
anobr Militar de Grande Enver
TA B ,Três Mil Homens de tôdas as armas do Exér-�

e·m r.es arras. cito farão o téste decisivo do Campo.de Instrução
Marechal Hermes! Declarações do Gal. Orornar

Osório e do seu Chefe de Estado-Maior, Coronel Brasília Marques dos Santos Sobrinho

Ano 14 Numero 566

Na manhã de ontem estivemos no acantonamento de Três
Barras, sendo fidalgamente recebidos pelo General OromarOsório,
Comandante da Divisão de Infantaria, pelo CeI. Brasílio Marques
dos Santos Sobrinho, chefe do Estado Maior do exercício e pelo
CeI. Francisco José Ludolf Gomes, comandante do Campo de Ins
trução Marechal Hermes. Enquanto aguardávamos que essas al
tas patentes terminassem a rotineira inspeção das tropas alí a

cantonadas, tivemos nossa atenção despertada para o inusitado
aspeto das instalações da antiga "Lumber". Barracas de lona ver

de colocadas simetricamente, aparelhos de rádio-transmissão e
.

recepção enchendo o ar de vozes estranhas, jipes e demais via
turas militares em ininterrupto movimento, soldados marchando
de baioneta calada, em posição de guarda, tudo isso constituia
uma visão policrômica que nos prendia completamente a atenção'.
Naqueles poucos instantes, pudemos certificar-nos do alto teor de
organização do nosso Exército. Nada era feito ao acaso, todos os

movimentos da tropa tinham um objetivo certo. Magnífica a nos-

sa impressão inicial, que mais se robusteceu quando entramos em

contato com o General Oromar e o Coronel Brasílio. E' de des
tacar-se, realmente, a finura, a distinção, com que fomos trata
dos, que dizem alto do espírito cavalheiresco da oficialidade do
nosso Exército .•Animados com essa excelente recepção, colhemos
do Gal. Oromar as seguintes informações, do maior interêsse

Aníversaría-se na data de para os nossos leitor,es:
hoje o nosso Diretor, senhor

,
-"Excelente a minha impressão inicial dêste Campo. Em

Alfredo de Oliveira Garcindo. tôda a 5a. Região Militar, não existe local tão apropriado para o

Cidadão de elevados meritos nos
fim em vista. Destaco, principalmente, as ótimas condições de
transporte, sanidade, habitabilidade e abundância de água aqui e

setores Sociais, Politicos e Ad- xistentes, No caso dêste Campo, temos que ver não 'só o terreno
ministrativos. Chefe de familia onde se processarão os exercícios, mas, igualmente, as facilidades

exemplar e grande incentivador de toda ordem de que precisamos para êsse mister e que feliz
das causas municípalístas, mente .encontramos nesta cidade. Chegamos a conclusão inicial

de que Três Barras, com as atuais instalações, poderá receber
O Garcindo, assim o tratam, um grupamento tático correspondente a cêrca de 1/3 de uma

vem desenvolvendo uma admi- Divisão de Infantaria completa"
nistração invejavel frente, a As- ,

sociação Rural de Canoíhhas, da
- E como vão indo os trabalhos preparatórios da ma-

qual é presidente reeleito por nobra, General?

diversas vezes, cooperando jun- - "Muito bem. Todas as deslocações de tropas se vêm
to aos lavradores de Canoinhas, desenvolvendo, dentro dos planos traçados, com todos os movi

pelo maior desenvolvimento da mentos cronometrados e controlados. Esta, aliás, é urna parte não
lavoura e suinocultura. Presi- menos importante dos exercícios. Duas companhias do Batalhão
dente do Diretorio Municipal da -de Engenharia, de Porto União, já se encontram nesta zona há
UDN tudo tem coordenado em dias, preparando 'as vias de comunicação necessárias. Esse desta
torno da unidade partidaria e camento já construiu cêrca de 15 quilômetros de estradas reves

elevado bem alto .e aos quatro tidas, que beneficiarão, sem dúvida, a este município." ,

cantos. do municipio, a pregação _ Poderia o General dar-nos as linhas gerais do exer-
de fé democratica e os objeti- cicio a ser efetuado?
vos que norteiam o partido
brigadeirista. Presidente da Ca-

- "Pois não, Em síntese, a Divisão de Infantaria, atacará

rnara Municipal de Vereadores, uma posição inimiga no corte do Arroio do Lageado da Baroneza,
tem sabido com inteligencia e

com o objetivo de cortar a BR-2 na região de, Monte Castelo.
. capacidade, conduzir os altos Todo o exercício terá o máximo de realismo, o que só é possivel,
trabalhos do Legistativo Muni- aliás, devido as enormes vantagens oferecidas por este Campo:
cipal, mantendo um clima de Mas, continuando: o 'clímax da ação serà as 6 horas da manhã

harmonia entre as correntes do dia 28. quarta-feira, quando a Divisão de Infantaria sob meu

partidarias que tomam assento comando desfechará o ataque às posições inimigas, com uma pré-
via barragem de artilharia, dez minutos antes. Em seguida, se

naquela casa. Nesta data, "Cor- vitoriosa, a Divisão de Infantaria se, deslocará na direção da BR-2.
reio do Norte" congratula-se Precederá ao ataque, naturalmente. o. deslocamento noturno e a
com o seu Diretor, augurando- substituição da tropa amiga que estiver' em contato com o íni
lhe muitos anos de vida cheios mígo." Fazendo o General Oromar menção de retirar- se, parade felicidade junto aos seus atender as suas elevadas funções, conseguimos ainda as seguin-'familiares e que sempre man- tes declarações de S, Excia.:

.

tenha acesa a chama do dever

patriotico, estimulo para dístrí- "A presença do Exército Nacional, representado pela 58.
buir beneficios' a coletividade D.I. de exercício, constitui a expressão do trabalho construtivo.
que foi e. será sempre o seu da instituição de Caxias no campo militar. sobretudo corno com

lema e propugnar pelo cresci- ponente, positivo, do grande sistema de fôrças que inpulsionam_
mento cada dia maior do parti- o desenvolvimento econômico e social das regiões como Canoi
do politico que abraçou, li UDN. nhas, cuja formação étnica e cujas tradições históricas mais e

Salve 24 de Outubro
mais se afirmam neste exercício, que é, também, um congraça
mento do povo e do Exército".

Satisfeitos com as informações prestadas pelo General
Oromar, prosseguimos em nossa reportagem, desta vez entrevis
.tando ao CeI. Brssílío Marques dos Santos Sobrinho, Chefe do
Estado-Maior da Divisão. Inicialmente, S,Sa. nos disse estar o

grupamento constituído dos seguíntes: 20°, Regimento de Infanta
ria, de Curitiba, 13°, Batalhão de Caçadores, de Joinvile (que
chegará hoje à tarde); 5°, Regim-ento de Obuzes, de Currtíba.:
5a. Cia. do Depósito de Subsistência, a que está afeto todo o

problema alimentar da tropa; 1 a, Bater-ia do 5°. Regimento de
Obuzes 105, da Lapa; 2 Companhias do Batalhão de Engenharia
de Pôrto União; elementos da õa. Cía, de Saúde e da 5a. Cia.
de Manutenção.

O Chefe da Comissão de Arbitragem do exercício, será
o CeI. Hugo de Matos Moura, oficial de Estado-Maior da Região'
Militar sediada em Curitiba.

- "O principal objetivo desta manobra, - disse-nos o

CeI. Brasílío - será testar o Campo de Instrução Marechal Hermes.
Após o exercício, recolheremos as impressões' dos comandantes e

nos decidiremos a externar uma opinião conclusiva. Por enquanto,
posso dizer que todos estamos ,satisfeitíssimos".

,

(continúa na,4a. página)
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A Agencia da Caixa Econó
de Canoinhas completa

Atividades

•

rmca

10 anos --de
A Agencia da Caixa Econômica Federal de Canoinhas,

completará no dia 26 do corrente, 10 anos de existencia e de tra
balho em pról da economia e do desenvolvimento do Município.
Desde que aqui se instalou, a Agencia da Caixa Economica atra
vez da' sua carteira hipotecária, ajudou o desenvolvimento urba
nístico da cidade .. Trabalhando também com a Carteira de Con

signações, que são 0S emprestimos simples para os funcionários
publícos, quer sejam federais, estaduais ou .muntcípaís, a Caixa
tem setores de atividades bem amplos e que poucos conhecem,
principalmente no interior do nosso país. Ao registrarmos 10 anos

de atividades de sua instalação ept nosso Municipio, prestamos
uma homenagem a todos quantos trabalharam e se empenharam
para que se �ornasse realidade o proposito dos canoinhenses.

A Caixa Economica Federal de Santa Catarina, tem como

Diretores os srs..Jáu Guedes da Fonseca, Osny Gama Lobo d'Eça
e Zeferino Carvalho Netto. A Agencia de Canoinhas tem como

- Gerente o sr. Yalú Alfredo Ribeiro. O sr. Francisco' Timoteo'
Bojarski como Caixa e o sr. Almerindo Alves Nunes como Es
críturarío. Foi instalada a Agencia no dia 26 de outubro de 1949,
e funcionou muito tempo no Edifício Nicolazzi, à Praça Lauro
Müller numero 6. O ato foi presidido pelo sr. Newton da Luz
Macuco, ex-presidente da Caixa em nosso Estado, hoje Diretor
do Tesouro.

As solenidades foram honradas com a presença do deputado
Orty Magalhães Machado, representando a Assembléia Legislativa
do Estado. Dr. Osvaldo de Oliveira, Prefeito Municipal e repre
sentante oficial do Sr; Governador do Estado. Dr. Euclides Cer
queira Cintra, Juiz de Direito da. Comarca. Sr. Alvaro Soares
Machado, Presidente em exercicio da Camara . Municipal e o CeI.
Menna Barreto Filho, Diretor da Lumber Incorporada. Inumeras
outras autoridades tambem compareceram além de representan- .

tes do comercio, da industria e de classes populares - imprensa
e radio.

Quinze é o numero de casas construidas nesta cidade pela
Caixa atravez da Carteira Hipotecária, num total de Cr$6.000.000,OO
(Seis milhões de cruzeiros). Na Carteira de Consignações registra
Treis milhões de cruzeiros. Está atualmente com 3.000 depositantes
e funciona no Predio do sr. Leopoldo Fallgatter, à Praça Dr.
Osvaldo de Oliveira.

Parabenisamos .

os Diretores da Caixa Economica Federal
de Santa Catarina e os funcíonarios da Agencia de Canoinhas, por
ocasião de Seu 10°. aniversario de fundação.

Nossos votos para que continuem -intensificando a econo-
mia popular.

-

Alfredo de
i

'Oliveira Garcindo

Em Estado de Abandono o
Já nos referimos no numero

anterior que o Aeropôrtto de
Canoinhas que foi iniciado com

raro entusiá smo ,encontra-se
atualmente .�ompletamente a

bandonado. Nele mais de um

milhão de cruzeiros foram em

pregados e a Prefeitura Munici
pal construiu até uma variante
na estrada de Tres Barras afim
de facílltar o andamento dos
trabalhos, Hoje nem o aeroporto
está concluido, nem tampouco
a, variante que dá acesso à a

quele prospero Distrito oferece
condições normais de transito,
pois em dias de chuva, os veí
culos têm que usar correntes.

Estamos agora verificando que
uma outra organização que tão
bem funcionava no' Governo
de Benedito Therezio de Car.:.
valho Junior, está tambem em

estado de-abandono o Parque In
fantil sito ii Praça Lauro Muller.
Todas às tardes às familias
canoinhenses levavam suas cri

anças para algumas horas de
recreio e divertimento .. Agora
não podem mais. Além de estar
sem uso devido a falta de zelo

por parte da Prefeitura, nem

uma peça siquer funciona. Lá
está tudo' relegado ao esqueci
mento. Falta iniciativa do Go
verno Municipal. Desde que o

Parque Infantil
Governo Aliancista assumiu o

poder, ninguem mais cuidou
de zelar e conservar o Parque
funcionando. E em cada Praça
a Prefeitura mantêm 3 opera
rarios e pelo que parece, ainda

não são suficientes. No Gover
no' udenista, dois homens cuí
davam da manutençã o e ainda
cuidavam do Parque.
Mas as mães canoinhenses

que estão agora privadas de
um Parque Infantil para os

seus filhos. continuem mantendo

as esperanças que UM DIA

As LUZES VOLTARÃo' A BRI

LHAR. ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compre já os .

Brinquedos
e pague suavemente, até o

Natal
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO.
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa'
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dt. Oswaldo d'Ollvelra - Fones 236 e 31�
.

CANOINHAS -- Santa Catarina

Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais > Inventários e Partillhas

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

Escritério: Rua Dr; Nereu Ramos (Proximo ao Fórum)
ITAIÓPOLIS -_ S. c.

I

,
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"
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AVIARIO LEGHORN
Tem para pronta entrega

PINTOS DE 1 DIA
Das Raças lEGHORN E HAMFIR,E
Rua Roberto Ehlka 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)
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AVISO
A CASA PEREIRA - A

Casa da Boa Roupa, avisa
/

_ a seus freguêses que as en-'

comendas de traj es para o

natal, serão aceitas somen

te até dia 31 de outubro.

ponto por ponto
Rua Getúlio Vargas, 882

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense l

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor I

A preferida

Negocio de Ocasião
Vende-se uma casa de

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

Condições de pagamento
a combinar.

Tratar com Moacir Nóvak.

Confecções finas
para senhoras

Casa Erlita

Completa· assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICIC e a 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

..................� ..

Atenção

v. S. poderácomprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja
de Móveis, de VOLKER VOLLRATH, como quar

tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PRONTA ENTREGA ..

'

lx

Rua Senador Schmidt, 768 Canoinhas

Propriedades ...

aOtimas
Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
x x,X x x

Um bungalô de madeira,. 8x10 m., com garagem, e
área de terra de 7;720 m2, situado em Xarqueada.

xxxxx

-Uma casa residencial 10 x 12 mts., em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeítorías.

Tratar preço e condições com

ODILON PAZDA, em Xerqueade,
..

De Ihteresse dos Lavradores
-

Calcárea moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido

,

Rama de aipim
Enxertos de Videira

,

Adubos para jardim. horta e pomar J I.,

Tem a Associação Rural. de Canoinhas.

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

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

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

camioneta brasileira - .

com tr:açào nas 4 roda•

transporto mais pessoas,

bagagem e cargo

no campo ou no cidade

'Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIONARIO OA WILlYS-OVERlANO 00 BRASil s. ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Libera
a

._

do o Emplacamento de Bicicletas
unànimidade o projeto

Barreto,
Santa

/'

A Assembléia Legislativa aprovou por
de autoria do deputado por Joinvile Tupy

gratuito) o .emplacamento de bicicletas em

de lei
que libéra
Catarina.

n. 209

(torna
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A Orquestra "Francisco Schubert"
do Ginásio Santa Cruz

Desde 1957 é que um jovem professor do Ginásio Santa
Cruz, o revdo. Irmão José Ivo, grande talento musical, idealista e

empreendedor, vem se' esforçando, fóra de suas atividades de magis
tério, por criar uma Orquestra para Canoinhes. O que, numa cidade
pequena, vai nisso de vontade férrea. persistência, coragem e quasi
temeridade. não é difícil aqúilatar. Não obstante, a Orquestra aí está,
contando atualmente com mais de 40 músicos, empenhados nos ent_
saias constantes, dos quais o do dia 21 do corrente mês foi uma a'::
mostra pujante, concreta e impressionante mesmo para os mais m

crédulos.
E' evidente que nossa Orquestra, até agora, só se exibiu em

público esporadicamente, com poucos elementos; pois tudo o que cres

ce para enfrentar vicissitudes e vencer, cresce aos poucos. Entretanto,
no dia 28 às 20 horas. no Cine Teatro Vera Cruz, a Orquestra "Fran
cisco Schubert" fará sua apresentação ao público de Canoinhas, com

seu primeiro programa de pêso. Pelo que sabemos e ouvimos, será
uma vitória] E a nossa cidade está de parabens.

Criada e dirigida por um religioso. não é uma orquestra de
Dansas. Estas. as orquestras de baile. por mais medíocres que sejam,
rapidamente se tornam ricas. Esta "facilidade" barata não terá a Or
questra "Francisco Schubert". num ambiente, como o nosso brasileiro,
saturado de músicas horríveis e orquestrações horripilantes, que dis
torcem no indivíduo, desde a infância, qualquer sentido de bom-gôsto
musicai ... Por isso, afirma o Irmão José Ivo que pretende "criar
em nossa cidade. principalmente entre a juventude. um clima' que fa
voreça o amor à verdadeira arte. ao belo e a. tudo o que seja nobre.
Uma das principais finalidades, portanto. desta organização musical é
a elevação moral, cultural e artística da nossa juventude, que não:
deixa de ser um dos objetos principais dos nossos anseios e pre
ocupações. Pretende a Orquestra contribuir para a preservação da
nossa juventude contra esta avalanche de frivolidades. que tende sem
pre mais a mergulhá-Ia na vulgaridade".

Belíssimo ideal1 As mais das vezes, só realizado com frutos
pelos homens da Igreja. Haja vista. por exemplo, a Biblioteca Infantil
,de Canoinhas, ainda agora realçada por um discurso no próprio Se
nado da República por um Senador pelo Rio Grande do Sul', conhe
cidíssima no País, obra, igualmente dum homem da Igreja: funcionan
do, há' quatro anos, com êxito cada vez maior. Parece que, no Brasil,
só as obras dêsses homens não têm vida efêmera.' São essas as vitó
rias que almejamos ao Irmão José Ivo e a seus corajosos músicos. O
.progresso de sua orquestra e o aumento constante de seus compo
nentes deve se, também, ao esfôrço idealista, a boa vontade e ao

espírito de cooperação tanto dos alunos do Ginásio; como dêsses ou

tros senhores de Canoinhas, que têm sobras de tempo para o que é
nobre e honroso para a soeiedade, e que. por isso, maugrado a dis-

, tância e, muitas vezes, a chuva. sempre têm procurado comparecer
a08 ensaios. Que não esmoreçam: quem não planta. não colhe. E que a

nossa cidade, finalmente, depois de tantas tentativas efêmeras e fra
cassadas. possa ter o seu conjunto musical permanente. E porque se

rá esta a brilhante realidade. os nossos grandes parabens ao já bene
.érito Irmão José Ivo e aos seus músicos}

NOVO PONTO DE CARRO DE ALUGUEL
\

Praça Dr. O�swaldo de Oliveira

Telefone 106

A -. Sociedade Tiro ao Alvo Canoínhas", convida
os srs. sócios para tomarem parte no tiro de Medalhas,
que terá início no-dia 25 proximo vindouro e terminará
no dia 8 de novembro.

Aproveita a ocasião para convidar os srs. SOClOS e

exmas. famílias para o baile no dia 14 de novembro.

Pelo comparecimento de todos, agradece.

A Sic Esclarece
o senhor Constantino Jaco

melli Júnior, vendedor de livros.
de Curitiba, quando aqui esteve
em fins de agôsto, recebeu di
nheiro dum benfeitor da BIC,
para o fornecimento duma co

leção -de livros na primeira se

mana de setembro, conforme

prometeu. Diante da demora
/

INEXPLICADA da remessa, a

BIC, no uso de um direito,
procurou informações em Cu

ritiba, quase no mesmo dia em

que o "Diário do Paraná" pu
blicava nota 'comprometedora
(1591959, 2°. caderno, página
1 a.). Foi 0- que motivou a ad
vértência da BIC, nos jornais
desta cidade.

Informamos que no dia" 16 dêste
mês de outubro, o Senhor Cons
tantino Jacomelli Jr. veio fa
zer entrega dos livros, desobri

gando-se de seus compromissos
com relação à Biblioteca Infan
til de Canoinhas.

frei- Elzeárío Schmitt, ofm.

Hegistro Civil
Maria _Góss Glinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito
de Paula Pereira Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina Faz saber que pretendem
casar Vigand Zíernath e Lourdes
Martinhaki. Ele solteiro. lavra
dor natural de Trombudo Cen
tral deste Estado, nascido a 7
de Janeiro de 1936, residente
neste Distrito, filho de Gustavo
Zíerriath e "de Frieda Ziemath,
residentes neste Distr. Ela sol
teira doméstica, natural de Bar- -

reiros desse Distrito, nascida a

14 de Outubro de ) 943. resi
dente neste Distrito filha de
Wladislau Martinhaki e de Do
na Rosália Martinbakl residen
tes neste Distrito

X:ll..X�x
Aleixo Doborovski e Veronica

Soares, Ele solteiro lavrador.
natural neste- Dístrito, nascido
a 16 de Julho de 1931 residente
neste Distrito, filho de Pedro
Doborovski já falecido e de
Dona Francisca Doborovski re
sidente neste Distrito Ela sol
teira doméstica, natural de Tau

nay desta Comarca, nascida a
, 4 de Novembro de 1.936, filha
,
de Bernardo Soares e de Maria

Rodrigues Padilha, residentes
ele em lugar incerto, ela resí
dente neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 180 do Co

digo Civil

Quem souber de algum' im
pedimento" deve acusar na for
ma da Lei.

Paula Pereira 15 deOutubro
de 1959.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

FELTROS
'Pa'ra Fins Industriais

Veja Mostruário na

CaSa·Pereira
4x A DIRETORIA Rua'Gt:tulio Vargas, 882

,

: ii>

.

Cine Teatro Vera Cruz
APRES EN TA:

HOJE • á. 20 hora. • Impróprio até 14, anos

MEIAS DE SEDA
cf Fred Astaire, Cyd Charisse, Janis Paige, Peter Lorre

"Ritmo, alegria, risos e musícalll

DOMINGO. á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

MEIAS DE SEDA

DOMINGO
á. 17 -horas
ás 20 hora.

Censura livre
Censura até 14 anos

A
.

M U LH ER' FERA . em Tecnicolor

cf John Bentley,' Vera Fusek, Martin Boddey
"Grandioso �llme de aventuras" Perigo!! Amor!... Lutas!!!

2a. Feira. ás 20 horaa » Imp, até 14 anos ., REPRISE
-----

5a. e 4a. Feira - á. 20 horas - Imp, até 14 anos

FEITiÇO' TROPICAL
cf Marie Windsor, Vince Edwards, Marilee

Earle, Leslíe Scott

O Ritual do gogo, ao luar, numa praia deserta!
Danças exóticas! Ritmos quentes!

5a. e 6a. Feira - á. 20 horas - Imp. até 14 anos

A Aventureira do Oriente
- em CinemaScope -

cf Jean Claude Pascal, Giana Maria Canale, Jean
Servais, Juliete Greco

"Um filme de aventuras do cinema Italo - Frances"

NÃO PERCAM:
O-Forte do Massacre • em CinemaScope

A g r a d e c i m e n t 0-
.

-

A Familia de Francisco F. Voigt atingida por tão
rude golpe perdendo seu filho Norberto, agradece a todas
as pessôas amigas que por todas as formas manifestaram
o' seu pesar e sua soliedariedade, ao sr. Pastor Egon Mar#
terer pelas palavras de conforto espiritual pronunciadas em

casa e a beira do tumulo, ao Batalhão Mauá que lhe pres
taram tão honrosa homenagem e as palavras consoladoras
do sr. Tenente Rubens, enfim a' todos que enviaram flores
e corôas e o acampanharam até a morada eterna.

Canoinbas 'Outubro de 19S9.

"GOVERNANTE"
HAUSDAME

Herr in mittleren Alter sehr gut situiert, Geld - Auto Besít
zungen sucht eine WeibJiche Person mit guter Erziehung
selbstãndig liebevoll, aIs Governante (Hausdame), alter von

::SO-35 erwünscht eventuelle Anfragen mit fotografie sind an

diese Zeitung unter den Pseudom "Wien", zu senden.

DIAMANTE NEGRO
Um P roduto Lacta

5,OQ na

PIniFicadora c' Mercearia Primor
Os Melhores Pães da Cidade

'peça pelo Telefone, 288
E Será prontamente Atendido

r- '.'
�:.' ;H'"
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s. M. O Feijão Preto
GIL VELOSO

Longe vai o tempo, em que o feijão preto era o prato do pobre.
O velho, popular e querido feijão preto, refogado com

cebola, era o prato número um de todas as mesas brasileiras.
Ataviado e enrriquecido

.

com ingredientes vários, elevados à cate
goria de feijoada completa ou simples, era prato domingueiro ...
E, entrava, não raras vezes, com suas folhinhas de louro e largas
fatias de toucinho, costeletas e lombo enfumaçados ... no cardá
pio granfino dos hotéis de luxo e nas festanças dos figurões da
época!

Hoje, ao comando da inflação que tudo desgoverna .. o

popular feijão preto, passou a prato de luxo!

Foi fazenda pose, com ares de novo-rico, exigindo emba
lagem fina e rotulagem . .. com as cotações das bolsas em pre
gões solenes! Subiu, subiu muito! E lá de cima, rí da turba que
o . procura afoita!

Tornou-se produto raríssimo! ,

O velho feijão preto, delicado, modésto e sempre pronto
para atender aos reclamos de todas as classes sociais. O prato
que fazia a delícia cotidiana de todas as mesas pobres ou ricas
dêste Brasil imenso e essencialmenté agrícola ... foi desaparecendo!

Como não podia deixar de ser... êsse rebento feliz da
família das papilionáceas, ganhou de nobreza e resolveu aprovei
tar, da melhor fórma possível, as contingências do momento ...

Aparece agora, quando muito bem entende e faz questão
de ser procurado e cortejado ...

Para todos os efeitos e defeitos dessa coisa complicada a

que se convencionou chamar de conjuntura econômica. .. o fei
jão preto tomou posição na linha de vanguarda e conquistou
brazões e realezas!

_ Quem o quizer assim . .. pretinho e caro... que bem o

trate! Só com cebola refogado, não. Com toucinho, lombo e cos
teletas enfumaçadas, algumas orelhinhas secas, defumadas e pro
dutos outros da mais requintada suinocultura ... ainda pode ser!-

E nada de se dizer que antes da feijoada, devem tomar
um ou mais cálices de cachaça velha, daquela que faz argoli
nhas . .. Não, é preciso esquadrar êsses repastos na hora dos
Luniks. Antes que S. M., o Feijão Preto, entre, sereníssima para
a mesa, que deve ser festiva .. um alentado cálice vodga. Isso sim

\S. M. O Feijão Preto, 1%z questão de que o sirvam puro ...
que paguem bom preço, está certo. Que muito mais vale ... Mas
nada de mistura com êsses feijãosinhos de importação.

AVISO
o Clube de Caça Tiro e Pesca "Major Tomaz Vieira. com

sede nesta cidade de Cauoinhas � vêm a público informar a todos os

caçadores e pescadores. das resoluções a serem tomadas, conforme
Portaria recebida da Divisão de Caça e Pesca-Ria de Janeiro, das
êpoóas permitidas para o abate de animais silvestre e aves de nossã
-fauna.

Aos infratores será cobrada à multa de Cr$ LOOO,OO
Alem das demais penalidades estipuladas em lei.

PORTARIA DE CAÇA n=. 36 da 6.2.59.'\
Êpocas permetidas ao abate de animais silvestres:
de 1.7.60 a 31860 - JACUS E JAÓS

,

de 1.560 a 31.760 - PERDIZES E CODORNAS
de 15660 a 3L860 - MACUCOS
de 1.5.60 a 15.860 - PACAS E OUTROS ANIMAIS DE PFLOS
de 1.1.60 a 31.3.60 ..:...... NARCEJAS
de 1.5.60 a 30.9.60 -:- MASSARICO ÓOS ARROZAIS, MARRECAS

(Caneleira e Piadeira).
É terminantemente proibida a caça em qualquer época até 31.12.60
os seguintes animais silvestres;

. .

veados· animais uteis a lavoura. passaras e aves ornamentais, .

tatu canastra > tamanduá - guará (Lobo) e aves consideradas raras.

Ê proibido o U80 da caça com 08 seguinses instrumentos:
Atiradeiras - fundaa . bodoques . venenos - armadilhas de

qualquer natureza.
,

Pombo saleiro ou de arribação (Pomba preta): A lei estabe ..

Ieee o periodo para o abate de 10. de novembro de 1.959 a 31 de
março de 1960, nos arrozais, trigais, saleiros ,para o gado e bsqueiras.

O Clube espera a cooperação: de todos os afeiçoados deste
esporte, em comunicar as autoridades Policiais ou fI Diretoria deste
Clube, de todo e qualquer elemento que desrespeitar 8S êppcas de
caça, acima citadas.

,

PESCA - A mesma portaria eatabelece à proibição total
da, pesca em nossos rios .e lagôas com os seguintes inatrumentros
prejudicais B especie:

.

Esvasiamento de legôas - rede de arrastão - cerco de' rios;
bombas - (Dinamites) - venenos

.

Aos infratores deste aviso.-será aplicada a multá .estebelecída
em portaria alem das penalidades estipuladas em lei;

.

CLUBE DE CACA E PESCA E TIRO
"MÁJOR TOMAZ VIEIRA"

_ A Dira,toria.

Manobra Militar de
.

\
(Conclusão da primeira página)

- E continuou, após atender a um oficial do seu "staff":
.

' �

, -

" E pena que as dimenções do Campo não sejam, ainda,
as registradas na carta levantada pelo Serviço Geográfico do Exército,
com base nos limites estabelecidas pela Comissão de 1.952. qne, a

grosso modo, tem os seguintes pontos de referência: da Campininha
ao Monte Castelo e de Canoinhas ao São João. Terreno de forma
irregular. mas contínuo. Sei que o Exercito dispõe de 8 milhões de
cruzeiros depositados em Curitiba há 4 anos, para' o ônus de desa
propriação de parte dessa àrea, mas, infelizmente, ainda não foi pos
sível atingirmos êsse objetivo. Em que pese isso, podemos afirmar
que o Campo atende perfeitamente às necessidades de exercícios da
envergadura deste."

Grafos pelas informes colhidos, despedimo.nos da oficialidade
presente, augurando os melhores votos de êxito para' o presente
exercício.

....

VENDE ....
".. SE

Um terreno de campo e vargern com a area de
44 alqueres sito no lugar Volta Grande neste município,
a margem do rio Iguassu de propriedade da- sr. Augusto
Hermes Moreira cujo terreno se. presta para lavoura de
arroz e p�ra criar.

O interessado deverá entender-se com o

residente em Fluviópolis.
proprietario

3x

Servico
- ,

.

I - Devem comparecer com
urgencia na Junta de Alistamento
Militar de Cunoinhas 08 cidadãos

abaixo, a fim de retirarem os cer

tificados de reservista.

II - Oi! certificados não pro
curados no prazo de 30 dias" se

rão reatituidos à 16a; CR.

3a categoria
Alíeu Massaneiro, .Dorvalino

Fernandes, Etvaristo Padilha Fran
cisco de Almeida. Hipolito Babicz,
João Maria Dias, Julio Bucbner,
Nicolau Iurkiw, Jorge Afonso Ben
to dos Santos, Jorge de Paula.
Miguel Alves de Lima Odenir San-

iliter

<,

]uizo de Direi to da Co
marca de 'Canoinhas, se.

PORTARIA
O doutor PAULO PEREGRI

FERREIRA, 'Juiz de Menores
da comarca de Canoinhas, Es-.
tado dI" Santa Catarina, na

forma da lei, etc; ..

RESOLVE

Em atendendo a necessidade
de reconstrução. dos serviços,
relativos a menores, tomar sem

efeito a Portaria datada de 2(1
e seis de outubro de 1957, na

parte que desidnou COMiSSA
RIOS DE MENORES OS sns.

Linovale Massaneiro Moreira,.
Oady Nader, Helio Bastos, Ma
rio Haensch, Eothário Kolh Bek
e Evaldo Pereira de 'Carvalho.

Os srs. Comicsários supra
citados deverão fazer entrega
das credenciais a êste Juizo
dentro do prazo de dez dias

P. Registre-se e comunique
se. inclusive á autoridade Poli
cial competente.
Canoinhas, 21 de outubro de

1959
Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Menores.

tana Ribeiro. Osmar Gonsalves,
Otacilio Marcelino Soares, Otilio
Correa Alves, Pedro Adriano de
Oliveira, Alfredo Correa de Frei
tas, João Ferreira de Souza, Lu
dovico Márchinaki, Ignácio Alves
Campina e Juventino Vieirra (1"
cat.)

ISENÇÃO
André Durau.. Augusto Saidel,

Adão Alves Martins. Aleixo No
vack, Cornelio Tremi, Domingos
Alves de Lima, Edmundo Schrei
ner, Eloir Oissa, Eugenio Belinski
Geraldo Mews, Jair Muller, João
Maria Bezerra de Souza, João Go
mes dos Santos; João Maria Gon- .

çalves do Rosário, João Didek,
José Gouaalves de Oliveira, José
de Lima, Jovelino Grein, Lauro
Batista, Leopoldo Guilherme Gri
ten, Nestor Pereira de Souza Filho,
Paulo Kucsrz, Pedro Prestes. Pe
dro Gelinski, Pedro Davino Bue
no, Purf'irio Cardoso dos Santos,
.Quenequer Rodrigues, Tarcisio
Hoffmann, Véldemiro da Silva.

Canoinhas, 19 de outubro de
1959.

Benur Augusto Munil;
lo Ten. DeI. 14a. DR.

A tenção Cidadãos da
Classe de 1941 e anteriores

Os cidadãos das Classes de 1941
e anteriores' que não se apresen
taram à inspeção de saúde e se

leção em 21 II 30 de setembro p.
findo, deverão comparecer no 20
Batalhão Ferroviário - Rio Ne·

I gro, (conta própria) entre 11 de
novembro a 10 de Dezembro do
corrente ano

Os que deixarem de comparecer
na época mencionada, serão con

siderados REFRATARIOS, e se

rá aplicada a multa de Cr$50,OO
prevista na LSM. (arts. 20, 40 e

128°).
Benur Augusto Muniz
i- Ten. Dei, 14a. DR,

Atividades do Dep.
Aroldo Carvalho
na Camara Federal
15 Milhões Para Prejuízos
Com a Enchente do Araran

guá propõe." o Dep. Aroldo
Canalho na Câmara Federal

O Dp. Aroldo Carvalho, da
bancada udenista na Câmara
Federal, apresentou à consíde
ração de seus pares, o seguinte
projeto de lei:

Art. I? - Fica aberto, por
conta da arrecadação do pre
sente exercicio, crédito extra
ordinário de quinze milhões de

cruzeiros, para atender aos pre
juizos causados pela calamitosa
enchente que atingiu os muni

cípios de Turvo, Jacinto Macha
do, Praia Grande, Neleiro, Som
brio, São João do Sul e Ara

ranguá, no Estado de Santa Ca
tarino, em setembro de 1959.

Art. 2° - O crédito, aberto
pelo'Ministério da Fazenda, será
entregue ao Governador do Es
tado que após levantamento dos

prejuízos sofridos pelas munici

palidades e pelos pequenos la
vradores da região, fará a de
vida aplicação, de acôrdo com

as prefeituras e associações ru

rais, prestando contas à União
no prazo de 120 dias.

Na justificação que apresen
tou ao projeto citado, o parla
mentar catarinense fêz relato

completo das ocorrências que
se verificaram. naquela região.
segundo informações. que lhe
prestaram o Prefeito de Ara

ranguá, sr. Antonio Silva e o

Dep. Afonso Ghizzo.

AroIdo Carvalho quer saber

porque fécula de mandióca
está sujeita a impôsto de

.

consumo

Dirigiu o Dep. Aroldo CaI':
valho, integrante da bancada da
UDN na Câmara dos Deputados,
o seguinte pedido de informa
ções ao Ministério da Fazenda:

"Requeiro a V. Excia., na fw:
ma regimental, se digne _

de
encaminhar ao Ministério da
Fazenda pedido de informações
oficiais que, formulamos a fim
de a Diretoria de Rendas In
ternas esclareça ern que fun- •

'damentou a decisão proferida
no processo n. 13.774-59, publi
cado no Diário Oficial de-vtrês

d: ju.ho último, segundo a qual
a fécula de mandioca está su-

.

jeita ao pagamento do irnpôsto
de consumo, juntando cópias
de todos os pareceres constan
tes do processado.
A -fécula de mandióca sujeita

ao pagamento do ímpôste ,dé
consumo, não poderá enfrentar
os preços correntes no mercado
externo daí decorrendo .o pro
vável co131-'80 dessa indústria e

da produção agrícola de vasta
áre-a do Vale do Itajaí, em San
ta Catarina. S. S., em 13 de

outubro de 1959".

rr===============�,
P A R A F E R I DA s.
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEI�AS,
F

.

R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGURl

,

� .
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otocicleta C. Z. 1949
Bem equipada e recém reformada, 5 HP .;. Cr$ 30.000,00
(TrÍllta mil cruzeiros) - VENDO ou troco por madeira,
terreno na cidade ou próximo a esta, criação (porcos,
carneiros, vacas de leite, cavalos, cabritos;) cereais, (feijão
milho, arroz, etc.)

Informações com o proprietário
Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Canoinhas.

Geladeiras Prosdocimo e Colisul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

>

Rádios Semp, pilha dê lanterna pI 300 horas
Rádios Semp, luz e bateria.
Radiolas Ser:up e Orbiphon.

Máquinas de Costura LEONAM e FILLIPS.

Motocicletas JAVA - lambreta VESPA.
Bicicletas de diversas marcas ..... Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

Lo u r e n c o Buba
C�noinhas • Rua Paula P!reira,790 - 5ta. Catarina· �

PINTOS 1 D'I ADE
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca·
Para qualquer quantidade.

Entrega de Agosto em diante.

PEDIDOS E INFORMAÇÕES COM

H E N R I QUE BÓ R A
à Rua Getúlio Vargas, ao lado da União Madeireira Ltda.

Edital de Citação. de
Herdeiro Ausente com

o prazo de 15 dias·
O· Doutor Paulo J Peregrino

Ferreira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Sta. Catarina na-forma da Lei,
Faço S8ber aos que o pre

sente edital de citação de her
deiro 'ausente, com o prazo de

quinze (15) dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que se

iniciou neste Juizo o Arrola
mento dos bens com que fale
ceu Francelina Martins; e como

esteja ausente desta comarca o

herdeiro Cândido Geremias dos

Reis, que' se acha em lugar in
certo e não sabido, conforme
consta da declaração de herdei
ros, pelo presente edital cito o

mencionado herdeiro ou a quem
interessar possa, para, dentro
de quinze (15) dias comparecer
ou fazer representar afim de

. acompanhar todos os termos do
Arrolamento até final sentença,
sob pena de revelia na forma
da Lei. E para -que chegue ao

conhecimento do dito herdeiro,
ou a quem interressar possa,
mandei expedir o presente que
será publicado na forma da Lei,
Dado e passado nesta cidade de
Canoínhas, aos vinte e nove dias
do mes de Setembro (29) de mil
novecentos e cincoenta e nove

(1959) Eu, Agenôr Vieira Corte,
Escrivão que fiz datilografar e

subscrevo. (Selos afinal]
Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito

Está conforme e' deu fé.

Data supra.
Agenor 'Vieira Côrte, . Escrivão

•

NATURALftflENTE

-

•

DIESEL...

- símbolo de potência,
economia e

duraoilidade em

tOdas as

estradas do

mundo.

CONCESS/ONA'RJO AUTORIZADO"

Canoinhas
A_ MALLON E- elA,.

Santa Catprina

Terreno - Verdadeira Pechincha
Vende-se uma área de terras de 23 alqueires, 'sendo

20 terras de cultura e 3 alqueires de caíva, com alguma
madeira/ de lei e herval.

,

Aceita-se uma ou duas datas em troca.

Entendimentos com o proprietário em Serra do
.Lucindo sr. Dionísio .Andromíco Orgekoski.

Informações nesta redaçãõ./ 3x

Corôas
2 de novembro , Finados

'Emcomendam desde já para seus entes queridos que
descansam na paz do Senhor a homenagem de

uma significativa COROA.

Exposição permanente de .diversos tipos e modelos

na residência do Sr. Max Scholze� ao lado do Hotel
Scholze .;. Rita Vidal Ramos, 761.

Florista: sia. Agnes Brührnüller. '" 1�

Móveis simples e de .luxo
':,

A Marcinaria de f1afael Deihiuk está aparelhada
para atender pedidos de móveis de qualquer tipo e dentro
de curto prazo.

Precisando de móveis bem feitos procure _..-

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constaot, 475 Canoinhas

Radios a Luz e a B'ateria
Novos Modelos • Mais Beleza

Radios Transistores
a pilha de lanterna
em SUI!IV�S baqamentos
com garantia absoluta

Q.fG OEDro NA_Ç .P�ROP fNO • REG U·S PAl OH'IU

..

V. Sia. 'encontrará nas lojas 4./

CôrteJ .

Pr. Lauro Müller, 751, • Fone, 125
Canoinhas .:: Santa Catarina

Corôas para Finados
Nada mais justo e acertado, que a oferta de uma linda

CORÔA, como homenagem aos nossos entes queridos 'desapare
cidos, e Dna. Chiquinha Kopetoski, tem a imensa satisfação em

poder comunicar aos habitantes da cidade e no interior deste
Municipio, que além de já estar aceitando encomendas, tem para
este ano grande variedade de corôas para pronta entrega, de novos

modelos. de todas as cores e sobretudo confacionadas com inve

javel habilidade e máxima perfeição. Fruto de longos. anos de
trabalho e de experiencia. Coroas Impermeáveis e Metálicas.
Diversos tipos de flores nas coroas. Reforma-se Coroas Metálicas.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha - Rua Paula Pereira, 819 - Fundos.
Ao lado da Farmácia Santa Cruz. 2x

Veja em exposição na

CASA LANGER
O que existe de novo. modérno e atraente, em: C I N'T OS
para homens, em estojo e de divêrsas qualidades, corno: de

couro, camurça, crocodilo, cromo e elástico.
CARTEIRAS 'FINAS, de couro e matéria plástica,

BOLSAS para senhoras,
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Lãs para Tricot I Material elétrico

Casa Erli1a I CASA ERLIT A

, Aroldo Carvalho'Deputado
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

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

Residência e Escritório: ;

Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801

I
Fone 47.9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

I�======================�
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Artigo· do Dia nas LOJAS UNIDAS LIDA.
Oiàriamente 1 (um) artigo estacá a venda nas Lojas Unidas Ltda., com desconto de até 50'/ ..
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ANIVERSARIAM-SE'
Hoje: os' srs. Alfredo de

Oliveira Garcindo, Diretor e

Redator desta folha; Antonio
Cubas e Demétrio Rudey; o

menino Antonio Ouande filho
do sr. Osmario Daoét; o jo
vem Leonardo Franz; a me»
nina Maristela filho do .sr.
Norberto Fiedler: as sras.
dnas. Maria esp. do sr, Ho
racio Costa, res. em Xanxerê
e Otilia esp, do sr. João Gros
shopt Sego.

'

Amanhã: a menina Marilú
Paula filha do sr, Arno C.
Hoftmann; os srs. Kaissar
Sakr; Vitor Tomascbite e Lu
dovico Glinski; o menino Os
toaldo filho do sr. José Igna
cio dos Santos; as sras. dnas.
Vva. Marinha Costa e San»
tina esp. do sr. Jacob Drze
oieski.

'

Dia 26: a menina Leonor
filha do sr. Carlos Czek.

Dia 27: a srta. Zackie Se
leme; o jovem Nelson D. da
Silveira; o sr, Aristeu de O.'
liueira; a menina Ana Ioa»
q,:!ina filha do . sr. Edmundo
I( 'norek; os meninos Lourival
filho do sr. Bernardino fie"

.
dalto e Reinaldo filho do sr..
Pedro Holler.

Dia 28: os srs. Artur Bur
gardt e Gustavo' Thiem; o

menino=Ionathus filho do sr.

João Taporôski; o jovem Os
waldo Küchler; as meninas
Editk Teresinha filha do sr.

Willy Hautte e Nair filha do
sr. Carlos Mülbauer.

Dia 29: o jovem Marcos
Olsen; a menina Jacy de
Lourdes filha do sr. JoséMa
ria Furtado Primo,' os srs.
Fuad Seleme; Antonio E.
Kohler; João Szczygiel e Ber
nardo Belinski.

Dia 30: os jovens Nereu
_

Klock e André Dorioal Spitz
ner; o menino Adolar Paulo,
filho do sr. Alfredo Paulo; a

srte. Augustinha Ruthes; as
sras, tinas. Adelina esp, do
�r. Narciso Bartnik e Alice
esp. do sr. Joaquim A. Pereira;
o jovem Wiualdo Todt; a me
nina Véra Lucia filha do sr.
Odilon Daoet; os srs. Nelson
Cordeiro, 1'e5. em Un-ião da
Vitoria e Constantino de Pau"
la Bueno.

'

Nossos parabens.

S'A I A 5 I última moda
,

,ea�tJ e"titfl

. Procura - se
Um socio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

Convite - Missa -

A jamilia Costa constrr
nados com, o talecimento de
seu esposo pai sogro e avô,
vem por intermedio deste,
convidar a todos para assis
tirem a missa de um mez,

q'fe será sclebrada no dia 27
na Matriz Cristo Rei as 7
hortu.
Por mais este ato de fé

cristã, antecipam seus agra»
decimentos.

Atacado de uma molestia que
o surpreendeu e que apezar d�
todos os recursos -não poude
ser debelada, veio à falecer no

dia 20 do corrente em Curitiba,
onde se achava em tratamento
o jovem Norberto Vogt, filho
do casal Francisco Vogt, resi
dente nesta cidade

O jovem Norberto Vogt es

tava servindo no 2°. Btt Fer
roviário Rio Negro, onde já
ocupava o posto de 2°. Sargento.
O seu corpo foi transportado
para esta cidade e sepultado
em Marcilio Dias onde nasceu.
Oficiais, sargentos e soldados

compareceram ao sepultamento,
sendo-lhe dispensado todas as

honras militares, inclusive uma

salva de 21 tiros, cerimonia
tradicional que o Exercito pres
ta aos seu combatentes.

Pesames, à familia enlutada.

c O N VI T E
MEHRY SELEME & FILHOS

I Tem a
-

grata satisfação de convidar as Exmas.
Autoridades civis, militares e eclesiástiras, comércio e in
dústria, aos seus, clientes, amigos e Exmas. Famílías.. e o

público em geral, para assistirem as solenidades ,inaugurais,
de seu novo edifício sito � Rua Central s/n, em TR�S
BARRAS, a realizar-se dia 31.;.10-59, às 16 horas.

Antecipamo-nos agradecidos pela honrosa presença.
Três Barras, Outubro de 1959.

nas

( Firla.lmerate �hegc>u \_....-/ .

1111 raJl1ati r
'_ a máquina-de-costura que borda sozinha ...

automàticamente!

por apenas
c-

Cr$ 1.000,00
por Inês ",

,--, .

I
I

Lojas Três Barrasem
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