
SECRETARIO
•

DE
,

INTERIOR E Jl�STIÇA
Por ato do Governo do Estado, assinado no dia 5 do corrente, foi, nomeado para
as 'altas funções de Secretario de Interior e Justiça o ,deputado Aroldo Carneiro de'
Carvalho. Indiscutivelmente, uma demonstração de prestigio do grande lider catari
nense, que ,em hora difícil para o' Governo, em vesperas eleitorais,' foi chamado, a

prestar a sua valiosa colaboração justamente na pasta ligada aos assuntos políticos.
Canoinhas mais urna vez está de' parabens, motivado por mais um acontecimento

" presenteado por um dos seus filhos mais ilustres.

JAnio,
.

hoje em Santa Catarina!
Encontra-se novamente em chão.barriga-verde o sr.

Janio Quadros, desde as primeiras horas de hoje. O ho
mem da vassoura ficará mais tres dias no Estado," onde
em companhia de Irineu Bornhausen percorrerá

-

diversos
municípios.

Os ademaristas de Santa Catarina
escolheram I rineu Bornhausen'

Convenção do PSP homologou a candidatura Irinéu
.

,
Fpolís, (Especial) - Estiveram reunidos em Convenção

no Teatro Alvaro de Carvalho, os sociais progressistas de Santa (
Catarina,' para a escôlha dos seus candidatos a Governador e Vice
Governador nas proximas eleições, A sessão de encerramento re

alizou-se no Teatro, comparecendo representantes de partidos po
líticos 'e o Senador Irineu Bornhausen, cuja candidatura foi ho

mologada pelos ademarístas catarinenses. Para concorrer à vice-,

governança do Estado, o PSP escolheu. o deputado Volney Colaço
de Oliveira.

"

A. Palavra de Irineu Bornhausen
Usando da palavra na sessão de encerramento da Con

venção do PSP, o senador Irineu Bornhausen agradeceu o valioso
.apoio dos ademaristas de Santa Catarina. Disse, a certa altura de
sua oração: "Não sou homem de calculos otimistas sôbre, resul
tàdos de eleições, mas seria enganar a mim mesmo, deixar de
afirmar, neste momento, que a minha candidatura tem a. sua vi

tôría plenamente assegurada nas urnas de três de outubro."

Alteração no
I

do Govêrno
Secretariado)
do Estado'

Agora também em Brasília

o "INCO" instala a sua 105a. Agência
,o Banco Indústria e' Comércio de Santa Catarina SIA.

instalou. em Brasília, no dia, 26 de agôsto, a sua centésima
quinta Agência. Ao ato inaugural, presidido pelo seu Diretor
Superintendente, Sr. Genésio, Miranda Lins. compareceu a Di
retoria daquele Estabelecimento de Crédito, além de altas au

toridades da nova Capital. O Sr. Presidente da República e os

Srs, Ministros de Estado estiveram presentes atravéz dos seus

respecti'vos representantes, A instalação do "Tnco" em Brasília
contou também com a presença dos Srs. Presidentes do Banco
do Brasil e do Diretor da Superintendencia da Moéda- e do
Crédito, além de outras autoridades civis, militares e eclesiasticas
da "Novacap".

A Benção das novas instalações foi ministrada pelo Sr.
Arcebispo de Brasília. Dom José Newton de Almeida. �

A nova Agência acha-se instalada á Avenida W-3. Quadra
7-b. Loja 3, no Plano Piloto e o seu enderêço telegráfico é, "Inco".

-

A administração da Agência' Brasília é. a seguinte: Dr.
Mario Miranda Lins, diretor-adjunto: Rogério Larrubia Castelo
Branco, gerente; Armando Celso Rodrigues, subchefe do expe
diente; Daniel Giovanelli Netto. tesoureiro; Luiz Carlos de Avila
Nunes, pelo subchefe do expediente e pelo tesoureiro e Antonio
Atayde de Oliveira Barros. pelo subchefe do expediente.
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Palestras de <iarcindo

Rádio Canoinhas,
UMA voz AMIGA

Com aparelhagem moderna re

centemente chegada de São Paulo,
a Radio Canoiohas melhorou bas
tante o seu som' e aumentou a

sua potencia, estando agora sendo
ouvida em diversas

-

cidades da re- '

gião norte Catarinense.

Dentre os seus programas um

vem se destácamdo e já conta

com uma imensa legião de ouvin
tes

.

não s6 aqui na cidade, como

em todo ó interior do município,
Trata se do Grande Jornal Fa

lado feito em colaboração com

este Jornal. cuja direção esta en

tregue ao radialista Alfredo AI-
. berto.. Noticiario completo do país
e exterior, panorama politico e o

comentario do dia são algumas das
suas sessões. Um Jornal Falado

digno de ser ouvido pela forma
brilhante de como é apresentado
e pejo desassombro de como é

redigido, colocando a verdade aci
ma de tudo, doa a quem doer.
Nossos parabéns a Radio Canoi
nhas pela apresentação desse pro

grama que vem trazendo grandes
beneficios ao povo em geral.

Na impossibilidade de visitar
todos os lares de Canoinhas, le,,:
vando a sua mensagem amigá
de confiança em dias melhores,
o candidato Alfredo Garcindo
está adotando a formulá de pa
lestras nas ruas de nossa cida

de, que previamente marcadas,
tem alcançado êxito. Tanto assim

que ontem esteve reunido o es

tado maior udenista na primeira
dessas palestras, realizada de
fronte a residência do sr. José
Nascimento, nos fundos da As

sociação Rural, com grande nú
mero de pessôas presentes, e

onde o candidato udenista teve

oportunidade de ouvir as rei

vmdícações de diversos mora

dores daquela rua e adjacências.
Na segunda feira, nova "palestra
'Será realizada, déssa feita no

Fpolis. (Especial) - O Governador assinou atos efetuando, Alto das Palmeiras, na resídên-
as seguintes modificações no secretariado estadual:

'

cia do sr. Osvaldo Voigt. For-
O dr. Arolde Carneiro de Carvalho foi nomeado para o mula interessante, inegavelmen-

, cargo de Secretário do Interior e Justiça. te a adotada pelo sr. Alfredo
O dr. Albino Zeni foi nomeado para exercer o cargo de Garcindo, que em muito facílí-

Secretário da Educação e Cultura.'
.

tará a sua campanha no centro,

O dr. José de Lerner Rodrigues foi nomeado para a Se- da cidade, sendo bem recebida

cretaria da Saude e Assistência Social. pelo povo em geral, que tem

oportunidade de ouvir diària-.
O deputado Altir Weber de Mello, para a Secretaria de" mente, a palavra esclarecedora \

Estado dos- Negócios do Trabalho. )

O dr. Abelardo Rupp, foi designado para a Chefia da
do candidato favorito para o

Casa Civil, cargo que vinha' exercendo 'em substituição .80' Pro- pleito de 3 de outubro.
/

fessor Altino Fontes.

A posse dos novos secretários se verífícou 'no dia 6, às
11 horas, no Salão de Despachos do Palácio do Govêrno.

'

Povo de sao João dos Cavalheiros e

Rio IdtAreia de Baixo receberam
o· futuro Prefeito de bracos abertos

•

Prosseguindo a sua campanha eleitoral pelo interior do
Municipio, o candidato a Prefeitura Municipal sr. Alfredo Gar
cindo e a'Caravana da Vitoria, esteve com �eus correlígíonarios
nas festas religiosas realizadas quinta feira nas capélas de São
João dos Cavalheiros e Rio de Areia de Baixo. Dado, 8 grande
popularidade de que góza o sr, Garcindo no seio do eleitorado
canoinhense, os moradores daquelas duas localidades e adjacên
cias, que se encontravam nas festividades religiosas, 'demonstra
ram grande entusiasmo pela candidatura do grande homem pu';'
blico que é. Alfredo Garcindo, .recebendo por conseguinte grande
aclamação e adesões de elementos ligados a todos os partidos po
lítícosr Pôde-se tambem notar o grande prestigio do velho colo
no sr. Irineu Bornhausen naquelas imediações bem corno o fran
co favoritismo do sr. Janio Quadros, não deixando 'duvidas - de
que o povo' de Canoinhas, junta-se com o povo do grande estado '

Barriga-Vetde e' do Brasil; para elegerem em 3 de outubro êstes '

homens justos e administradores que são: T Alfredo Garcindo
- Iríneu Bornhausen e, Janio Quadros. Hoje e amanhã a Cara
vana da Vitoria, constituida de elementos udenistas locais esta-
"rão visitando diversas outras localidades do Municipio, levando
consigo a 'palavra de fé nas pêssoas dos ilustres candidatos Alfredo.
Garcindo, Irineu Bornhausen e Janio Quadros.

,
'

...

PORQUE ESTAMOS
COM A VASSOURA DE JANtO
Para a moralização dos costumes polítícos em nosso País.
Para ,equilibrar a despesa, orçarnentaría com a respctíva receita.
Para a estabilização da moéda e da alta do custo de vida.
Para a reforma agrária.

'

Para a aposentadoria e auxilio doença integral ao trabalhador.
Para mais trabalho com menos politicagem, perseguições e demagogia.
Para, a participação equitativa do trabalhador na índustria,
Para terminar com o roubo nas repartições publicas e autárquicas.
Para a aplicação honésta das vérbas orçamentárias. .

Para d/melhores salarios aos trabalhadores s/aumento do custo de vida.
Para' arrancar o Brasil do subdesenvolvimento.

'

,

Janio Quadros significa

A SALVAÇÃO ,DO ,BRASIL

Comité 'Feminino Pró Garcindo
1{epois de formada em Major Vieira a Ala Femi

nina da UDN, movimentaram-se tambem as senhoras de
nossa cidade, com a organização do Comité Feminino pró

'

can�idaturas Janió, Irineu e Garcindo. Hoje as 16 horas
estarão reunidas as senhoras e senhoritas que formarão
mais esse marco da campanha udenísta em nossa cidade,
para ultimarem os preparativos para a instalação dentro
dê poucos dias desse Comité que terá trabalho insano até
'o dia 3 de outubro, trazendo a sua. valiosa colaboração a

campanha de toda Canoinhas por dias melhores.
Em nossa próxima edição forneceremos maiores de

detalhes sobre a instalação do primeiro Comité Feminino
da UDN em Canoinhas.

�t';t,'
'
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progresso de Santa Catarina e desenvolvimento de (anoinhas votem em':

para' 'Presidente da. Hepública 'MILTON, C-AMPOS '

Presidente IRIN EO BORNHAUSEN
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

'<, para
ALf'R E DO G ARCI,N DO

,

Para a grandeza do Brasil •

JANIO "'QlJAD'RO'S
para. Vi�ê
Estado

dó Estado

10-9-1960

para

para Governador do #

Vice Governador
Prefeito 'Municipal'
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Rua Vidal Ramos !i
CANOINHÀS i :' Santa Catariná ii,
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" CIRURGIÃO DENTISTA

lai'os X '_ Ponte$ Moveis' e Fixas
'Dentaduras Anatómi(as .

Dr. Arnoldo Peiter Fílho
" '''ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO, '-' ,TRABALHO
Rua Major Vieira, 490, .. ;�

.

Canoinhas

CONTRA
, ) "

a misería, o mau governo,
a inflação. o analfabetismo,
Você tem uma arma:

o VOTO
.Defenda-se,· votando bem .

Lãs para
-

Tricot
. Casa Erlita

Vende-se
Um terreno com área de

72.600 �2 com frerite aope�
rimetro . urbano possuindo
casa, paiol, potreiro e terra

'

,;=============================!
de cultura, 1;x:

I !

. '

\ -: Dr. José Bonifácio da S'ilvâ
ADVOGADO

Questõea Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillha!l
Atende diari�mente das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.
E8c�it6río: Rua Dr., Nereu Ramos (Pr��imo ao Forum) 'JITAIO'PO'LIS -- S. c. Loteamento João Sabatke

.
,

, .'.
.

". ,<'. ALTO DAS llALMEIRAS'
Otimos lotes á sua' esco

lha, para residência ou in
dústria.

, Grandes facilidades.

Informações com Eduardo
Vachinski em Alto das Pal-

,

\

José Yvan "da Costo ','

Bacharel \ 'em Direito
'" i,

r·'.·
-

. �.
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Advocacia em geral, especialmente crime

�'';aça :01". :Oswaldo d'Oliv�(ra
.

-:-\ Fones '2,36 e 814
.... .

.

CANOINHAS _� Santá Catarina
.'
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·Oficina
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Relâ.mpago

A mais antiga
A n:t,ais sortIda
A melhor
A preFerida

•

. Completa assistência para
b'· . I t do pequeno concerto

sua .CIC e a até" a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

·P�ças ,re' accessórios
·Vendas à vista e a prazo

Sempre,OFICINA RELAMPAGO
Rua Pauta Pereir'a _- Edifício próprio I,

I

..........................1 ..
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i O financiamento de' eonstrução da casa própria feita pela ii
..

I ,.
� ••

Caixa Econômica· Federal de Santa Catarina i5
-,- �.'. '.

h --

-'--ii
depende :eJtclusivam�nte;' do. montante de seus depósitos. i5
Concorra, para o.' bem estar 'social de sua localídade levando ii

,

suas' reservas em depósitos na 55 ...

CAIXA ECONOMICA FEDERAL OE ii
• SANTA CATARINA. ii
: "

• ' .. '"li ••

i Agência em Canoinhas, Praça D.r� Os,Waldo de n
: Oliveira n. 544, em frente ã Matriz Cristo Rei. 55
: H
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Vêr e tratar nesta redação,
: !

Aviso,": PROIBiÇÃO
.. Leopoldo Kwtschal pro

pt:ietario de ym terreno r,ural
situado em Matão.: onde vem

cultivando 'suas terras, em vir
tUdê' de estar senao prejudica
dó uns 3 anos .� esse parte por .

invasão de sUaS terras. por a�ni
mais, vem por intermédio deste '

.

semanário tornar publico éssa
proibição e que tornará atitude

enérgica [unto ás autoridades

,competentes salvarguardendo
seus direitos. 1 x

meiras . axa

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

. versos. modelos

H'a �elojoarla Suissa
de Guilherme J, A. Souza

.

Rua Eug�nio de Souza

FLAMEN·GO!l1
,É :indiscl!ltiv�lmente O que de melhor existe

I em:E��;: Sã�f:e���;eiS
.

Rua Paula 'Pereira, 793 - CANOINHAS

"

,

Comunica que recebeu, diretamente, á seleção
compléta, ,de todos os tipos e tamanhos.,· ,

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será urri provavel feiizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente exigir a sua 'NOTA FISCAL
.

.

das' compras efetuadas ..
'

ELETROFRIO S/4 : Refrigeração em Geral
Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras. Comerciais,

Câmaras Frigoríficasje Fábrica de'Gelo

/ Distribuidores nesta Praça
par( senhoras '

Casa Erlita Z. Ga,rcindo & Knüppel LtdslI
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Ministério da Agricultura

Recomendação Triticultoresaos
Nesta época do ano, comumente começam a aparecer nos

trigais, manchas amarelas (clorose). exparsas por tôda a lavoura,
causadas mais 'frequentemente por deficiência de elementos nu

tritivos na terra. O trigo atacado pouco ou nada preduz, ocasio
nando sérios prejuízos - à produção, por isso devendo-se combatê
la. o que é muito simples.

Combate
Espalhar de 100 a 150 kg. de salitre do Chile por hectare,

somente nas manchas amarelas ou onde o trigo está mais fraco,
em cobertura (semeado sôbre o trigo), preferentemente em día
de chuva fraca ou após chuva abundante, quando a terra estiver
bem molhada. '

Para melhores detalhes procurar o escritório do Serviço
de Expansão do Trigo - 6a. RT - Canoinhas.

Loteamento Jardim Esperanca� ,

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

Tratar com:

Ludovico Bora no escritório da Sícôl,

-Mudas de batata ingleza de procedência holan
deza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de Cas
tro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas, em

baladas em caixa de 30 kg., Estão sendo vendidas
pela Associação Rural de Canoinhas, que tomou a

iniciativa de introduzir em nosso município, mudas
de - batatas proprias para exportação.

Correio do Norte
Distintos anunciantes e assinantes.
Essa mensagem destina-se unicamente para so

licitar a vossa cooperação junto aos nossos agentes
facílitando-Ihes o trabalho, procurando-os para a solu-

" ção de
-

todos os problemas com referência ao Jornal,
tais como anúncios, participações, (éssas gratuitas) e

assinaturas que continúam sendo cobradas até Dezern
bro na base de cr$ 100,00 por 52 números (um ano).

� Em Felipe Schmidt. /Snr. Friedrich Brauhardt
,

Em Papanduva Snr. Esmeraldino de Almeida
Em Três Barras Snr. Ricardo de Oliveira
Em Major Vieira Snr. Pedro Veiga/ Sob.
Em Monte Castello Snr. João Alves Ribeiro
Em Paula Pereira Dna. Maria Góss Glinski \.

!,J Em Bela Vista do Toldo Snr. Miguel' Lessak
Em Salseira Snr. Fernando Freiberger
Em Agua Verde Snr. Michel Seleme.

'

Aonde não possuímos agentes, pedimos aos srs.

assinantes dirigirem-se por carta ou pessoalmente à
Redação. Agradecemos a atenção dispensada.

A Direção.

Balanço de obras
,

pelo Govêrno

,/

inauguradas
Estadodo

O resumo dessas obras
seguinte:
Setor de Ed ucação:
Grupos Escolares
Escolas Isoladas
Setor Rodoviário:
Pontes de concreto
Estradas (trechos)
Setor Agricultura:
Casas de Colono

Setor Energia Eletrica:
2°. Circuito Jaraguá-Río
Negrinho

é o

em agôsto

'Durante o mês de agôsto úl
timo, o Governador Heriberto
Hülse percorreu vários municí
pios do interior do Estado, en

tregando importantes empreen-
, dimentos ao povo.

BODAS DE PRATA
3
2

1

,36

Linha transmissão (Mato
Preto-Fragosos)
Total de obras'

Esses empreendimentos, en-

9. tregues ao povo, pelo Governa-

18 dor Heriberto Hülse durante o

mês de agôsto último,' estão lo
calizados nos municípios do nor
te, planalto, oeste e' extremo
oeste catarinense, atestando o

trabalho do govêrno udenista
iniciado em 1951 pelo Senador
Irineu Bornhausen e dizendo
aos catarinenses que Santa

\
Ca

tarina não parou.

2

1

Atenção!
Leiam no próximo nú
mero a' relação dos

mesários e secretários
das Secções Eleitorais

para 3 de Outubro!

I

O povo precisa
.exlgindo a

fiscalizar suas

sua Nota
compras

Fiscal.

PITlbfJLI
-,

TRES BARRAS - frente llalea Com Garcindo
Nunca ,Canoinhas havia visto

uma candidatura tomar tama
nho vulto, como o que assisti
mos agora com' o nome de Al
fredo Garcindo recebendo ade
sões importantes em um, ritmo
avassalador. O importante dis
trito de Tres Barras, em uma

atitude das mais louvaveis for
ma conôsco na luta por dias

melhores, tendo a totalidade de ,

seus habitantes formado uma

frente unica que dará a Gar
cindo em 3 de outubro a vota

ção unânime do seu eleitorado,
em uma eloquente demonstração
de que o seu altivo. povo sabe
escolher o melhor. Tres Barras
desempenhará papel importante
na vitoria udenista de 3 de ou

tubro, quando Canoinhas será
entregue as mãos honestas de
um adminisirador capaz e reali
zador, como é Alfredo Garcindo.

Casal Sr Oriomar Sra. Estefa
nia H. Schaidt.
Completaram no dia 8, o seu

vigéssimo quinto ano de felis con

sórcio o distinto casal sr Oriomar
Schaicit e sra. Estefania Humenhuk
Schaidt O acontecimento foi me
recidamente festejado pela família.
reunindo os filhos Anete, Giomar
e Anto�io Carlos e grande número
de pessoas que foram levar os

abraços de felicidades por tão

auspiciosa efeméride Ao ilustre
casal, nossos cumprimentos.

NASCIMENTO
Está em festas o lar do

casal dna. Paulina-sr, Bogo
dar Kuczinski, com o nasci
mento da robusta menina
Katia Maria, ocorrido quinta
feira última, dia 8.

A nova canoinhense e seus

pais, nossos parabens.

SAIAS, última moda

eafS4 t,ttÍ;t�

Novos, pronunciamentos de
membros do PRP em

favor de Irineu!
Fpolis. (Especial) - Novo pro

nunciamento de velhos membos
do Partido de Representação
Popular, foi dado a conhecer

hoje nesta capital. Dizendo que,
como dissidentes do PRP, estão
coerentes com a decisão de 1950
e que sua decisão é um preito
de gratidão ao saudoso Gover
nador Jorge Lacerda, elementos
perrepistas de Florianópolis hi-

potecaram solidariedade ao se

nador IRINEU BORNHAUSEN.

Assinam o manifesto: Carlos
Bessa, Walmir Borges, José Ga
liani, Valcír Borges, 'Roque Fal
cone, Valdir Borges,. Germano
Sp: ícigo, Gustavo Rocha, Ar- I

quimedes Manguílhotti, Hilberto
Spech, Itamar Manguilhotti e

Orlando Galiani.

Deputddo Aroldo Cdrvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

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

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

Exigindo as suas N-OTAS FISCAIS
de . Compras QS comerciantes Ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

•
" /11

PADRE GODINHO,
Telegra�a a A. Gercindo
Eis o texto do telegrama11:

.

Alfredo Garcindo - Canoinhas
- Urgente.
Tomando conhecimento explo

rações 'religiosas campanha politica
essa cidade vg aprésso-me levar
minha solidariedade nome presado
amigo pt como politico apoio sua

candidatura vg como Udenista es

tou com seu honrado nome e como

religioso peço a Deus que povo
saiba escolher eminente amigo e

correligionario, Saudações. Padre
Godinho.

Material
CASA

elétrico
ERLITA

Hoje, às 16 hrs. reuruso

da Ala Feminina da UDN
Conforme já é do conheci

mento público, um grupo de
senhoras e senhoritas de nossa

sociedade, reunidas, resolveram
fundar a ala feminina da UDN,
com a .finalidade de ajudarem
na campanha de Alfredo Gar
cindo. Hoje teremos 8 primeira
reunião da Ala Feminina na séde

da UDN. com 0 seu início mar

cado para as 16 horas; facilitan
do assim as suas componentes
de poderem comparecer na re-:

cepção dos Missionários que as

17 horas deverão estar chegan
do a nossa cidade.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇ-OES,
COCEIQAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

r,:====-= --------- ..-

UNCR EXISTiU IGU�L

COURO CABELUD.O.
T�"!.ICO c�n�t.�\:POR."E)(nLJ",ç;�A

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



,

Pelos .Le.re-s e Salões
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
AN IVERSARIAM",SE

Hoje: o menino Volney. fi
lho do sr. Antonio Burgurdt,.

,

,Amanhã: as srtas. Maria
Mad(Jlena Rudey e Marilda
Inês Tokarski; os meninos
Paulo Manoel filho do sr Boa",
ventura Benda; Walmor filho
do S1·. Arthur de Souza Cal."
lias; as meninas Irene filha
do sr. Marcos Franz e Car
men Silvia filha do sr. Mario
Arthur Ferrarezi.
Dia 12: a srta. Odilsa Reny

Nader; as meninas Maria Nt»
na filha do sr, Nivaldo de
Almeida.Rosa filha do sr. Pau
lo Olsen; Catarina filha do
sr, Boleslau Kiviscién e Sonia
filha do sr. Wiegando Knopp;
a sra .....dna. Marta esp do sr.

Francisco Wiltuchnig: o me",

nino Eliseu filho do sr. Fidelis
Cal valho do Prado; os srs.

Waldemar Wendt; João C.
Pereira e Alcides Gomes.
Dia 13: a Sra. dna. Wally

esp. do sr. Francisco Voigt,'
as [ouens- Zackei e Zanei Se-

leme; o menino Angelo filho
do sr. Aquiles Ferrari,' a me

nina Renilda filha do sr. Boa
ventura Benda: os srs. Leo
nidas (Iuebert e Nazir Bley
Vieira.
Dia 14: os srs. Augustinho

Belloto; Antonio Oliscooicz e

Lindolfo Cordeiro; as sras.

dnas. Adelia est: do, sr. Max
Schumacher e Rosélis Maria
esp, do sr. Reinaldo Crestam;
os meninos Belmiro Paulo
filhó do sr. Paulo Olsen Ru»
bens Lino filho do S1, Pedro
Tokarski; Eduardo filho do- sr.
Zetredo Müller e R�,bprto Luiz
filho do sr, Wal{rido Haensch;
o jovem Aloacir VeIga; as me",

ninas Nudir filha do sr. Dio
nizio A. Orgecoski, Romelia
filha do sr. Paulo Zapp· e Ma;
ria Herminia.filha do sr. Pé"
dro Tokarski.
Dia 15: Os meninos Ademar

filho do sr. Carlos Mülbauer
e Sergio Adalberto filho do
sr. Miguel Oliscvvicz; a me ..

nina Rosa filha do Sr. Edmun
do Hartmann; os srs. Ewaldo

Funka; Arthur de Souza Cal",
das e Darcy Vilanova.

Dia 16: os srs. Luiz Euge»
nio 7ack e Dr. Romeu Fer
reira; as sras. dnas. Nura esp.
do sr. Abrahão Mussi; Ange",
lina esp, do sr. Antonio Tom",
p01oski; Rosa esp, do Sr. Der-:
by Fontana; Maria Luiea esp,
do sr, Waldemar Hoffmann;
Marcina esp, do sr. Afonso
Knop e Olga esp, do sr. A!l'
dré Lesnioski; as srtas. Anita
Fiirst; Terezinho Trevisani e

Edeltraude Houtte: o jovem
Sulmur Ferreira; os meninos
Adilson {ilho do sr. Fernando
Freiberger; Edgard filho do
sr. Willy Prust; Arnaldo filho
do sr. Vitor Tomaschite; Os.
waldo filho do sr. Tertuliano
Leandr O,' Miguel filho do sr.
João Tchaika e Miguel rilho
do sr. Estanislau Sempkowski.
Nossos parabens,

Nascimento
Acha-sr em testa o lar do

casal dna. Hilda e sr. Adamir
Veiga com O nascimento de
seu filho Adamir, ocorrido dia
2 deste mês.
Nossos cumprimentos.

/

,- 2. Sorteio

.

Compre agora
sua nova

ROUPA

I?ENNER
é participe do

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em com-,-éom as Cautelas Milio.
pras dão direito a ume nárias V. ganha prêmios
Cautela Milionária milionários •••

�"

TRES SORTEIOS

20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

30 Refrigeradores ADMIRAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de co�tura RENNER

600 roup,;,-s RENNER

31 de dezembro

Confie na sua boa estrêla
comprando no Revendedor
Renner desta cidade

Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A. Carta patente 315

/

�M..f1200.5

As encomendas de trajes "sob medida" para as festas de �":..

fim de ano serão aceitas sõmente até o dia 30 de outubro,

Revendedor Renner ,CaSa PERfl'RD .. I casa da, boa roupa

Ruo �etulio V drgos, 882 - Telefone; 298 - CANOINHAS"

Em outubro atenderá seus freguezes até. às 21 horas.

/

.-\no 15' CANOINHAS - S. Catarina, 10 de Setembro de 1960· N 607.

HOSPITAL SANTA CRlJZ'
Movimento de Hospitalisação do

mês de agosto de 1960

Disc;riminação
Assistenoia hospitalar
Extra Secção maternidade
Ambulancia
A plicações extras

'

Gasto com mantimentos div.
Despesas Gerais cf. doc.'
OrdenadOs
Ambulancia _

Rouparia
Equipamentos
Material Cirnrgico
Medicamentos pi Farmacia
Saldo que passa pI tesouraria

Entrada
169.113.00

6,800,00
5.490,00
5.095,00

Saída

50.386,00
10.289,pO
29.800.00
3.827,00
1.910,00
15.000.00
15677,00
56.041,ÓO

- 3.562,00

186.498,00 186.498,00

MOVIMENTO DE POBRES INDIGENTES
Foram atendidos gratuitamente - 6 Indigentes cl

deSpeSaj de permanencia e medicagrentos Cr$ 32.400,00
( MOVIMENTO <DE ENFERMOS

Existiam 26· Entraram 70 - saíram 73· Ficaram 23

DOAÇÕES:
RECEBIDO DA COOPERATIVA DE MATE CANOI.

NHAS LTDA, uma doação expontanea de

Canoiulías. 2/9/60 .

João 'Seleme
Presidente

5.00000

I
Ithass Seleme

'Tesoureiro

Junta de Alistamento Militar de Vanoinbas'
INSPEÇÃO DE SAUDE

CONVO'CAÇÃO
,

1 "". Será convocada para a prestação do Serviço Militar
em 1961 a classe de 1942. ' '

-

2 - Além (dos cidadãos, pertencentes à classe de 1942 serão
ainda chamados para o mesmo fim;

.

8) - os da classe de 1941,julgados temporariamente "Grupo C";
, I

h) �' OB convocados de classes anteriores ainda em, débito com

o Serviço Militar;

c) � os cidadãos das elesses de 1934, 1935, 1936 e 1937. que
incorreram no CRIME DE INSUBMISSÃO e foram aniatiadcs pelo
Decreto Legislativo N. 27 de 19&6, publicado no DO de U de junho
de 1956, que não se apresentaram com a classe de 1938, ou tendo
'se apresentado não completaram a seleção, voltando a situação de
INSUBMISSOS. --

,

,
-')

d)" - Os cidadãos das classes de 1925 a 1933 e da classe de
1938, que, tendo sido submetidos à seleção e designados para incor
poração em organização militar da ativa deixaram de apresentar- se
nos prazos e locais fixados, SÃO INSUBMISSOS. '

3 - A INSPEÇÃO DE SAÚDE E SELEÇÃO será re�lizada
nos dias

'12' a 19 de 'Outubro
para o Município de CANOINHAS e a apresentação dOB convocados
fica assim distribuida:

Dia 12 de outubros CIDADE, Agua Verde, Campo Agua
Verde, Piedade, Xarqueada, Salto Agua Verde e MARCILIO DIAS.

Dia 13 - Distrito de TRÊS BARRAS. e localidades de
Pinheiros, Serra das Mortes. Barra Mansa, Timhõsinho, Taquarizal
e Tamanduá.

Dia 14 - Distrito de �AJO� VIEIR,A.
15 e 16 - Palmital, Salseiro, Arroios, Caraguatâ,' Pe-Dia

dra Branca.

. Dia 17 - Distrito de FELIPE SCHMIDT, e localidades
de Barreiros, Encruzilhada, Paciência Rufino, Paciência, Rios dos
Poços, Arroio Fundo, Gralha, Entre Rios e Tira Fogo.

'

Dia ) 8 -, Distrito de PAULA PEREIRA e localidades de
Taunay, Sta. Haide, Sta.' Emidia, Imbuia, Rio' Bonito, Rio d'Areia
de Baixo, Rio d'Areia, Rio d'Areia de Cima e Rio d' d'Areia do meio.

Dia 19 -' Distrito de BELA VISTA DO TOLDO e locali
dades de Sereia. Parado, Capão do Erval, Matão, Cerrito, Fartura e

faltosos das localidades acima. <, ,

4 - A INSPEÇÃO E SELEÇÃO ser� realizada no QUAR.
rEL da 38, Cia. Isolada da Polícia Militar do Estade, 10m início às
8 horas" nos dias acima previstos,

.

1.'"

Cenoinbaa, 2 de setembro de 196.0.;
J., i':'�

Dr. Haroldo Ferreira
Presidente da J.A.:(\1.

,Visto: Agenor Flores
2°. Ten. Dei. 14a. DR.
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CORREIO' 00 NORTE
_--------.---------------�----------------------------- r",·�

Aproveite \ o Grande Concurso

r dos

8rin�ue�o's' fSTRflA
na

ERLITA

TINTAS
Sherwin�Williams

Para Automove'is
,

NA
•

CASA ESMALTE

'VENDE�SE
Um terreno de cultura com 48.400 m2 próximo ao •

Colégio e Hospital prestando-se para futuro loteamento.

Em Água Verde próximo a raia um, terreno com

24.200 m2.

Uma propriedade em Águ� Verde próxima a tin
turaria do 'snr. Nabor -Lezan.
" ' Em' Alto das Palmeiras 1.200 m2. terra-de cultura.

I
.Tratar com o proprietário snr. Francisco Schumos-

ki em Água Verde. 2x

SEU TAL'ÀO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superíores a cr$ 30,00, colecionando-as,
á partir, desta data, 1. de dezembro de 1959 e ,parti
cipe do gr�nde sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,00
em prêmios oferecidos peto Estado,

,

\

A vista e em' suavas prestações

A banca do jôgo' produz o desequilíbrio nervoso, degrada
CINDO ou 'ALFREDO GAR-: o homem e atira-o à sargeta da miséria moral e da penúria ma- ,

CINDO. terial. - Rui Barbosa.

o Doutor Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz Eleitoral da 8a.
Zona ...,..- 'Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma', da
lei, etc .. ,.

Faz saber a quem interessar
possa que, por despacho

.

deste
Juizo foi concedido o registro
dos candidatos seguintes:
UNIÃO DEMOCRATicA NA

CIONAL (U. D, N,) Pera Prefeito:
ALFREDO. DE OLIVEIRA GAR-

10-9-1960

A PEDlnf'JDsti�a Eleitoral
'uizo Eleitoral da 8a. Zona
Canoinhas - Sta. Catarina

{'EDITAL

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIltO (P. T. B) e PAR
TIDO SOCIAL DEM0CRÀTICÓ
(P. S. D) Para Prefeito: JOÃO
COLODEL.

\

PARTIDO DEMOCRATICO
CRISTÃO (P. D. C,) Para Pre-

feito: ESTEFANO WRUBLESKI. :

Contra o JO'go

Para conhecimento de todos, ,

mandou passar o presente que
será 8 fixado no local de costume
e publicado, na imprensa local.
Dado e passado nésta cidade de
Canoinhas, aos' cinco días do
mês de setembro de ano de mil
novecentos e sessenta às dezoito
e trinta horas. Eu, Zeno Bene
dito Ribeiro da Silva, Escrivão'

i o datilografei e. subscrevi.
Paulo Peregrino Ferreíra

Juiz Eleitoral.

Confére com o original afi
xado rio local do costume

Data supra. O Escrivão Zeno
Benedito Ribeiro da Silva.

, -

Lembra-te dó pão que roubas a teu filho, quando perdes
mnheiro no j(lgo. Duas razões para quernunca �e 'dês ao jôgo.
Se perdes, te prejudicas. - Se ganhas, prejudicas ao teu próxírno..

O homem' que banca o jôgo não trabalha, e, no entanto,
tem' vida farta e regalada. E' um asqueroso parasita' que vive da

desgraça_ alheia. Evita-o, pois!

.

Se prezas' tua moral, não jogues; pois na melhor das hi

póteses __; a de ganhar - estás recebendo 11m dinheiro maldito.

-Não é homem aquele que não tem domínio de si mesmo
e não pode, por isso deixar de jogar. O jogador desonra o lar ,e

perde a família, porque não é âigno do amor da mãe, não merece

a dedicação da esposa e não está à altura do respeito dos filhos,

Maquinas 'de Costura
" S' I N G E H "

O Agente autorisado SINGER de Canoinhas, Com.
e Ind. H. Jordam S/A tem o prazer de comunicar ao dis
tinto publico, que acaba de receber e se acha em 'exposição
em sua loja

O NOVO MODELO M�QUINAS "SINGER ECO
NOMIA" com o mesmo cabeçote das maquinas mais caras,
sómente por preço bem menor, ou seja:

/A VISTA; Cr$ 14.550,00
EM PRESTAÇÕES: Entrada Cr$ 1.550,00' e até
22 mêses a Cr$ 760,00 mensal.

Outrossim, com 'pequeno aumento pôde igualmente
adquirir junto o famoso aparelho ZIG-ZAG, que tanta uti
lidade oferece, cujo manejo será ensinado por pessôa com

petente GRATUITAMENTE.
Temos em exposição igualmente os demais .modelos

de máquinas SINGER simples pu de gabinete em madeira- ,

mento de IMBUIA - MARFIM e PEROBA.

Visite-nos sem compromisso e se convencerá como

é fácil adquirir hoje uma maquina SINGER pelo plano de
. pegamento "SINGER".

Um lembrete: Escolha e feche a compra de uma

SINGER desde já, para presente de Natal à filha.

Comércio e Indústria H. JORDAN' S/A.
Rua Getúlio .Vargas 5(i2 - �m Canoínhas,

RegistroCivil
Alfredo Pereira, Tabelião e

Oficial do Registro Civil do Dis
trito de Bela Vista do Toldo
Mun. de Canoinhas Estado de
Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca
sar: Darci Jungles e Lidia Or

gekovski, Ele natural' deste Es
tado nascido em Canoinhas no

dia 30 de Março de 1939, Iavra
dor, solteiro, filho de João Mi

guel Jungles e de D Maria da
Luz Jungles.rresídentes em Co
lonia Ouro Verde neste Distrito.
Ela natural, deste Estado, nas

cida em Canoínhas no dia 24
de Agosto de 1942, domestica,
solteira, filha de Dionizio An
dronico Orgekovski e de D.
Tiburcia Caetano de Souza, 10-
miciliados e residentes em Ser
rJ do Lucindo neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil Art.
180.

Bela Vista do Toldo, 30 de

Agosto de 1960.'
.

Eliza Pereira" Escrevente Ju
ramentada do Oficial do.Regís-

.

tro Civil.
-

'., .(.,

MAQUINAS INDU'ST�IAIS
para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

F A ..M ,A C e M A R E K
.

Informações: . Z•.
', <iarcindo & Knüppel Ltd�.

CANOINHAS s. C.

DR. ROMEU FERREIRA
DENTISTA

Extrações,
Especialidade:

Dentaduras. Pontes moveis etc.•.

Horário:, pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas
á tarde das 13,30. às 18 horas.

Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S, C.

PT 3 Traniistor

•

J. Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 ''"- Caixa Postal 76
Canoinhas - Sta. Cata,rinaCôrte

,

.

Especial para carro com

Q

i::% mais potente!
O mais completo estoque de baterias.

Assistência técnica perfeito!

Sua bateria velha rem valor: Cr $ J�.611

MERHY SELE FILHOS
TRÊS BARRAS s, c.

"
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Para PreFéito: ALFREDO
realizará,realizou \e muito

, �

GARCINDO
porque conhece os prbblemas do Município

- 'Festa em Rio Novo,
anima/da; e, festa religiosa ..

chegou' Garcindo e a' coisa
esquentou, O entusiasmo foi
contagíânte .. vassourinhas para cá e para lá, fotos do candidato
udenísta passaram a ser disputadas. Todo mundo fazia questão
de apertar a mão dó futuro prefeito que sorridente atendia a todos.

O Dr. Paulo Peregrino Fer-
- Iríneu telegrafou a Garcindo .. Padre Godinho 'tambérâ.

_ reira, Juiz de Direito da Co
A candidatura udenista de Canoinhas está com seu prestigio Ili- marca de Canoínhas, Estado de
mítado e alem fronteiras. I De la está vindo' telegramas e cartas.. Santa Catarina, na forma da
daqui em 3 de outubro chegarão os votos em uma maioria es- Lei, etc,
magadora.

, Faz saber a quem Interessar
"- Os .. nossos adversários, depois de, verem que foram possa que procedendo-se no

nulos todos os golpes' que usaram para torpedear a caqdidatura Cartório do Escrivão do Civel,
Garcindo que cresceu rapidamente, soltaram o balão mentiroso désta Comarca, o Arrolamento
da retirada da mesma, Imedíatamente o futuro prefeítd revidou dos bens deixados por faleci
a altura, indo para a Radio e falando, a verdade. Eles ensacaram mento de João Gelinski Filho,

,

8, vióla e sumiram do mapa.
'

fica o herdeiro Julio Gelinski,
- Celso Sesi Ramos, na sua visita a Canoinhas, andou �esidente' em lugar incerto e

visitando o candidato do PDC a Prefeitura. Que teriam falado? não sabido, citado, por êste E
Os mais chegados ao candidato milionário, andaram dizendo que dital com o prazo de trinta (30)
o Celso foi pedir "gaita" emprestada .. O Banco está funcionando.. dias, contados da primeira pu-

blicaç'ão, para dentro de cincoe como ....
, (5) diàs, dizer sôbre 8S ,dE ela-

- Ontem a Caravana da Vítórís realizou nada mais nada rações de, herdeiros E' bens e
menos do que' 8 comícios, e um melhor do que o outro, Falaram valor atrtbuido e seguir' até a

• bastante os oradores e os aplausos foram até demais. Hoje pros- decisão final o referido arroia
seguirão com mais seis comicios em diversos pontos do municipio. mento, sob pena rie revelia. Para., A vitória já é certa mas a turma não dorme em saco de palhas. os devidos fins mandou o MM,
Seguro morreu de velho. 'Juiz de Direito, expedir o pre-

- Tem sido muito bem recebido as visitas de Alfredo sente edital que na forma da
Garcindo a todas as festividades religiosas que são realizadas em Lei, será afixado, no lugar de
todo, o município. Enquanto uns exploram a religião como arma costume e publicado uma vez

política, o candidato udenistra demonstra o seu alto espirito pú- no Diário Oficial do Estado e

blico, apoiando tudo aquilo que diz respeito ao' sentimento da' uma vez no jornal local "Cor
cole ttvídade,

I
reio do Norte". Dado e passa-
do nésta cidade de Canoirihas,
aos cinco (5) dias do mês de

agôsto de mil novecentos e ses

senta (1960). Eu, Rubens Ribeiro
, da Silva, Escrivão. o escrevi.

Paulo' Peregrino Ferreira

Juiz de \Direito

Respingos Políticos.�.
\Escreveu: ALBERTO

Major Vieira prestou ao candidato Alfredo Garcindo jus
tas e merecidas homenagens, quando da realização do comicio
udenísta naquele importante Distrito, que contou com a presença
do deputado Aroldo Carvalho. Cem mais de 600 pessoas presen
tes, os oradores foram demoradamente aplaudidos e o discurso
do candidato udenista foi bastante entrecortado de aplausos. Gran
de vitória do vereador Antonio Maron Becil, aquelas demonstra
ções d� solidariedade aos nomes de Jânío, Irineu e Garcíndo.

"
-- Houve quem falasse que o comício udenista de Major

Vieira ganhou em tudo do realizado pela coligação PSD-PTB e
com ai presença dos candidatos Celso e Doutél. Mais gente, me
lhores oradores e muito mais entusiasmo.

- Ótima repercussão o telegrama que Garcindo recebeu
do deputado Wolnei Colaço de Oliveira, candidado do PSP a vi
ce governança do Estado, onde aquele ilustre homem público hí
potéca irrestrita solidariedade a candidatura udenísta de Canoi
nhas. E com esse telegrama vimos em séguída muita gente ade
marista arregaçar as mangas e sair as ruas com propaganda de
Garcindo. "

'

-,' Impressionante a segurança e

putado Aroldo Carvalho quando usando
Canoinhas, afirmou categori
camente que Alfredo Garcín
.do vencerá e vencerá bem
as eleições. 'O grande parla
mentar catarinense filho de "

nossa terra percorreu, quasi
todo o município fazendo par
te da Caravana da Vitória, e
depois fez tal afirmativa.

- ,O deputado Seu Dito,
com aquela calma que lhe é
peculiar, também tem PH-'
corrído' o interior do muni
cípio, pregando a candida tura
Garcindo. O grande chefe
político também, é dos que
acreditam que nada mais nos

afasta, da vitória final.

firmeza de voz do de
o microfone da Rádio

,

I,

V'IDROS-
Para Janelas

NA

CASA ESMALTE

AVISO
Dr. Waldomiro Kravchychyn

Cirurgião Dentista
Avisa aos interessados que

estará com seu 'consultório
instalado à PRAÇA LAURO
MüLLER, 97 - .antigo gabi
nete do Dr. Sylvio Mayer, a

partir do dia 20, do corrente.

Mendigos se transformam
em cidadãos úteis

Rio - CRF - O Serviço 'oe
Repressão à Mendicância re

cuperou até o momento 675

mendigos. ,�ão levados' a um

instituto onde recebem apoio
moral, medico é material, O Di
retor do Serviço, Sr. Adalberto
"Smfrônío, declarou: "Mendigo é
o mesmo que aluno de colégio,
porque tem de ser tratado e

compreendido".

É da Lei do Serviço Militar
"Art. 2°. �- Todos os brasi

leiros são obrigados a prestar à
Pátria, na forma desta Lei e do

respectivo regulamento, o tri
buto do' Serviço Militar, segun
do suas atribuições e condições
de capacidade".
Em consequencia, todos os

jovens residente no Municipio
,

de Canoínhas, nascidos em 1942,
ou em anos anteriores ainda em

débito ,
com c Serviço Militar,

deverão comparecer para 8ele-
-ção 'e Inspeção de Saúde, no
Quartel da -Policía Militar; em

Canoínhas, entre doze (12) a (19)
dezenove de butubro próximo.

Edital de Citação _

com o prazo de
trinta (SO) dias

J.ovem da classe, de 1942!
BRASILEIRO! Inicie a sua vi

da civil pela porta clara 'e am

pla do dever, do civísmo e da
Lei e NUNCA pela janela escura

da, fraude!
i

"
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Cine Teatro Vera
, .:Cruz

,

A P � ES E N TÁ:
HOJE • ál 20 hora•• Impróprio até J8 anos

TUMU'LTO DE PAIXOES
em Tecnicolor

com John Sutton, Richard Olízar, Gina Albert,
Celeneh Costa, Eugenio Carlos

Um grandioso filme de aventuras do cinema nacional.
Filmado inteiramente no Amazonas

DOMINGO -, áé 14 hóras - Censura Livre

Um grandioso! filme para a' petizada

�. até 14 anos

O SAlÁR,lO DO MEDO

á. 17 hora.
DOMINGp - ás 20 horaI

com Charles Vanel, Vera Clouzot, Yves Montano
A Epopeia do Terror!! O filme que conquistou

o grande PRÉMIO INTERNACIONAL
L

-----,-,

,2a. Feira • ás 20 horas « Proib, até 14 anoe » REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20 horaa - Imp. até 14 anos

QUE SEJAS FELIZ
.. c] Miguel .Aceves Mejias, Rosita

Quintana, Alberto de Mendoza
I '

Um grande musical- do cinema mexicano.

{ ,Música! Alegria! Amor! ..

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

i A DONZELA DE PEDRA
/ .t

, em Cinemascope , '

com EIsa Aguirre, Vitor Manuel Mendoza,
Armando Silvestre e outros

Ftlme baseado na novela mexicana "Sôbre a mesma terra"
-----'

, AGUARDEM':
O Discipulo -do Diabo .. ,

- Grito de Terror ...

,I--_.--------�------�--_I

Participação 'à ,�'Pra,ça -, r.' :'
'"

Abrahão Mussi � Cia, .tem a máxima satisfação de
comunicar ao comércio el povo em geral" .sua

" nomeação
de Concessionários-Exclusivos para nossa Cidade, da re-

I

nomada e incomparável, linha de produtos domésticos.

"BRASTEMP'"
Abrahão Mussi & Cia. c'

R�a Seno Felipe Schmi�lt, 695 - Cai"a Postal n", 123
Fone 252 • Enderêço telegráfico' "Mussi"
Carioirrhas - Santa 'C'ata,riria�

-�-

Madeiras \�rp geral - pinho e imbuia s'erradàs - cabos de
vassoura'

Concessionários FNM � Alfa Romeo - Veículos- - Peças e

Acessórios - ISêrviço Especializado,

Concessionários BRASTEM-P - geladeiras - máquinas de
-,,'

.. lavar roupa - fogões - etc.

Para breve, exposição dessa grandiosa linha de produtos
domésticos

'

.#

Escola de
,,"';

Dati lografia
" .

Aulas diurnas e noturnas para ambos os sexos

Informações com:

Alvanir Vieira,
I
'\

na Rua GiFCosta, 297.

J,

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




