tesoureiro
1 Porteiro Continuo

Z 12.000,oe
I 8.600,00
P 9.000.00
M 8.000,00
M 8.000,00
L 7.700,00
L 7.700,00
H 6.800,00
H 6.800,00
G 6600,00
G (vago) 6.600,00 .

G 6.600,00
G 6.600,00
G 6.600,00
F 6.300,00

E (2 vag.) 18 000,00
D (vago) 5.300,00.
D 5300,00
C 4.500.00

Vencimentos M�n.al

1
1
1
1
1
1
1
1

- 1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Diretor da Fazenda
Diretor do- D. ·0. P M.
Tesoureiro
Auxiliar da Contadoria
Escriturário do D. O. P. M.
Auxiliar do D. O. P. M.
Fiscal Lançador
Chefe do b. M. E. R.
Chefe do D. C.
Chefe do D. M. M, ·V.
Chefe do D. M. A.
_Chefe do D. M. A. E.
Inspetor Escolar
Auxiliar da Fiscalização
Auxiliar da Secretaria
Fiscais
Bibliotecário
Fiél de Tesoureiro
Porteiro Continuo

K 24.000,00
I 17.200,00
J

.

18.000,00
H 16.000,00
G 15.400,00
G 15.400,00
G 15.400,00
F 13.600,00
F 13600,00
E 13.200,00
E(vag )13200,00
E 13.200,00
Fi 13.200,00
E 13.20C,00
D 12600,00

C (2vag 144.000,00
B (vago) 11.300,00
B 11.300,00
A 11--:290,00

1
,

Secretário o 8.600,00 I 1 Secretário

QUADRO DE FUNCIONARIOS EM COMISSÃO
I 17200,00

1 . Secretário Secretário

QUADRO DE FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE

8.600,00 I 17.200,00o I

Câmara Municipal de Canoinhas, em 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de Oliveira Garcindo � Presidente
Tuti Nader - l°. Secretario Clementino E. Pieczarka - servindo como 2°. Secretário

Resolução N. 37 de 8/1/1962
Eleva a Remuneração e salarios dos Extranumerários e reorganiza a E.�ala Padrão de salarios

inltituida pela Lei n", 485 de Dezembro de 1959

Alfredo de Oliveira Garcindo, solução e' que fica fazendo parte pela Lei N. 485 de 23 de
Presidente da Câmara Municipal integrante da presen,te. Dezembro de 1959
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no U80 de suai atribui
ções e na conformidade do dis
posto no artigo 66 paragrafo 40.,
da Lei Nr. 22 de Novembro de
1947 (Lei Orgânica dos Munici
pios, faz saber que' a Câmara
Municipal decretou e eu promulgo
a seguinte:

Reeclucão,
Artigo lo. A remuneração e

ealarioe dos Extranumerários ficam
elevados de acôrdo com és ta re

solução, a partir de i-, de Ja
neiro de 1962; .

Artigo 2°. Passãm a -,vigorar a

Escala Padrão de salarios. a Es.
cala salario, a Escala Malarios se

ries : funcionais tabéla numérica
de mensalista anêxas a esta' re-

.'

Artigo 30. Revogam-se. as dis
posições em contrário, entrando
esta resolução em vigor a partir
de 10. de janeiro de 1962.

Câmara Municipal de Canoinhas,
em 8 de Janeiro de 1962. (

Alfredo de Oliveira Garcinao
Presidente

Tufi Nader '--, l°. Secretario

Clementino E. Pieczarka
servindo como 20.. Secretario.

Anéxa a Resolução N. 37
de 8 .de Janeiro de 1962

Escala Padrão de Salários de
.

Extranumerários Mensa.lista.
.

que Subtitue a Inetituida

Referência. Vencimento. Meulal Vencimento. Anual

I , 9.408,00 112.896,00
II 10.000,00 120.000.('0
III 10,500,00 126�OOO,oo
IV 11.290,00 135.480.00
V 11.500,00 138000,00
VI 12.000,00 144.000,00
VIl 12.5000,00 150.000,00
VIII 13.000,00 156.000,00
IX 13A40,00./ 16I.128,oo
·X 14.000,00 168,000,00
XI 14.500,00 174.000.00
XII 15.000,00 180000,00
Câmara Municipal de Canoinhas,

em 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de Oilueira Garcindo
Presidente"

Tufi Nader - lo. Secretario
Clementina E. Pieczarkü >«

servindo como 20. Secretario

. TABÉLA NUMÉRICA O'OS ,MENSALISTAS

N. c:H Cargos
Situação Antiga I Situação Nova

stRII:S FUNCIONAIS Referência. ·Vencimento. MeDiaI N. de Cargol StlUES FUNCIONAIS Referência. Vencimentos Mensal

_ 4,
.

Operadores de Máquinas XV 16.800,00 4 Operadores de Máquinas IX 53.760,00
4. Motoristas XVI 17600,00 4 Motoristas IX 53.760,00
2 Jardineiros XV 8.400,00 2 Ja rdineiros IX 26880,00
1 Construtor de Pontes XV 4.200,00 1 Construtor de Pontes IX 13.440,00
1 Zelador Cemitério Municipal V 2.600,00 ) 1

.
Zel. Cemitério Municipal IV 11.290;90

1 Encarregado Fabrica Tubos IX 13.44_0,00
1 Encarregado do Britador XV 4.200,00 1 Encarregado Britador IX 13.440,00
1 Encarregado Fabrica de Tubo. XV ·4,200,00 1 Zelador da Prefeitura I 9.408,00

Câmara Municipal de Canoinhaa, em 8 de JaJ;l!liro de 1962.

Altredo de Oliveira Garcindo - Presidente da Câmara Municipal
Tufi Nader - l°. Secretário Clementino E. Piecsarka - Servindo como 20• Secretário

mente estagnada, necessitando
de uma reforma de base bem
orientada, visando amplia-la e

coloca-la em condíções de des

taque, surgiu então a necessida
de' de um estudo capaz de
desenvolve- la de- forma convi
cente, O Município de Canoí
nhas "essencialmente agrícola",
-assim podemos denomína-Io.um
único orgão de classe que é a.
Associação Rural, poderá levar
para o terreno da aplicação um
Plano capaz de solucionar os

angustiantes
•

problemas 'que
impedem o desenvolvimento da

agricultura no Município. Para
isso, foi então apresentado um

Plano de trabalho que em sín
tese consta do seguinte:

.

1.- Manutenção de um Cen-'
tro de Informaçõs sôbre a vi
da Agro- Pecuária do município,
(Serviço' interno e externo)

2.- Manutenção de um servi
ço organizado sôbre assistência
'técnica e 'social ao ruralista

3.- Difusão de Noções de

Higiene visando a melhoria das

condições do meio rural, sob a

direção de técnicos especializa
dos.

4. - Promoção do Ensino
Profissional de ínterêsse

.

agro
pecuário em cooperação com os

orgão oficiais. (Instalação de
.

clubes agrícolas nas Escola Mu

nicipais.
5. -Organização de Museus

e Exposições permanentes dos
tipos padrões dos produtos lo
cais de .expressão economica·

6. -- Assistência médica e

,jurídica aos lavradores associa
dos da Associação Rural.

7. - Promover o Fomento
da Suinocultura através de um

Posto e manutencão de um ser

viço de Vacinação sistemática
contra a "salmonelose e peste
Suína" inclusive orientação só
bre as normas de tratamente
e rações adequadas.

i

8. -- Fomento da Avícultu-
ra no Município. em base ídên
ticas a suínocultura.

9. - Fomento
-

da apicultura
com a importação de famílias
de raças, italianas, para a melho
ria da produção.

10. - Seguros contra Aciden
tes da lavoura com 50% de abati
mento sôbre a taxa estipulada
pela Cia. de Seguros.

Câmara Municipal de Cano
ínhas, 8 de janeiro de 1.96�

Alfredo de Oliveira Grucindo
I

Presidente
Tufi Nader - 10. Secretario

Clementino E. Pieczarka
Servindo como 2°. Secretario.

Organizações de Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Escala Padrão de Vencimentos
a Funcionários Públicos Mu
nicipais. indituida pela Reso,
Iução n. 35 de 8/1/1962. que
subatitue a instituida pela lei

D. 500 de 30/3/1960
Padrão Vencimento. MeDiai Vencimento. AnoaJ

11.290,00
11.300,00
12.000,00
12.600,00
13.200,00 '

13.600,00
15,400,00
16,000,00
17.200,00
18.000,00
24.000,00
24.500,00
25.000,00
25.500,00
26.000,00
26.500,00
27.000,00
27.500,'00
28.000,00
28.500,00
29.000,00.
29.500,oQ·
30.000,00.
31.000,00
32.000,00

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z

135.480,00
135.600,00
144.000,00
15l.200,oo
158400,00
163.�00,oo

• 184800,00
192.000,00
206.400,00
216,000,00
288.000,00
294.000,00 .

300.000,00
306.000,00
312.000,00
3l8.000,00
324.000,00
330.000,00
336.000,00
342.000,00
348.000,00

.

354.000,00
360,000,00
372.000.00
384.000,00

Câmara Municipal de Canoinhaa.
em 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de Oliveira Oarcin(Jo
Presidente

Tufi Nader 10 Secretário
Clementino E. Pieczarka
Servindo como 20. Secretario

I

Registro...J
Civil

Maria Góss Glinski, Escrivã
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Munici
pio e Comarca de Canoínhas,
Estado de- Santa Catarina.

Faz saber que pretendem
casar: Mario Possamai e Ignes
Fernandes Correia. Ele, natural
deste Estado, nascido em Cre
ciuma no dia 30 de setembro
de 1922, agricultor, solteiro,
residente neste Distrito, filho .

de João Possamaí e de dona
Eugenia Possamai domiciliados
em Canoínhas. Ela, natural do
Estado do Paraná nascida em

Vargem Grande no dia 13 de
setembro de 1934, doméstica,
solteira, residente neste Distrito,
filha· de Norberto. Férnandeà
Correia e de dona Juliana
Correia da Silva. ..,

Faz saber que pretendem casar:

Noi Leczakowski e Ana Sobczak.
Ele, natural de Paraná nascido
em Rio Claro no .die 18 de de.
zembro de 1939, alfaiate, solteiro,
domiciliado em Três Barras neste .

Estado, filho de Nic�lau Lecza
kowski e de dona Maria Lecsa
kowski. Ela, "natural de Paraná,
nascida em Fluviopolis no dia I
de agosto de 1941, doméstica,
solteira, domiciliada neste Distr.«
to, filha de' João Sobczak e de

dona Paulina Moczyedla Sobczek.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo' Código Civil art.
180.

'

Paul-a Pereira, 5 de janeiro
de 1962.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

Vende-se
Um caminhão Chevrolet

ano 59 2a. série, com
30.000 kms, rodados, em

estado de novo.

Preço de ocasião

Tratar com o proprietário
Sr. Roberto Werka em· Sal
to Canoinhas. Ix

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,

Ano 15 • CANOINHAS - S. Catarina. 20 de Janeiro de 1962· N. 673

,

Onde GiganteslAnões -

sao
(Conclusão da última página)

�

Neve com OI sete anões, como a querer nos dizer ou repetir o final/
tie todos os contos de Fada: "no fim ela casou com o principe encan-'

tado, tiveram muitos filhos e viveram felizes". Mais uma vez a va

rinha magica dêsse inigualavel Frei Elzeario Schmitt consegue trans
formar a nossa tristeza em alegria - nosao desespero em Esperança.
Nem tudo está perdido quando existe um homem como Frei Elzeario,
Im Canoinhas, que fez vóto de pobreza e que, com ° seu surrado
borrei de Franciscano faz da miséria um conto de fadas - enquanto
o seu Prefeito. vestido a ultima moda Italiana, com uma receita de 40

milhões, não passa de um conto de vigarJo. Que paradoxo .. 1

(O Dr. Orty, a essal horas deve estar pensando: perde.se o

amigo mas não o espírito).
Aqueles barbudinhoa (não de F'idel Castro), sentados ou em

pé junte a um xaxim da fazenda de Ótto Friedrich, (cuidado com o

Rimon Seleme .. I) em muda admiração a sua Branca, conatituindo-se
em alegria de grandes e pequenos de Canoinbas, iluminadoa por uma

lampada de 100 watts que o Sr. Prefeito numa verdadeira orgia de gas
tos lá mandou colocar (sem previa consulta á Co lenda Camara Mu

nicipal para evitar outro véto) merecem muito mais - merecem a

ejuda e atenção dos poderes publicos, a fim de evitar que amanhã
se juntem aos brinquedos do Bollmann lá nas vitrines de Curitiba.

A' Biblioteca Infantil de Canoinhaa - justo orgulho de sua

gente, fator de entusiasmo e de esperança para melhores dias, especi
almente ao seu idealizador, artífice e continuador, a nossa grande
admiração - o nosso muito obrigado Frei Elzeario, pobre franciscano
criador de maravilhas.

Onde esperávamos encontrar gigantes éncontramos anões feito
ligantell

Câmara Municipal
de Canoinhas

Oficio c. M. No 7/1/962.
Do Sr. �,esidente da Câmara

Municipal.
Ao Sr. Prefeito' Municipal.
Assunto:

.

Comunica promul-
gação da Lei Orçamentária.
Em 15/1/1962.
Ilustrissimo Senhor.
Pelas faculdades que me são

conferidas pelo/Art. 66 e seus

parágrafos 3° e 4°, da (Lei Or
gânica dos Municipios), pelo
presente, cumpre-me comunicar
a V. Excia. que, em data de

8/1/1962, promulguei o Orça
mento para 1962 e suas ·resp�
ctivas Emendas, como foi de.
vidamente aprovado pela Câ
mara Municipal, havendo ésta
Casa já dado a V. 'Excia. co

nhecimento a respeito do assun

to, através do Oficio o C. M. N°.
3/1962, que comunicou a rejei
ção do Véto às Emendas votadas

por esta Casa e devidamente

aprovadas, ao Orçamento de
1962.

Valho-me do momento para
reiterar meus protestos de estio
ma e consideração.

Atenciosamente
Alfredo Oliveira Garcindo

Presidente

•

Pequenos Lavradores ...
(Conclusão da peímeira página)

às Prefeituras do PSD, outros
empregados nos serviços inter
nos das cidades o trabalhando
como simples "transportadores"
de lixo. Os tratores de esteiras
sendo utilizados nas Prefeituras,
quando bem poderiam estar no
serviço de destocamento e ara

ção. A agricultura no govêrno
do sr. Celso Ramos está com

pletamente abandonada. O la
vrador pagando exorbitantes im

postos sem ter direito de es

pécie alguma a qualquer recla
macão.

I As Patrulhas Moto Mecani-
sadas instituidas no govêrno do
sr. Irineu Bornhausen e conti
nuadas através dos governos de

Polícia Militar
Aberto o Voluntariado
Torno público aos interessa

dos que acham-se abertas no

30. BATALHÃO DE POLICIA
MILITAR, as inscrições para o

ingrésso nas fileirns da POLI
CIA MILITAR.

Os interessados deverão di

rigir-se à séde do 3°. B. P. M.,
em Canoinhas. para as demais
informações.

Wallace Capella
Ten. CeI. Cmt. do 3°. B. P. M.

SAIAS, última moda

(!,Q,t$(/, e.,ltt(/,

UM
. , .

AUDITORIO DE

�oo.ooo CONSUMiDORES.

�AGUA�DE !
,

PARA BRE,V� A SUA

RA'Dio
I •

<C��OINHA
"

EM NOVA FREQUÊNCIA

I 3 5 O KC3.
•

NA RE,GIÃO C,OBERTA PELA RA'DIO. CANOiNHAS,

·AUM E NTADA

�

AGORA EM NO'VA fASE, COM A SUA POTENCIA

/ .

DIREÇAO.

DEZ v E 2 E S , 1.0 o o W A T T 5 ).

SOB NOVA

DOTADA DO MAIS MOOERNO EOUIPAMENTO

E L E T R Ô N I C O , E M C O N.D I ç Õ E S O E o F E R oE C, E R \

o SEU PRODUTO
...

A
\_

POPULAÇAO DE EXTENSA

E Ri-GA lONA RURAL DO NORTE CATARINENSE
,

E DO SUL DO PARANA.

AGORA MAis POTENTE

\

':

"',./..'

...... ::-r.-,;..,..
. ".

. :,." 0'-

Jorge Lacerda e Heriberto Hül
se, foram varridas do territorio
catarinense pelo atual Govêrno
do Estado - talvez com ódio
de quem às planificou. O certo
é que o homem do campo, o

abnegado lavrador catarinense
está totglmente abandonado nês
te govêrno que num ano, arre
cada mais do que o govêrno
passado, em 10 anos. Dinheiro
existe à bessa nos cofres públi
cos estaduais mas não se vê uma

única obra em Santa Catarina
que 'venha a justificar tamanha
arrecadação. Govêrno sem or

dem nem orientàção. Os trato
res da extinta Patrulha de Ca
noinhas inclusive os tratoristas,
muitos estão na Escola Agrícola
de Marcílío Dias, sem prestar
nenhum serviço à coletividade
agrícola, tudo por culpa do a

tual Govêrno do Estado, que
não quer. de forma alguma, que
maquinas e homens, trabalhem
em benefício .da agricultura.

Continuamos, nós, ainda man

tendo certo otimismo. Quando
faltar feijão e batatas na mesa

do proprio Governador e de
seus incompentes auxiliares, tal
vez eles voltem suas vistas para
a agricultura. Lembrem-se do
lavrador catarinense, porque se

isso não acontecer, muito breve,
estará a agricultura ameaçada
constantemente de um colapso
permanente..Já vamos impor
tar dos Estados Unidos, milho,
e nessa marcha, iremÓs impor
tar até feijão pôdre, como já
aconteceu nos "saudosos" tem
pos do sr. Kubitchek ...

·3. Batalhão
de Polícia Militar

Canoinhas

EDITAL
I - Comunico aos interessa

dos, que acham-se abertas na
séde do 3° B P. Mo, em Canoí
nhas, as inscrições para os ele
mentos que quizerem ingressar
nas fileiras da POLI'CIA MILI
TAR.

II - Os, candidatos deverão o

apresentar os seguintes requí
sítos:

a) - ter no mínimo 21 anos

e no máximo 30 anos.

b) - ser solteiro

c) - saber ler e/ escrever

d) - apresentar os seguintes
. documentos:

1 - Requerimento ao Sr. CeI.
Cmt. Geral pedindo inclusão. '

2 - Certificado de Reservista
3 - Certidão de Nascimento
4 - Atestado de Conduta
5 - Atestado de Vacina
6 -:- Quitação ,Escolar
III - Outras informações se

rão prestadas na séde do 3° .

Batalhão de Policia Militar, em
Canoinhas.

Wallace Capella
Ten. CeI. Cmt. do 3°. B. P. M.

Presidênci�
da 'Petrobrás
Brasílía - Depois de alguns

dias de, espectativa, com o go
verno Bahiano ameaçando rom
per com o Gabinete, finalmente
tomou pósse na presídencía da

.

Petrobrás o engenheiro Fran
cisco Mangabeira, indicado que
foi pelo governador Juraci Ma
galhães.

'�"� .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fios Rendas Botões

Armarinhos em Geral

Grande Sortimen�o

f-Ca·S'3· Erl i ta
I \

DR. ARNOLDO PEITER FILHO,
ADVOGADO

COMÉRCIOCíVEL
(

TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

José Yvan da Cesta
I Bacharel em Direito

-:

.

Advocacia em geral, especialmente crime
;

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

EM IXA.RQ'UJg;A.DA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

.

para chácaras. Vários tamanhos.
: Ver e tratar com o O I L O N PAZ D A.

G C E S

V
�

" 3'_) -

,

/

Refaça suas forças, tomando

"CAFÉ B I'G
Saboroso 'até a ultima 'gota

Em breve torrado' a ar quente
BIG é grande - mas em 'Canoinhas

BIG é O melhor café I
I

.)

Ouça, de 2a a .6a feira, às 12 horas
_

na RADIO CANOINHAS LTO"A.,

INFORMATIVO INCO
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e. do Mundo!.

, ''\. ., ,
'<., ..�!

• � .l"-',..' '�' l •
• ,

,

- NOVO LANÇAMENTO DA WILLYS-OVE;.RLANO QO BRAS1&.
-

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 apresenta as meé- QUATRO PORTAS E SEIS L!UGARES
.

,

. mas características que consagraram o utilitário "Jeep' O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101
Universal: potência- de sobra, tração nas quatro rodas e oferece amplo espaço para �eis pessoas e

reduzfda, grande, versatilidade. Ampliada a distância entre grande facilidade de acesso. Seu rodar é
eixos para 101 polegadas - 20 polegadas a mais - acomoda
6 passageiros. Quatro portas facilitam o acesso. O banco
dianteiro - de posição, regulável -:- é de um só elemento.
O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma ime
diatamente/ para .0 transporte de' carga, dobrando-se ou
removendâ-se

.
o, banco

.

tr3:�eiro. - operação que pode ser

.teíta sem se retirar um üníco parafuso.
.

,

EM EXPOS1ÇAO:
§li.

. ,

VENHA
,

CONHECER O
v

\�

veloz e macio
I

ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL

A maior distância entre eixos garante se

gurança. estabilida4e. grande mobilidade

em qualquer tipo de' estrada. quer nos

buracos. quer em curvas a velocidade.

BaslUol Humenhuk e, Cift- L'da.
I., \. ,t 1.'"

cANOINHAS - lu Uidal '. 2113 - 'alelonl 145 - S. CATARINA
\ I «Ó:

UM PRODUTO DA· WlLLYS-OVERLAND 00 BRASIL S. A.
\ fi

\__.)

\

Molduras
e QuadrosI'

\ Grandes Descontos
/"

para Revendedores
Procurem

Nosso Bar
de BALlLA DAL BÓ
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, balas, frutas,
salsichas, salames, etc:

Rua P.aula Pereira. Canoinha.
,�

"

Vende-se Automóvel Opel 37,
Super-Síx, quatro portas cor

verde, pneus, estofamentos no

vos, estado geral bom.
.

\
Ver e tratar rua Caetano

Costa, ,39 ou pelo fone 260,
com o Propríetárto-FábtoNabor
Fuck. '\ "

Vende-se
Terreno çom .

a área de
8.000. m2. do' loteamentô
Tomachitz. 2 x

Preço oportuno
Ver e tratar com o 'pro

prietário Nivaldo Morechi.

Heg�d�
! de' Ocasião

Vende-se uma Camioneta
International, ano 1952, era
perfeito estado, motor 100%:

,

Tratar na "Granja Frieda"
ou com o Sr. Alfredo Sorg
na "Granja do Dr. Saulo".

2x

CE RA

Poliflor
..

,

UM PRODUTO NUGGET
..

REVENDEDORES

(ASA ESMALTE

Churrascaria I D E4L
de PAULO JARSÇHEL
Um ' bom churrasco, a

qualquer hora.'
, '

Rua Paula Pereira, 774

'Terras,
Comprà-se' terras prefe

rindo . gramados nas proxi
midades de Canoínhas ou

Três Barras.
I

Tratar com / Felippe Mo-
raes, em Taunay. lx

Assine! Leia! Divulgue J

Correio do Norte

C�nfecções finas
para senhoras

Casa Erlita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CANOINHAS FORÇA E LUZ S: A.
AVISO AOS CONSUMIDORES

A Canoinhas Força Luz S.A., por sua Diretori�, vem de
comunicar a08 seus consumidores em geral que:

.

v

Considerando o' que já fez publicar na imprensa local,
sempre que ocorrer oscilações no custo da energia que distribu
ímos. efetuamos um rateio, para mais .ou para menos entre os Faz saber que pretendem
consumidores, baseados' em autorização Ministerial e Lei vigiente casar: Walfrido dos Santos) e

no paíz. 'Francisca Ribeiro de Lima. Ele,
Com efeito; o preço das utilidades subiu nos últimos natural deste Estado, nascido

meses, em proporção geométrica e assim com o reajuste em Rio RiO d'Areia neste Mu

dos adicionais cobrados por nossa fo1-necedora - Empresa Sul nicipio, na dia 7 de setembro
Brasilefra de Eletrecidade S.A, - não chegaram a contrabalançar de 1929, lavrador, solteiro, filho
nossas tarifas atuais, ficando muito aquem do que atribuimos em de Marcilio Cardoso dos Santos

nosso último rateio. Por outro lado, a homologação dos novos e de dona Maria das Dôres
niveis salariais, obrigou, nossa Empresa 8 rever e atualizar os Medeiros, domicilíados em Rio

vencimentoS" de seus servidores. O material empregado em nossas d'Areia, neste municipio. Ela,
instalações. tais como fios, postes, isoladores, cabos, ferragens natural deste Estado, nascida

gasolina, etc, sofreram em muitos casos, um,' aumento de mais em Lageadinho, Municipio de

de 100%. O juros de dívidas a curto prazo, ultrapassou a casa Papanduva, no dia 17 de se-

das 30%, obrigando-nos a um dispêndio sem precedentes. O cus- tembrb de 1935, doméstica,
to das desmatações anuais, necessárias e ímprescíndíveis, elevou- solteira, filha de Francisco Ri
se a mais de 500%' sem contarmos com os serviços especiali-' beiro de Lima, falecido e de

za-íos ou técnicos, cuja majoração torna dificil um cálculo de pre- dona Vitalina Prestes de Me-

visão correta. deiros, domiciliados em Papan-
Desta forma, resclve: ' duva, neste Estado.

De 'conformidade com o que 'autoriza a' letra, "ti", do <Art. .

119 e mais os Arts. 172, 176 - letras "a", "b" e §§ 2° e .4° da
letra "o" e segundo o Art. 190 e seus parágrafos, todos do
decreto-lei nO '4l.019, conjugados com a Portaria Ministerial n?
986-A, a majorar suas tarifas, cobrando a título precário, a par
·tir do mês de janeiro corrente e inclusive, um adicional de mais
50°/0 sôbre a atual existente.

Esta resolução baseia-se no fato de que os aumentos do
custo da energia, provenientes do que se extrai do capítulo VII do

Regulamento' dos Serviços de Eletricidade, feriram frontalmente
a estabilidade econômica e financeira de nossa Empresa, impe
dindo, desta forma, sua expansão, melhoria e conservação dos, ser
Viços, contrarísndo o que preconiza o art. 119 Ietra "0" do cita
do decreto, obrigando-a usar o que lhe faculta a Lei-e Portaria
Ministerial.

'

Ressalta que o aumento, ora determinado, vem acompa
nhar os aumentos efetuados pelas nossas congeneres em igual
per-íodo, provando dest'arte que as alterações estão se faze ndo ém

. curto espaço de tempo; consequência certa da atual conjuntura
econômica e financeira por que atravessa o Paiz,..

. Os escritórios da nossa Empresa estão a disposição dos
consumidores para as demais explicações que se fizerem necessárias.

Canoinhas, 10 de janeiro de 1962.

"

, asso Dr. Zaiden E. Seleme
Diretor gerente

I N S C R E V A-S· E

COOPERATIVA
DE ROUPAS

NA

A melhor maneira de você vestir-se bem ....

e concorrer todos os mêses, pela Loteria Federal, a

TR�S VALIOSOS PR�MIOS:
1.0 Prêmio 1 Traje Renner I

2.° Prêmio - Isenção de pagamento de 2 mensalid.
3. o Prêmio - Isenção de pagamento de 1" mensalid.
E no NATAL você concorre ao sorteio de um GRANDE
Prêmio: uma Máquina de Costura Renner Elétrica, pela.

dezena da Loteria Federal do Natal

Escolha a prestação que mais lhe convem e

inscreva-se na Cooperativa de Roupas._ Renner
que premiou em 1961 os seguintes prestamistas:
�Janeiro . 'Dj�lma Tabalipa, Leonidas Tabalipa, Henrique

Linnemann e Michel Seleme,
Fevereiro. Ewaldo Pereira de Carvalho, Hellmuth Prust, Fer

nando Freiberger e José Maria Furtado Primo,
MARÇO· Jacob Scheuer Jr., Edonalson Davet, Moacir de Paula

e Silva, Wiegando Keuneoke e D!lVino ,R. Gonçalves
I ABRIL. Olávio Soa)es, Guido Henning e Darcy Wiese

MAIO • Aloysio Pi�czark�. Amadeu Fer rei r,!!" Gustavo Priibe
e Ialú Ribeiro

JUNHO - José Maria Furtado Primo, Darcy Wíese, Tadeu
Trevisani e Clemente Bay

JULHO - Tte. Agenor Fiares, Luiz Gonçalves; Ary Comelsen
e Guilherme Roeder Paxda.

, ,

A'gosto - Moacir de Paula e Silva, Irineu Drevek e Agenor
Pacheco

Setembro - Hélio Bastos, Francisco Burgart e Ivanir Burigo
Outubro - Osório Bento de Oliveira, Edgar H. G. Boettcher e

Nelson Jung
Novembro- Ivo de Brum.

Informaçôee e prospectoe no revendedor RENNER desta
cidade ou com seus agentes.

PEREIRACA·SA
A Casa da Boa Roupa

CANOINHAS
Rua Get4,lio Vergas'., Ea82 .

SANTA CATARIN�

Registro Civil
Pedro Veiga Sobrinho, Oficial

do Registro Civil 'Interino do
I

Municipio de Major Vieira, Es

tado, de Santa Catarina, etc ...

Faz saber que pretendem
casar: Paulo Krachínski e 'Emília
Krauss. Ele, natural deste Es

tado, nascido em Rio Claro
neste municipio, no dia 26 de
novembro de ] 927, operário,
solteiro, filho de Estanislau
Krachinski, falecido e de dona

,_

Julia Krachinski, domiciliados
em Rio Claro, neste municipio.
Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rio Claro neste Mu

ntcípío, no dia 22 de abril de
1927, doméstica, solteira, -domí
ciliada nesta Cidade, filha de

Joaquim Krauss e de dona
Julia Maria Antunes, ambos
falecidos .

Faz saber que pretendem
casar: Severo Gramza e Anita

Hening. Ele, natural deste Es
tado, nascido, em Colonía
Becker, neste Municipio no dia
31 de agosto de 1934, lavrador,
solteiro, domiciliado neste Mn

nicipio, filho dê Venceslau
Grarnza e de dona Carolina
Gramza 'residentes em Lageado
Liso, neste Municipio. Ela, na

tural deste Estado, nascida em

Rio Claro neste Municipio, no

dia 22 de setembro de 1934,
doméstica; solteira, filha dI> Eu
rico Hening e de dona Maria
Luiza Hening.: domiciliados em

,

Rio Claro neste Município.

Apresentaram os documentos,

exigidos pelo Código Civil ar

tigo 180.

Major Vieira, 15 de janeiro
de 1962.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro CivIl Interino.

V E N D E- 5 E
.

'.

<Leítões para reprodução
raças Duroc Jersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas linhagens, oriun
das de Concórdia.

.'
Tratar CQm o proprietário

Dr.ERWIN SCHWARTZ
em frente a oficina Mussi.

Opel 52 Vende-se
Caminhoneta

52 para 1.700
. perfeito ,estado"

"Opel"
quilos, em

com pneus
novos.

Ver e tratar diretamente
com o proprietário senhor
José Nascimento, residente
em Caraguatá. 2x

SAIAS, última moda

e(L�a, .' ét�ita,

SANTAHOSPITAL CRUZ
(Conclusão de página anterior)

PARTAMENTO NACIONAL DA, CRIANÇA, d' onde recebemos
subvenção para atender às gestantes pobres.

O atual patrimonio do Hospital é ,aproximadamente de
dez milhões de cruzeiros.

As dividas oriundas de equipamentos e saldos de construção
não ultrapassam a casa dos trezentos mil cruzeiros.

O ultimo pavilhão do novo edifício cujo projeto de conclu
são está em mãos de firmas construtora para orçamento e poste
rior construção deverá custar aproximadamente três milhões de
cruzeiros e dado o numero crescente de assistencia Hospitalar, ur
ge a construção imediata desse novo e ultimo, pavilhão.

CoO:tamos atualmente com. todos 0S medícos da cidade que
clinicam nesta casa em numero de seís, todos gosam

'

de igual
condição e são respeitosamente tratados e de quem esta Direto
ria sempre obteve os melhores conseitos.

Mantemos a administração interna sob a competencia de
Irmãs de Caridade, da ordem de São Vicente, em numero de 5
que se dedicam exclusivamente para manter em alto nivel de
respeito e ordem os trabalhos internos do Hospital e sob cujos

I cuidados e de administração mais 22 funncionaríos, distribuidos em

todos os setores assim descrirnínados. Cosínha, Rouparia, Farmacia"
Lavandaria, Ambulancía, serviços geraes, Secretaria e enfermarias.

\
A . preocupação desta Diretoria foi o de chegar a esta fa-

se final, apresentando o Hospital Santa Cruz em condição de qua-
I

si autonomia e deste trabalho nos nos orgulhamos por ter dotado
êste Munícipio' de Um hospital que possa cumprir com suas fina-
lidades para maior conforto da população.

.

Neste ano em que termina o nosso mandato e nesta da-
te que vamos processar ás eleições para eleger a nova Diretoria
que dirigirá os destinos deste estabelecimento até Janeiro de 1964�
queremos de publico manísfestar os nossos sinceros agradecí-'
mentos pelas considerações que sempre recebemos dds senhores
associados e do publico em geral durante os doze anos que nos

mantiveram frente aos destinos dêste Hospital. -A's Irmãs de Ca
ridade, a todos os funcionarias que comnosco lutaram para o

engrandecimento desta casa, aos medicas que sempre nos auxi
liaram em todas as fases, aos poderes publicas Federáes. Esta
duaes e Municipáes que nos auxiliaram com subvenções, as au

toridades CIVIS, militares e eclesíasticas que nos destinguiram ,'1com suas especiais atenções e dedicações e a todos os enfermos
que passaram por êste Hospital nesse período, o nosso reconhe
cimento e a nossa eterna gratidão pela confiança que em, nos

depositaram. .

,

.Antes de concluir este resumo de Relataria,' queremos
apresentar aos senhores ,a�sociados e aos Poderes competentes
alguns dados estatisticos do movimento dêste 'ano que'. se findou
'(1961) para que tenham uma idéia fixa de nosso trabalho e do
trabalho do pessoal interno do Hospital e pos,terior julgamentode suas aiividades administrativas. ')
l ' Assístencía prestada a 162 pobres-indigentes

e] despesas inclusive medicamentos Cr$ 780.720,QO
2' Generos Alimenticios. 876.345,00
3' Despesas gerais, conservação, assistencia, reformas etc. 316.114,00
4' Despesas com funcionarias e gratificação> anual 549 309,00
,5' Pagamento de produtos farmaceuticos, através

o movimento da Farmacia do Hospital 1.09.605,00
Foi prestada assistencia Hospitalar de Janeiro a Junho de

1961 a 579 enfermos e de Julho a Desembro 793, perfazendo um

total de 1372. Estão computados nestes dados o movimento da
secção Maternidade que durante ° periodo 19Q1, prestou dezenas
de serviços gratuitos li gestantes pobres., .'

Além da _ desoriminação prestada, temos aplicado somas rele
vantes em material' cirúrgico, rouparia, moveis, utensilios, equipa
mentos, cuias descriminaçõea serão apresentadas no Balanço Anual
que será publicado em devido tempo para conhecimento dos senhores
associados. .,,�.. "

. " .

,

As eubvençôes Federais, Municipais e Auxilios Estaduais são
insuíicientee para áte'Qder il's despesas com Pobres- Indigentes. A sub
venção Federal, anual para atender a pobres, vinda do Fundo de
Assistencia Hospitalar é de Cr$ 80.000,00 em numeres redondos a

proximadamente, representando 10 por cento das despesas feita. pelo
nosso Hospital. •

O Comercio, Industria e o povo de Canoinhas. tem auxilia
do isoladamente o Hospital corre donativos expontaneos, assim como

receLemos suxilios de .outras localidades e de outros estados, angaria.
dos pelo abnegadó" e dedicado cidadão Antonio Costabile que em
troca de donativos. oferece Flamulaa, fotografias do Hospital"Jmagens -:#
e outros brindes., A ,êste cidadão as homenagens da Diretoria do
Hospital.

Concluindo, queremos ainda esclarecer que o Hospital Santa
Cruz e a Maternidade Santa Cruz. estão devidamente' legnlisados pe
rante os podere. competentes e com subvenções ordinarias estabeleci
das e a8 extraordinária s, 'todas as .vêsea que são destribuidas pelos
nobres Deputados. Tanto umas como as outras estão pendentes de
recebimento, todavia podemos assegurar que cedo ou tarde o Hospi
tal receberá êsses auxilios prometidos .

Formulamos ardentes votos a nova Diretoria. qne vai ser

eleita para que tenha sucesso a . ftente dos destinos do Hospltal.mau
tendo em elevado, conceito êste , estabelecimento para maior conforto
da Iamilia canoinheuse.

Ao� Deputados Fed;rais, Estaduais e aos Vereadores Muni
cipais o n08SO apelo' para que, dispensem sempre á nova Diretoria e

principalmente ao Hospitai Santa Cruz, a habitual atenção e consi
deração .atê. aqui mauifeetada. : \ '. i

Canoinhas, 14 de Janeiro de 1962.
Pela \.Diretoria

loão Stleme - Presidente.
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Instalamos nesse periodo a FARMACIA interna do Hos
pital que tem prestado relevantes socorros a pobres-indigentes,
com um estoque de medícamentos superior á Cr$ 2 milhões.

Organísamos uma equipe de funciona rios sob a orientação
d�s Irmãs de Caridade da ordem de São Vicente, que tudo tem
feito para manter em bôa ordem os serviços internos do Hospital. r

,

Estamos constantemente remodelando e dando condições
adequadas a secção de maternidade, inclusive o registro no DE- ,

•

(Conclue em página interna - 5a)

-Nova redução nas taxas postais
Brasílía, 9 - . o Ministro da

Viação ,�ssinou portaria, -aütorí
zando o Departamento dos 'Cor
reios e Telegrafos, a reduzir a

,

ta be�a de preç_?s e' pre�os dos
servrços postais e. telecomunica
ção. Essas medidas representam
nova redução nas rifas cobradas
pelos DCT para remessa de te-

legramss, livros jornais, papeis
de musicas e cartas geograficas.

O telegrama com um minino
de vinte e cinco palavras, custa
rá sessenta cruzeiros, enquanto
cada palavra excedente. ao invés
de quatro cruzeiros. passará a

a custar três cruzeiros.

/

HOSPITAL SANTA CRUZ
Relatório apresentado á Assembléia Geral Ordinária
do Hospital Santa Cruz, em 14 âe janeiro de 1962.

Resumo das atividades durante o ano de\!_?61
SENHORES ASSQCIADOS

-,

Chegamos ao termino de mais um periodo administrativo
dêste Estabelecimento de Caridade. Desde 1948, estamos a frente
désta Casa empenhados n'urna luta para dotar Canoinhas de um
estabelecimento Hospitalar modelo. Durante os longos anos que
mantivemos sobre os nossos ombros a responsabilidade, tudo fi
semos para corresponder 80 anceios da população desta terra e

cumprir com o nosso dever acima de quaesquer outras pretensões.
Iniciamos e está sendo quasi totalmente ocupado o novo

Edificio do Hospital.' .

O antigo prédio foi adaptado para MATERNIDADE � es-
tá convenientemente equipado para cumprir suas finalidades.

Adquirimos m�terial cirurgícó e equipamentos para o no

vo edificio que se apresenta hoje em condições modernas e con-

fortaveis.
-

Titan dobra
paradaa

A Big Cesta sorteia em 1962, pela
Federal, prêmios no valor de

130
Loteria

CASAS.,
PREMIOS EXTRA DE

2.0 MilhõesI .

em premies individuais de Cr$ 2 Milhõf:ls cada

10 Milhões no último N�tal' e
10 Milhões �o mês del maio.

�OCE GANH.� 5 VEZÊS MAIS PORQUE CONCORRE TODOS
OS MESES DO la. AO 50:--1 PREMIOS IDA LOTERIA FEDERAL

DISTRII;3UIÇÃO . DE PREMIOS·
lo. PREMIO - 90 CASAS PELA DEZENA. DO MILHAR·
20• PREMIO - 55 LAMBRETAS
30• PREMIO - 55 REFRIGERADORES
40• PREMIO - 55 MI\QUINAS DE CUSTURA
50. PREMIO - 55 BICICLETAS

495 colchões de molas para milhares
do 10. premio. �

4:950 panelas de presaão para cen
tenas do lo. premio.

O.. premios acitha relaelonedoe, diatribuidol apenai nal lériel.
de A a E, correspondem a 130 caaal' no valor de Cr$ 500.000,00
cada.

Brinquedos para seus filhos e presentes
para toda a família

C o M P R E já sua Big Cesta de Natal TI T A NUS
C O, N C O R R A ao maior de todos os sorteios
R E C E B'� na hora um belissimo isqueiro
V ABU S C A R lo�o depois m�is 2 prêmios de valor

Ganhe tres premias certos que valem
,de Cr$ ·500,00 a Cr$ 5.000,00

Representante nesta praça:

CiE,RALDO ROTHERI (Casa Esmalte)
Rua Paula Pereira, 362 .- Fone, 305 .u: Canoinhas

/

J A •

a n 10

voltará' ao peís
fazendo) a mesma

viagem de Jango
A imprensa carióca tem no

ticiado insistentemente a via

gem de um emissário do go
vernador do RGS, sr. Leonel de
Moura Brisola á Londres, onde
fez oficialmente o convite do

governo gaucho para que o ex

presidente Janio Quadros re

grésse ao país fazendo de Por
to Alegre seu ponto.de chegada.
De lá, conforme desejo do sr.

Leonel Brisola, Janio faria im

portantes esclarecimentos á Na

ção dos motivos de sua renun

cia. Mesmo com a farta publi
cidade do acontecimento, não
se tem conhecimento ainda da

resposta do homem da vassoura;,

de
Willys

ALUGUEL.
Aero

Ponto Praça
.

L A UR O
MüLLER - Fone, 313.

Endler 'às suas ordens.

2x

Propriedade
Vende-se uma no Alto

da Xarqueada com uma

casa de' 7
.

x 12· mets. com

2.000 mets. de terreno cer":'

cado, próprio para uma

granja.
Tratar com o proprietário

Senhor Eliseú na Barbearia
Barcelos, à. Rua 'Eugenio de
Souza.

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Lãs Tricotpara
. Casa Erli1a

Contrátos, Dlstretos
Comerciais, Requerimen
tos, Cartas e Recibos.

Procure a

Organização Jur�dic�. Contábil
(Edificio MEUL)

ALÔIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
I

Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

Romances e Livros
CASAERLITA

Pera a sua segurança e tran

quilidade, confie os seus serviços
à Organização JurídicÇi Con
tábil (Edificio' MEÚL) que

dispõe de excelente corpo de
Profissionais com longos anos

de prática na especialidade.

'.

I
"
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CUB'A --

"

REGINA MARIA CARVALHO,

A situação incerta de' Cuba já vem de muitos anos. Sua
população atual é de 6,638.00 habitantes. Suas principais cidades são:

Havana, Matanzas, Camaguey, Santiago de Cuba, Guantánamo e Pilar
del Rio., E' constituida pelas ilhas de Cuba, que é a maior e as'mais

, importantes das Antilhas e da Ilha dos Pinos, que fica na América
Central. \

Povoaram a Ilha de Cuba indios Tainos, Aboneyes e Guena
jatadeyea. O descobrimento de Cuba se deu a 7 de outubro de 1.492
por Cristóvão Colombo, que deu o no�e de Juana. Os espanhóis
cha.naram de Fernandina. Sebastião de acampo em 1509 esteve no

atual Pôrto de Havana e denominou de Puerto de- Corenar. Diogo
Velásquez com 300 homens desembarcou no Pôrto de' Palmas. Os
Índios opuseram resistência, mas fora� derrotados .. A primeira capital
da Ilha foi fundada em 1512 e recebeu o nome de Nuestra Seõora
de Ia Assunción Barracoa.

.

Depois de muitas mudanças' localizaram em 1549. a capital
em Havana. Cuba sofreu na época colonial ataques de corsários in
gleses, franceses e holandeses. Em 1809 Cubá fêz parte da constituição
espanhola. Durante muitos anos Cuba tentou se libertar da Espariha,
mas não conseguiu. Em 15 de fevereiro de 1898 uma explosão mis
teriosa afundou o cruzador "Maine" da Marinha de Guerra dos
1;!:stados Unidos. O govêrno de Washington acusou· a Espanha e

declarou-Ihe guerra, proclamando ao mesmo tempo o direito de 'Cuba
à iridependência. 'A 10 de dezembro do mesmo ano�, a guerra termi
nou' com o "Tratado de Paris" no qual a Espanha renunciou á todos
os seus direitos em Cuba, Pôrto Rico e, Ilhas Filipinas. I,

Em 1930 o .Dr. Carlos Manuel Cespedes .foi nomeado/Presi
dente provisório de Cuba e foi derrubado por um movimento Imilitar
chefiado pelo Sargento Fulgêncio Batista, hoje General; em 1943
Carlos Prio Socarras foi eleito' Presidente, sendo deposto em 1952
pelo então General Fulgêncio 'Batista, que foi eleito Presidente em

1954. Batista em vêz de se tornar um bom presidente foi um dita
dor que fusilava à quem entedesse.

Emj.dezembto de 1958 um grupo de 82 homens. sob o co-
\

mando do advogado revolucionário Fidel Castro R,uz, desembarcava
em Sierra Maestra. Por meio de guerrilhas lut6u contra as tropas do
govêrno e o grupo revolucionário foi crescendo' a medida que decres
cia o do grupo governista. Deposto o ditador Fulgêncio Batista á 31
de dezembro de' 1958 que fugiu para a República Dominicana.
Muitos de' seus companheiros.cairam nas mãos de Fidel Castro, que

,assumira o comando' do E,xér�ito Cubano, e fazendo um ��pido jul
,gamento, fuzilava a' todos. Fidel Castro expulsou os americanos de
Cuba, dando 24 horas para q_ue êsses se retirassem. Os que não
sairam dentro dêste prazo foram fuzilados. .

Em vêz de terminar com a crueldade e fazer rum govêrno
honesto corpo prometera, não fêz outra coisa senão ocupar io lugar

. de Fulgêncio Batista. A nação Cubana passou a ser dividida em dois
grupos: os revolucionários e os contra-revolucionários.

-Castro fechou todos os jornais independentes. apossou-se de
tôdas as emprêsas particulares, aboliu o direito de defesa, implantou
o pânico por tôda parte. Logo que Fidel Castro subiu aQ poder
restabeleceu relações diplomáticas· com a União Soviética .

Os anti-castristas conseguindo armas e rqunições. invadem
Cuba mas são vencidas pelas fôrças de Castro. Este responsabiliza
os Estados Unidos pela invasão de Cuba, acusando-os de' fornecer
armas aos revolucionários. As armas e munições de Fidel Castro de
onde vem? Da Rússia e de outros países comunistas, A opinião
mundial divide-se em duas partes: uns a favor de Castro' e outros
contra. O mundo livre contra. e os comunistas a favor.

\ A República Socialista de "Cuba está chamando a atenção de
todo o mundo. Não há 'a menor liberdade em Cuba: só se faz o que -

o ditador quer. Castro fuzilou até os próprios companheiros de Sier
ra Maestra. A ditadura de Castro é um 'aviso aos países livres.

Colegas, cuidado com o' comunismo! Lutemos contra a infiltração
comunista! Lutemos J;l0r uma pátria livre e forte!

.

_Atenção
Novamente para bem

lação de. Canoi�has,
servir a distinta popu-

!

reabriu sues portas a

Farmacia. Sta. C.ruz
Rua Felipe Schmidt S/N (ao lado da

Sub Ag�ncia do I. A. P. I.

...

.

I'
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.�.masl o
\ nosso pionei-·

rismo no comércio bon

. c�rio 'começou em San

ta Catarina. '

Hoje, o "INCa" dis-
, . .

põe de 105 agências Isso significa que, além.

em 6. estados brosllei- de fôda segurança ori

ros, mas 60 delas .se
'

unda dêsse crescimen-

-situcrm no territôrio co- I
to, 'onde quer que o

..

tàrinense. catarinense se encon-
. /,

fre, conteró sempre
com a presença certa

de seu" amigo "de tô

das as horas: O INCa

.i
I
!

J
\

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

..

.

MIIIS DE 25 IlNOS CONTRIBUINDO 'PARI O PROGRESSO DE, saNTa . caTARINa -.

PARA HRmas,
·E c Z E MAS,

-

INHAMAtÔts,
c o c U fi as,
F' R' I E I R as,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ue..
" ..�,_""""_...,,,,,,,,,,�,

. ,J.�.
__m-.c;.���...em��_���=,:=,:::=\;,j

-
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Notíciàs Locais
Ilustre conterrâneo visita sua terra natal

Procedente do R,io de Janeiro, esteve em Canoinhas,
acompanhado de sua familia, o veterinário conterrâneo, dr, Aba
salão Caramurú Barcelos. Abasalão saiu de Canoinhas hã muitís
simos anos, afim de quitar-se com o servico militar. Com apenas
a escola do posso Grupo Escolar, iá, fora, com grande sacrificio
to esforço. cursou o ginasio e ingressou na Universidade, forman
dó-se em veterinaria. Atualmente, é alto ,funcionário do Mi
nistério da Agricultura. Por isso, é um canoinhense que honra a

sua terra e 8 sua gente,

Aumenta o parque industrial da nossa cidade
Conforme informações que nos foram prestadas. mais

uma grande industria irá aumentar, ainda no corrente ano, o

nosso parque industrial. A mesma deverá ser instalada no prospero
bairro do Campo da Agua Verde e destina-se' a fabricação de
material plastico.
Frei Emilio Humenhuk em visita a sua famifia •

Em visita a seus familiares, encontra-se na capital do
mate, procedente de São Paulo; a sacerdote conterraneo Frei
Emilio Humenhuk, filho de tradicional família canoinhense, a

quem auguramos ótima estada entre nós.

Eleições no Hospital Santa Cruz
Conforme convocação regular, realizou-se domingo eleição

da díretoria do grande estabelecimento hospitalar de nossa cida
de, o Hospital Santa Cruz, afim de cumprir mandato de dois

.' anos. Mais uma vez foi reeleita a chapa encabeçada pelo senhor
João Seleme.

'

E O circo chegou
Encontra-se nesta, cidade, armado ao lado da Praça Emi

liarto Seleme, o Grande Circo, apresentando espetáculos de gran
de atração.

Em grande atividade () Deputado Aroldo Carvalho
O Deputado Aroldo Carvalho tem, estado em grande

atividade. Comandando pessoalmente os trabalhos pára o proxí
mo aumento de potencia da Radio Canoinhas, ainda na' mesma

emissora, tem feito expediente,
'

no hora rio das 14 ás 16 horas,
atendendo varias pessôas. Domingo esteve na próspera vila de
Marcilio Dias, terça feira rumou a Felipe Schmídt, quinta e sexta
visitou Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre. Hoje irá a

Papanduva participar de uma festa religiosa e a noite estará
em Major Vieira, onde será homenageado com uma grande
churrascada.

Reina grande espectafiva em torno da próxima
apresentação do Boi de Mamão

f:'
A cidade toda está a aguardar, com o mais vivo interes-

se, a proxima apresentação do Boi de Mamão, festa folcloríca
do nosso litoral. Os .ensaíos estão sendo feitos quase todas as

noites no quartel do Bataihãô da P6licia Mihtar,

,R egistro Civil Edital
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Béla Vista
do Toldo, Mun. 'de Canoinhas,
'Est. de Sta. Catarina.

I

Faz saber que pretendem ca

sar: Antonio Alves Machado e

Maria Rosa Alves dos Santos.
• Ele, nascido neste Distrito no,

dia 28 de Outubro de 1938, O·

perario, solteiro, residente na

séde deste Distrito, filho de ,

Jorge Machado e de D. Luiza
Alves Martins, Ela, nascida nes-

te Distrito no dia 2 de Outu
bro de 1942, solteira, do lar,
residente na séde dêste Distrito,
filha de Salvador Alves dos
Santos e de D. Alvina Soares
Fragoso, residentes em Sérra
do Lucindo nêste Distrito.

.

Apresentaram os documentos
exigido pelo Código Civ,il Art.
180.

, Bela Vista do Toldo, 13 de
'Janeiro de 1962.

Alfredo Pereira, Oficial.

, "

Pelos Lares e Salões
ANIVERSARIAM;SE

Hoje: as sras. dnas. Ro
milda esp, do sr. Erntried
Marzall; Elfrida esp. do sr.

Edy Rondõuchner; Alzira esp,
do sr. Paulo Soares e Mar.
tha esp, do sr, Alcides Cubas,
o Reo. Pe. Erei Fabiano Gaz;
dsicki (Onomástico); o me;

nino Aldemir Sebastião filho
do sr. Fideles A. Dadalt.

Amanhã: o menino Silvio
filho do sr. Estetano Luca
chinski; o sr. Engelbert Zie
rhut;as meninas Eunice Ma.
chado filha do sr. Sebastião,
Orein Casta e Iná filha do
sr, Quintino Furtado.

'Dia 22: a srta. Maria Inês
res. em Palmital, filha do sr.

André Adamski, tal.; o jovem
José Sempkowski; as sr as.
dnas. Ignez esp., do sr. Ro
berto Rohrbacher; Ilda esp,
do sr. Ernesto Herbst e Ma
ria esp. do sr. João Reinert;
os meninos Ivo Roberto filho
do sr, Friedrich Brlluhardt,
e Roberto filho do sr. Eloy
Sudowsk.
Dia 23: os Jovens Basilio

Sczemczuk e Waldir Icudolt;
a sra. Vva. dna. Maria Ia ..

bulipo; os meninos Nivaldo
filho do sr. Paulo Zapp e

Eloir Carlos filho do sr. La
dislau Stascouian: as sr ias.
Elvira Greftin e, Estetania
Zapp.
Dia 24: as srtas. Heloisa

Helena filha 'do sr, dr. Arolde
C. Carvalho e Liria Teresi
nha Hautte: a menina Maria
Blandina filha do sr. Lucio
Bialeski; o menino Pau/o fi
lho do ('sr. Alberto W.ardenski,·
O sr. Antonio Cordeiro Maciel;
as sras. dnas. Hildegard esp,
do sr. Harry Wunderlicb e

Sara Littsamer esp. do sr.
Saul Zugman.
Dia 25: a menina Irene, fi

lha do sr. Afonso Knop; o

jovem Arnoldo G. de Oliveira.

.

Dia 26: os" srs. José St(J�,
ckler Pinto; Basilio Humenhk;
Silvino Radke; Nicolau Fur
tado e (iabriel Niedzielski; a
sra. dna. Dalva esp, do sr.

Waldomiro Schiiteler: os me

ninos Marcos LéO filho do er.
Dagoberto Schramm; Cesar
filho do sr. Alvino Bolaut e

Raimundo filho do sr. Edmun
do Hartmann.

Nossos parabens.

.�•••••••"E.BBR••••R•••••••••••••�B�
II '"

_

. II

I
III

Gente Nova
Com o nascimonto do gall

roto Rogério Rubens, ocorri
do a 8 deste mês, encontra-se
em festas o lar do casal Ro»
berto. Radke e sra.

- Luiz Gaspar selá o nome
do robusto garoto. que dia 10
veio enriquecer o lar 'do sr.

Rafael e dna. Laila Isphair
Bossi.

Nossos cumprimentos.

PACOTE DE 5 QUILOS
165,00

CASA· FISCHER
II

.'

Onde Anões �ão Gigantes!
CARLOS SCHRAMM

Para nós outros, que volvemos á Canoinhas àvidos para en

contrar cousas novas, por certo constitui tremenda decepção que, ao

dobrarmos a primeira esquina encontrarmos um veículo de carga,
carregando maquinas preciôsae de uma industrie de malharia que mui
tos anos se projetava no cenario industrial .como fatôr de orgulho
para nossa terra, pela qualidade excepcional de sua produção;

Logo adiante, vemõ'S a Panificadora Primor com as SUliS por:
tas fechadas, prestes a tomar o rumo da induatria de malharia.

E assim, caminhamos topando com a' destruição de Jerusalem
e nos debruçamos sôbre os escombroe para ohorarmos junto aos mu-

ros que restam de suas ruínas.
'

O Moinho do Fischer, 'conforme informados também vai ser
demolido para acompanhar o "êxodo". A grande casa comercial dos
Irmãos Zugmann foi vendida, graças a Deus passando para mãos i
gualmente hábeis, quais sejam ,a8 dêsse dinamico canoinhense que
inegavelmente é Sady Seleme, juntamente com Bogodar t: êsaea des
cendentes notaveis da família Fuck.

Quem visitou, durante o mês de Dezembro as vitrines das
lojas de brinquedos de Curitiba, por certo sentiu no coração aquilo
que nós sentimos ao depararmos com os brinquedos de madeira da
fabrica que dantes tanto orgulhava Canoinhas, transferida para Curi
tiba, para .exaltar o espírito de artista e realizador' de Geruold Bol

lmann., nosso velho e querido amigo - lá encontramos naquelas vi
trines um pequeno pedaço de Canoinbas -entremeado de uma grande
saudade.

Nem tudo porém é decepção.inem tudo é motivo para tristezaal
,

Lá na rua Getulio Vargas, vamos finalmente dessedentar a

nossa alma e aliviar o nosso coração que exulta ao ser. transportado
para o mundo extraordinário dos contos dos Irmãos Grimm. Lá en

contramos no portal dessa admirável BIC, aquela meiga Bran-ca de

(Conclúe em página interna)

C/ Randolph Scott, Virginia Mayo, Karem Steele e

Michael Dante
'

"A luta pelo ouro... o dominio do mais forte e a lei
implacável da Justiça" - Um grandioso faroeste

Cine Teatro Vera Cruz
,A P R E S EN TA:

HOJE às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

Colossal Progr:ama Duplo
,UM HOMEM DE CORAGEM

Nunca Te De ixare i
C/ Betta St. John, William Sylvester, Michael Graig, Flora

Ropson e Alexandre Knox
"Sensacional drama"

AINDA - conto do seriado - A RAINHA DO CONGO

DOMINGO - às 14 horas -

-

censura livre \

,UM HOMEM DE CORAGEM
., � I

DOMINGO
ás 17,00 horas - Censura livre
à. 20,15 horas - Imp., até 14 .anos,

A Familia Trapp na América
em Tecnicolor - com Ruth Leuwerik, Hans Holt,

Wolfgang Wahl e Peter Essen

A soberba produção do novo cinema alemão!!!
-,

SEGUNDA FEIRA ãs 20,15 horas - REPRISE

3a. Feira • às 20,15 horas • imp. até 14 anos

UNICA EXIBIÇAO

JUSTiÇA FI NAL
Com Jack Hawkins, John Stratton e Doroth Alison

Sensacional filme policial

4a. Feira': às 20,,15 horas - Imp, ��é 14 anos

UNICA EX'IBIÇÃO
'

CALYPSO JOE
Com Angie Dickinson, Edward Kleuner e Laurie Mitchel
Maravilhoso Musícal ..:_ Alegria!!! Musica!!! Garotas!!!

5a. e 6a. Feira - ás 20,15 horas - Imp, até 18 anos

UMA VIDA EM PECADO
Com Christopher Knight
"Espetacular filme dramático

Dia 27:
Sensacional filme da Metro

'\

Virtude Selvagem
Aconteceu na Ítália Um filme italiano

Aguardem:
'A Condessa' Descalça

�_f__I I'

..�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




