
,

/ "Dar De Si.
"

,

••

Escreve "NEOFITO"
I ,

"O Devotamento ao proximo é a

fin�lidade de nossa _existencia e quem
só pensa em si, além de ser um frio

egoista não sente os prazeres de ser

"COMPANHEIRO" e nem terá jamais,
um amigo, e j�mais poderá gozar de
uma felicidade completa'"

Hoje militam por êste Brasil afóra, inumeras A,ssociações,
com bases Filosóficas' e Filantrópicas, numa demonstração cabal
de que a cultura brasileira' tem avançado, em quasi tôdas as ca

madas sociais; elas, muito têm feito pela coletividade, porém, ain
da muito resta a fazer, para que suas finalidades alcancem o seu

Ideal em tôda a sua plenitude. Tôdas de um modo geral se' as

semelham, embora suas denominações sejam diferentes.

\
A palavra "Companheiro", 'que é o "trato" ,geral entre os

associados de tôdas' essas associações, na maioria das veses, não'
tem sido interpretado no seu exato sentido. "Companheiro", é algo
mais do que, simples amigo, um meio têrrno de irmão, O novo

sócio, antes de qualquer reação dentro de seus princípios, deve

capacitar-se intelectualmente, pata poder adaptar-se aos seus
elevados ensinamentos; pois, são êstes .ensinamentos, que regcln
e ditam'flOrmas para o Bem estar de uma coletividade. Perten
cer- a tais Sociedades, não é sinônimo de' compreensão ou assi-

-rnílação completa dos seus nobres e elevados ensinamentos; dizer
se Companheiro, implica em que o Neófito, conheça, defina e

molde seus impulsos dentro de tal norrná.. A compreensão de tais
coisas é 'a mola mestra, que impulsiona uma camada de homens

aptos a prédica de tal ideal consequentemente é o sustentáculo
dêste: próprio r Ideal; um associado deve antes de tudo ser um com

plemento necessário e útil dessa Sociedade, em 'função ' benéfica
de uma Coletividade; é esta, a unica maneira de moldar-se ao

ritmo e a constante evolução que sofrem tanto a Filosofia como

a Filantropia. Aquele que, compreender o verdadeiro sentido da

palavra "Companheiro", cqmpreendeu tambem o seu verdadeiro

lugar no Mundo, e jamais, será dominado por vís paixões, nem
cederá ao 'prazer de destacar-se de séus semelhantes, e, nunca

procurará provar sua superioridade sôbre os. demais; seus seme

lhantes sentirão junto a si, a fraternal compreensão da dor que,
os aflige, e, encontrarão toda a amizade e devotamento de que
possam necessitar para 'seguir avante. Ser "Companheiro", é nun
ca sujeitar-se a ser escravo do momento, e, nunca entregar aos

acasos da vida os seus nobres impulsos; ser "Companheiro" é
fazer o bem,' mas para fazer o bem ao próximo é necessário a

ma-lo e muitas vêses
'

suportar suas fraquezas. Ao avançarmos'
dentro do vasto campo Filosófico ou Filantrópico, deparamos com

estas fraquezas, �, vimos armar-se dentro do nosso "Ego" o con
flito do direito com a razão. "O direito é em si a razão que e

xige Um direito que lhe cabe; enquanto a razão é composta de
muitos direitos sem contudo ter o direito, do direito' de ser". E,
nos disticos dessas Sociedades vamos encontrar muita coisa de
direito sem razão ou mesmo o inverso, isto, são atos mentais que
a filosofia muito bem os definê; infelismente a maioria dos com

ponentes estão muito àquem dessa compreensão. Ser "Companhei
ro" dentro desse lema, por direito e por razão, é ser mais do que
um amigo, é saber ser um Irmão; o que na verdade não é muito

dificil, porém muito "ímpróprio" para nossa época.
- I'

, o prazer, é a alegria esfuziante' que cansa e envergonha; ,

enquanto a felicidade é a condição serena e estavel de quem ca

.mínha na claridade pura, e o Companheiro 'seguro de/si, procura
sempre a Felicidade.

Proclamação do Diretório
Estadual da,' U DN .. '

O DIRETORIO' METROPOLITANO DA U.D.N., tendo em '

vista o último pleito, cumpre o' dever de dirigir-se _a todos os

companheiros, trazendo-lhes os agradecímentos do partido pelo
elevado espírito de luta e indispensável colaboração, demonstra
dos !la -decorrer da campanha do eminente Senador \Irineu Bor-
nhausen � seu digno companheiro de chapa. ,",

� i �

" Apesar do resultado desfavorável das eleíções 'estaduais,
a UNIÃO DEMOCRÁTICA NAqONAL emerge engrandecida das
urnas de 3 de outubro, pois que contribuiu, decisivamente, para
a-redenção da República, elegendo JANIO DA 'SILVA QUADROS
e a

'

maioria dos Governadores das grandes unidades da Federação.

,
Na verdade, estamos no Poder com Magalhães Pinto em

Minas Gerais, com Carlos Lacerda na Guanabara, com Ney Bra
ga no Paraná, com Juracy .Magalhães na Bahia, cou{ Cid Sam
paio em Pernambuco, com, Aluízio Alves no Rio Grande Ido Nor
te, com Luís Gatcia em Sergípe.icom Luís Cavalcanti em Alagôas,
com Fernando Corrêa da Costa em Mato Grosso, 'com -Pedro
Gondín na' Paraíba e com Carvalho Pinto em .São Paulo. E es

tamos .no Poder para servir o povo e executar as reformas so

ciais que a Na�ão reclama.

Sofremos uma derrota em Santa Catarina, mas não fo
mos, inteiramente, vencidos; as causas desta derrota serão des
cobertas e analizadas e dela tiraremos o ensinamento necessário. '

Tein�s um compromisso com o povo, o de assegurar, durante os

anos de oposição, o mais amplo exercício das liberdades públicas
e o de não permitir que o Govêrno do Estado exorbite de suas

, prerrogativas constitucionais.

Com o apôio de todos ós correligionários, voltaremos em 1965.

Florianópolis, 'outubro de 1960.

FERNANDO B. VIEGAS, presidente
/ Nilton' José Cherem, secretário geral.
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CAIXA PpSTAL, 2

u[ftm� �AR�m�� e JOÃO �mM[
FONE, 128

�erc�tc: 'n�ASS ' S[UM[
CIRCULA AOS SABADOS

o Ultimo
Sempre, todos os anos, este

domingo 'reveste-se de um en

canto todo especial. Para mui-'

tos, é um domingo como os

outros -' mas, para aqueles que
olham a vida por um prisma
diferente, que procuram o

'

Ca
minho que nos leva à Deus,
sabem o porque da diferença
deste para os outros domingos.

É o dia que anualmente a

proxima mais·à Deus, uma

quantidade enorme de pequenos
cristãos.

É o domingo da PRIMEIRA
COMUNHÃO.

.

Inúmeras crianças, depois de
passarem por uma sabatina an-

tecedida, poi uma preparação
religiosa, vão ante o Altar, para
pela prímeira vêz, receberem a

SANTA HOSTIA, 'recebendo

portanto �esus em seu coração.

É a consumação de um tra
balho profícuo de nossos sacer

dotes - é, o complemento pára
que aquela pequenina criatura
saia do Altar com a alma mais

�

«Jânio· Cumpre»:
da Paraíbao padre

recebeu o carro

prometido'
JOÃO PESSOA, 21 (G):' Em

cumprimento à promessa feita

quando de sua estada nesta ci

dade, em campanha. eleitoral, o

sr. Jânio Quadros presenteou o

pa d�e Josê Maria da Silva Cou

tinho, mais conhecido em João
Pessôa como "Padre Zé", com a

.camioneta que êste havia pedido
ao novo Presidente da República.
O sr. Jânio Quadros dissera

ao, sacerdote que fôssem quais
fôssem os tesultados das eleições,
podia estar certo' de que rece

beria um carro pata continuar
na sua magnífica obra de assis
tência social. "Padre Zé" sus

tenta e 'atende mais de 150
doentes .nesta cidade em sua

instituição de caridade, o Insti
tuto ,Sã0 José.

Até bem pouco tempo o sa

cerdote percorria, a pé, tôda a

cidade em busca de auxílio e
,

recursos com que manter o seu

serviço de assistência social.
Ultimamente, a conselho médico,
foi obrigado a reduzir as cami

nhadas, mas não se conformou
com isso, arranjando logo uma

solução para o problema: im

provisou uma cadeira de rodas
e passou a utiliza-la como trans

porte,'
No primeiro dia a consterna

ção foi geral na cidade, pois
pensava-se" que o Padre José
havia ficado paralítico. Mais tar
de quando Jânio passou por esta

Capital, o sacerdote pediu-lhe o

carro, sendo, agora, atendido.
Ao atingir a diferença de um

nzilhão de votos sôbre o segun-"
do colocado, o novo' Presidente

, da República dirigiu um tele

grama a� MPJQ da Paraíba,
nos seguintes têrmos: "Cumpra
se a minha promessa pata com

o padre".

Domingo" de. Outubr�
pura, branca como um' lírio;
qual acaba de desabrochar para
a vida; recebendo uma, gota de
orvalho, para tornar-se' mais
branco; mais púro,
Nós, os adultos, ao vermos es

tes pequeninos sêres, recebendo
sua PRIMEIRA COMUNHÃO,
maquinalmente, naturalmente,
expontâneamente, transportamo
no� ao passado, para nossa j�
ventude, para este mesmo dia,
mesma hora e mesmo segundo.

"

E a rigôr, nós, apezar dos anos

que passaram, retemos em nos

sa mente, esta passagem divina

de nossa existência; lá estão'
,

nossos pensamentos, nossas pro
messas aos pais (muitas não

cumpridas) e 'sacerdotes, nosso

juramento de sempre, em qual
quer circunstância de - AMAR

A DEUS SOBRE TODAS AS

COISAS.

,

I
Quantos desviaram o carni

nho de Deus" destoa�do um côro
harmoniosamente ensaiado, ca
rínhozameríte preparado. \

Mas tudo nos juntará' nova

mente -- os maus para o lado
mau, os bons . e justos para o

REINO DO PAI.

Ao finalizar, deixamos nossos

desejos. para que as crianças
que amanhã irão receber a

SANTA COMUNHÃO; ape
guem-se à Lei de Deus e a

vida lhes será sempre bela.

Concurso "O Melhor C,ompaobeiro"
Nota da: Redação

. Por lamentável engano nosso, na segunda, alínea da
nota em que, sábado último, anunciávamos êsse importantís
simo Concurso Estudantil,' houve urna omissão de têrmos,
que torna incompreensivel a alínea em aprêço e a qual nos

apressamos em retificar.

Nas Bases do Concurso �'O Melhor Companheiro", hou
ve o maior empenho em desfazer a confusão possível entre
"melhor aluno" e �'melhor companheiro". Só assim se
torna compreensivel o que, a seguir, transcrevíamos: "O prí- I

meiro (isto é, o melhor aluno) brilha nos estudos e em suas

relações com os mestres. O segundo (isto é, -o melhor com;-,
/ panheíro) brilha em sua� relações com os colegas. O primeiro,

.

é escolhido pela professôra. O segundo, é escolhido pelos
companheiros".

,

Segundo informações chegadas à nossa redação, foi ex-
�

plicada a tôdas as crianças eleitoras' a diferença exata entre
êstes dOIS conceitos, afim! de 'que não se enganassem, e vo

tassem' realmente no "melhor companheiro, e não no "me
lhor aluno", conforme a sentença que encabeça as bases im,
pressas do Concurso: "Nem sempre podeis brilhar no bole
tim escolar. Mas sempre podeis brilhar no companheirismo".

Soubemos, da mesma forma, que as .eleições já' se rea
Iizaram, entre os escolares 'dos Cursos Primários, do 2°. Ano
em diante, com alguns lances de verdadeira sensação, que
despertou enorme interesse por parte do magistério e, prín
cipalmente, dos pais das crianças. Apurado o número 'de
eleitores ou eleitoras em cada 'sala, ficou estabelecido que o

'eleito ou eleita, devia receber, no mínimo, a metade menos

três de todos os votos.
,

Não se acharam votos em branco ... Somente houve al-'
guns anulados. Aiguns companheiros receberam, logo' na
primeira votação, a totalidade dos votos de seus colegas, sem
que houvesse interferência, nem mesmo mínima, por parte
das professôras ou do fr-ei organizador do Concurso. Em ou

tras salas, entretanto, houve duas eleições, dentro das bases
estabelecidas.

Agora; está para ser anunciada a data da premiação,

Iem sessão pública no Clube Canoinhense ou no Cine Teatro
Vera Cruz. Voltaremos ao assunto.

'

FAIXA - DE
Seguiram ontem, pelo avião

da Real, com destino a Ponta-,
Porã os Drs. José 'Corrêa Hülse,
Diretor' Presidente da Centrais
Elétricas de Santa Gatartne.S,'A.
- "CELESC", e Celso' Ivam da
Costa, Secretário da Agricultura,
afim de participarem da reunião
do Conselho Deliberativo da
Faixa de Valorização da Fron-

, teira Sudoeste. ..

Em palestra que mantíveram
Com a reportagem os Drs. José
Corrêa Hülse e, Celso Costa nos

informaram que os planos a

presentados pelo'Govêrno do

I

-

FRONTEIRA
Estado, de Santá Catarina vêm
merecendo especial atenção dos
'membros do Conselho, pela sua

oportunidade e alcance, por
quanto consubstanciam reivin
dícações que garantem o pleno
desenvolvímento econ,omico da'
área incluida dentro 'da Faixa.
Ao nos despedirmos dos ilus

tres "representantes do Estado
junto ao Conselho de Desen
volvimento da Faixa Sudoeste,
fomos cientes' de que, com o seu
regresso, seriam prestados, à
imprensa, amplos esclarecimen
tos a respeito dos trabalhos do
Conselho.
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CORREIO DO NORTE !
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laquinas·. de cortar
Cabelo - Tesouras
CASA ESMALTE
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I
· _ .
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II Dr_ Aristides Diener ',i
55 CIRURGIAO DENTISTA 15
I:

.

,

••

ii Raios X -- Pontes Moveis e Fixas
'

ii"
"

ii Dentaduras Anatomicas 5!
iI ,ii
g Rua Vidal Ramos

'

ir
D CANOINHAS' .. ,Santa Catarina i1_:1===::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::Iic

Dr. Arnoldo' Peiter Filho-
,

'

,

ADVOGADO
CíVEL - COMERCIO -' TRABALHO

Rua M'_jor Vieira, 490 � Canoinhas

ATENÇÃO,
. Agricultor I·

Para qualquer tipo de trator, temos os melhores' pneU!
,

�,' ,'. pelSi menores preços I

9.!ti ,*6.,.0M.6 MÁXIMO RENDIIIIENTO

J' "" ,. fi' , "� POR HORA·TRABALHO

Trator ,bem talçado - rendimento dobrado!

44+_
.

.._ ' §

Oficina'

Relâmpago

A mais antiga
I A, mais sortida

A melhor
A preferida

,

I

,Completa assistên�ia para
b" " I t do pequeno concerto

sua tCIC e a até a reft?rma geral

Bicicletas das melhores'marcas
Peças e accessórios

\ '.1,.

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA, RELAI\1PAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

'4

Clube Canoinhense
AVISO

A Diretoria füz üffi ve
emente apêlo a todos os só
cies, para que procurem éô-
'lalJorar com á vida social do
Clube, frequentando-o com,
assiduidade. Comunica, tam
bém, a resolução de somente
franquear a entrada do Clube
exclusivamente a' sócios
quites.

,>

_VENDE -

<

SE
Em Major Viêitâ t :

casa
de morada. êom [ahelas .de
vidro, 2 diltãs êrrl ésquina
perto da Intêndehôíá.

Tratar nesta FtetÍaçã6.

CASA RESIDENCIAL
-

Vende-se uma casa resi-
dencial de' madeira, situada
à rua Gil Costa, 268.

Preço de oportunidade,
motivo mudança.
Vêr e tratar condições

com o proprietário, no en

dereço acima. 5x

'SAIAS; última moaâ
(!a,d,a �",tit4
V. S. poderá comprarre
logios moderníssimos

anéis 'e brincos de di
versos modelos

Relógios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na Relojoaria Suissa
de 6uilherma J. A. Souza,

, Rua Eugenio de Souza

Assine! Leia I Divulgue l

Correio do Norte

Confecções finas
para senhoras'

Casa Erlita

•

Marmoraria

Loteemento Jerdim �Esp8rança
GRANDE, ÓPORTYNIDAD�

Vende ...�t3 lotes, à vista e a prestação
PREÇOS ,DESDe Cr$ 8.000,00.

Distante 1,600 metros 'da Praça Lauro Müller..
'Tratar com:

Ludovico Bora nos escritórios da Sicól S/A.
Ix Rua Getúlio Vargas s/n (âlé� da linha féfteaj.

CA5A LANGER
ttila PáUiá Pereira" 793 � CANeíNHÁS

. ..' .'.
I.

Anuncia': Inse'icidas lillUidds e êm pó Neqcid e Detefon -

Pulverizadores (Bombasj para Insetícídas - ESPI
RAIS das marcas Durma Bem e Pax - Fumetas;.
'RaticidJlS: Fubarim e, Tomodo.

:::1==:::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3=
" u

� R

� O financiamento de construção da casa própria feita pela iã
" -

r "

:5 Caixa I±corl(�ri:Iic� Fed�al de / SanJ;ª Catarina 55
::.- ,

--

EC
ii depende exclusívameáte dó mont�nte de seus depósitos, H
ia Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ;&
•• •

"

_,
J _

55 suãs reservas em depósitns na 55
ii . CAIXA ECONOMICA FEDERAL. QE ii '

ii SANTA OATARJNÁ. 55
" u

li Agência em êanolnÍlas, Praça Dr. Oswaldo de ii'
ii Olivéira n, 544, em frente, ii Matriz Cristo Rei:' ii
::

.

,

'

, F
::

_
••••••••••••�••••••

_

IIi••••••••••••••••••••••••••••••_ .::
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a••••••••••••••••••••••••••••••••••_ __

"
,

�_�._ _ ._ ..... ,ft,,,", _",•.• ,. •• "!"_� •••� _ �.",,'. ,.......

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. s. será tlm pr'ovaYEfI félitàrdó da êáinpá':'
nha "Seu Talão Vai. Um Milhão" bastando

simplesmente' exigir a sua NOTA FISCAL
',,,,,

" das compras efetuadas.
,

j'

José' Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral; especialmente crime,

Pr'a,a Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
"

,

CANOINHA$ -- Santa Catarina

São Carlos 1_ tda.
Rua Vidal Ramos, 1164 (Via Centro de Saúde - Cemitério Municipal)

Avis; a sua distinta clientela, que1IIIillllllllllilI

continúa a aceitar encomendas, para
Finados e Natal, podendo' fornecer
todo, o a�tigo concernente ao ramo.

Com técnico, 'cuja experiência na

arte, vem prestando seus serviços a

'mais de 25 anos a nossa terra e nos-
.

sa gente, sem termos recebido até a
'

presente' dada reclamação alguma
quanto a confecção de nossas obras.

Por um princípio de tradição, edu
, cação e cultura humana não costu

,

mamos oferecer nossos préstimos de
residência em residência.

Solidários com a dor de V. S. em

chorar a perda de um ente querido, somente atendemos quando solicitados nossos

trabalhos, estando prontos à homenageá -lo com uma obra a altura de seu alcance.
, ,

Digne-se V. S. a: dar urna volta pelo cemitério local como de outras

localidades, afim de conhecer nossos trabalhos; pois compreendemos que: "-

O Trabalho do Homem é o Espêlho de seu Caráter. h

",: \'
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INIC'IATIVA
PI'ONEIRA
Novos horizontes são abertos para os engenheiros

<, catarinenses. Bolsas de estudos para a formação de téc
nicos. O Govêrno do Estado abre as portas a Associação
de Engenheiros para a especialização em centros de pes

quisas nucleares.

.

O Conselho da Comissão de Energia Eltérica, por propo
siçao do Engenheiro José Corrêa Hülse, em sua sessão ·de 13 de
outubro de 1960, recomendou o encaminhamento, ao Chefe do'
poder Executivo, de um ante-projeto de lei que, ampliando as

atribuiçôes da CEE, possibilitasse o Estado, mediante á concessão
de bôlsas de estudos a engenheiros, a participar do esfôrço na

cional no sentido de desenvolver, em nossa Pátria; 'as técnicas

para o aproveitamento da energia nuclear para os fins de pro
dução de energia elétrica.

Esta iniciativa da Comissão de Energia Elétrica vem ob
tendo. no' seio da classe dos engenheiros. ótima repercussão e

decidido apoio, porquanto objetiva proporcionar, aos estudiosos,
meios materiais para' a c(Jlim�ção de ideais e pendores. ,

'

O ante-projeto de lei foi assim concebido:

"Art. 1° - Compete à Comissão de Energia Elétrica, a

lém das. atribuições que lhe foram conferidas pela lei n? 505, de

.13 de agôsto de 1951, pelo Decreto n° ,422, de 11' de junho de

1952, pelo Decreto n° 26, de 12 dê setembro de 1956 e pela Lei
n? 2.033, de 22 de junho de 1959: incentivar, no Estado, em co

laboração com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a for

mação de engenheiros e técnicos, necessários ao desenvolvimento

da, p.r,odução de energia nuclear, para fins de produção de energia
elétrica. .

'

Art. 2° - Esta
I
Lei entra em vigôrl na data de sua pu

blicação, revogadas as' disposições em contrário".

Segundo informações colhidas pela reportagem, junto à
Secretaria da Assembléia Legislativa, o presente ante-projeto, con
vertido em Mensagem, de Chefe do Poder Executivo, já deu en-

trada �aquela Casa. .

Justificando o encaminhamento dessa Men.segem, o Che
fe do Executivo faz menção aos acôrdos bílateráis que o Brasil
vem realizando com os Estados Unidos para 'obter meios técnicos
e financeiros para iniciar seus programas de aproveitamento de
átomo para fins pacíficos, culminando com a Instalação em São
Paulo e Belo Horizonte, de reatores de pesquisas. Salientou ain
da que a técnica brasileira, neste setor já está adiantada tendo

mesmo, no início dêste ano, obtido, por métodos próprios,' urânio
nuclearmente puro, o' que demonstra a aprimorada cultura dos

_
cientistas brasileiros. \

.

Refere-se ainda ao esfôrço que vem. desenvolvendo a Co-
missão Nacional de Energia Nuclear no sentido de interessar os'
Góvêrnos Estaduais por esta técnica, afim de obter recursos fi

_9anceiros e de incentivo.

O Estado de Santa Catarina não poderia ficar a margem
do desenvolvimento nuclear do país, ainda mais quando se sabe

que outros Estados, com economia sensivelmente mais fraca que
a nossa, já possuem centros de estudos nucleares e dest'arte vêm
colaborando com a Comissão Nacional de Energia Nuclear na

formação de engenheiros e técnicos. )

«Correio do Norte", ao registrar esta iniciativa do Govêr
no do Estado, se congratula com os tecnicos catarinenses pelas
novas possibilidades de especialização que lhes abriram.

-

.

Primeira . Oficina Regional do Vafê
. Rio, (Argus -Press) - Foi inaugurada a Prímeíra Oficina

Regional do Cefé, em Pedro Juan Caballero, Paraguai.
.,

'

Trata-se de organismo subordínado à Divisão do Café e

Estimulantes do Mímetérío da Agricultura e Pecuária daquele
país e destina-se a fazer culturas experimentais e viveiros de
diferentes espécies de árvores de 'Sombra e úteis' ao refloresta
mento do pais, bem como proceder ao levantamento do Censo
Cafeeiro da zona do Amambay. .

'

.
\

.

As "oficinas" assistirá ainda as empresas que se dedicam
a cafeicultura e promoverá a fumigação de Sacas vastas impor
tadas, afim de evitar a propagação de enfermidades.

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

Fisc.al ou talã� correspondentes às suas compres,
iguais ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as

á. partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti�
clpe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000 00
em prêmios oferecidos pelo t::stado.

' ,

..

Jango, as

e as
RIO 24 (G) Napoleão. um de
tetive á disposição do sr. João
Goulart, foi incumbido pelo vi

ce-presidente de recolher os car
ros de. seu gabinete que estavam
sendo utilizados por particulares.
Uma das surpresas .da tarefa;
Napoleão teve que pedir a cola

boração do 4.0 DP no sentido
de que um grupo devolvesse
uma camioneta ( do' S A P S)
usada na campanha do sr.

Sérgio Magalhães.

Jango no Rio tem dois gabí
netes oficiais: um no Senado e

outro no Ministério do Trabalho.
Mandou' que se desfizessem os

gabínetes e os móveis, fossem

mandados a Brasi�ia. A ordem
foi cumprida 'mas os móveis...

Sim, os móveis ninguém sabe
onde andam.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa Escri

vão .de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canotnhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Izidoro Fa!kievcz e Hilda
Maria Schabileski. ::Ele, natural
deste Estado, nascido em Colo
nia Becker, neste Distrito, no

dia .23 de Julho de 1936. Ope
rário, Solteiro, domiciliado nes

ta Vila, filho de Boleslau Fal
kiévecs e de dona Genovéva No

jskóvski domiciliados e residen
tes em Rio Claro, neste Distri
to. Ela. natural deste Estado,
nascidá em Veada, neste distri

to: dia 25 de janeiro de 1941,
doméstica, solteira, filha de Li
dio Schabileski e dona Filome
na Martins dorr.iciliados e resi
dentes nesta Vila,

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código- Civil art.
180. Se alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o pa
na fins de direito.

Major Vieira, 14-10-1960.

'Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil.

.EDITAL
Maria Góss Glinski, Ofi

cial do, Registro "Civil do
Distrito de Paula Pereira,
Comarca de Canôinhas San
ta Catarina. Faz saber que
pretendem casar, Israel Nu
nes Loppes e Geni Cordei
ro.· Ele, solteiro, operario,
natural de Palmas, Estado
do Paraná, nascido a 29l de
Setembro de 1988, residen
te em Palmas, Estado do

Paraná, Filho de Reulim
Ferreira Loppes e de Maria
Izaltina Loppes. Ela solteira,
domestica nascida neste Dis
trito a 10 de Novembro de

1941, residente neste Distri

trito, filha de Leopoldo Cor
deiro Belo e de dona Luiza
de Barros, residentes; neste

Distrito.

Si alguem souber de algum
impedimento, oponha-o na

forma da lei.

Paula Pereira 12 de Ou
tubro de 1960.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

cemionetas,
.",

nomeacoes
,

OI! 234 funcionários públicos,
a disposição do vice- presídente,
vão voltar as respectivas repar
tições, até lO'de novembro

os
., .

moveis
Jango deu ao sr. Pinto de Go

doy, seu chefe de gabinete,
uma lista com os nomes de cem

pessoas para serem nomeados,

I ante� de Ja!leiro, em :argos de

provimento Isolado. -Não aceita

lugares [nterdnos, de onde Janío
poderá retirar os seus afilhados.

Pioneirismo

benefício do
Rio, (ARGUS-PRESS) • A fa

se preparatória dos Serviços do
Recenseamento prossegue, em rito
mo acelerado.

, Em todos os setôres do IBGE.,
ligados, direta ou indiretamente,
ao Censo, o trabalho é intensivo
cuidando se, com especial atenção,
da imediata expedição do má te-
-rial indispensável à divulgação de
tudo quanto se relacione com o

rientação do público.

da
. -

aviaçao em
r'

•

Recenseamento
Recenseamento Geral. a 'aviação
apresenta-se com o pioneirismo
de autentico bandeirante.

Quando se escrever a história
do Recenseamento, de 1960 á a

viação caberá um capitulo à parte
merecendo.destaque. especial. além
de outras empresas de aviação, o
Correio Nacional, o Loide Aéreo
e o Comando de Transporte Aé
reos, cuja desinteressada e inesti
mável colaboração será fixada com

o extraordinário serviço prestado
a causa pública do Brasil. (A.A.)Apresentam-se sem contas as

dificuldades a vencer, quando se

lembra a vastidão territorial do
nosso Brasil, cujas vias de acesso •

já agora mais permissíveis, graças "] 5.
ao herculeo desenvolvimento pelo
govêrno, são, mesmo assim, de
dificil comunicação.

,

Atenuando os obstáculos que'
.

se antepõe aos trabalhos de ·pe.
netração, principalmente, no In
terland aparece a boa vontade de
alguns e o espírito de atenta co

laboração de outros, sempre" o

rientados no sentido de bem servir
ao Brasil.

E' evidente que rasgando .
es

tradas em todas as direções de
nosso imenso território, o atual
govêrno, tendo a

.

seu havêr tão

inestimável serviço prestado ao

Brasil, permitirá maiores possibi
lidades 80S trabalhadores do Censo,
possibilitando-lhes contato mais
direto com as populacões do in-
terior. .:

No que se refere às comuni
cações por via aérea ó panorama se

apresenta inteiramente diferente.

Varando os céus em todas as

direções. o avião possibilita maior
poder de penetração atingindo os

mais longicuos rincões a êles le
vando o surto de progresso ou as es

peranças do futuro mais promissor."

Agora mesmo, nos preparativos
da' grande jornada que será o VII·

•

amver-

da ON'U
, ..

sano
\

Em comemoraçâo ao 15' ani
versarsárío da ONU (dia 24 de
outubro). a Administração Pos
tal das <Nações Unidas vai cu
nhar um novo sêlo comemora

tivo e também uma fôlha «Lem
brança do dia das Nações Uni
das 1960,.. O sêlo será cunhado
nos valores de 4 e 8 centavos
de dólar. No mesmo aparecerá
a sede da ONU em contraposí
ção ao emblema da Organização
Internacional. Na fôlha «Souve
nír> aparecerão os dois selos e

esta será vendida por 12 centa
vos de dólar.

Conselhos
de Saúde

A Divisã� de Dívulgacão do
SAPS., nos ensina - O álcool
abate física e moralmente aque
le que dele se torna escravo'.
Mais vale ingerir refrigerantes
naturais, do que os artificiais
ou bebidas alcóolicas de qual·
quer especie.

CONVITE
O SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE, convida todos' seus

associados, socíos e exmas. famílias das Sociedades: Clubs Csnoí
nhense, Soco Ben. Operária, Rotary Club, Líons Club, Soco de Tiro
Canoínhas, Soco de Tiro Esperança, Botaíogo E. C., Três Barras
S. C.' Bela Vista E. C., bem como todos seus simpatizantes e es

portistas em geral, para o magnifico baile que levará a efeito no

Salão Bechel dia 5 de Novembro próximo com inicio ás 21 horas.

A noitada será abrilhantada pelo Jazz' Serenata".
Pelo comparecimento, antecipadamente agradece

.
,

A Diretoria. 2x
,

AgradeciIllenfo
.

Viuvai Irmãos e Sobrinhos, profundamente cons-
ternados com o falecimento de seu chefe

FRANCISCO GARCIA
.

ocorrido dia 25, uem por inter'médio déste [ornai
. agradecer às peesõas que os confortaram no doloros�
transe por que passaram e acompanharam o extinto . ,

até sua última morada.

Convidam, outrossim, para a Missa de 7 ° Dia que
em. tntent,ao .

de sua alma, será celebrada na Matriz
Crzsto ReI, dia 31 (segunda feira)' às 7 horas. '

A todos 'sua imensa gratidão.

, (
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Sociedade Hípica e Esportiva I RADIOS PIONEER'"JULIO BUDANT" ,

\

.

CONVITE
A vista � em suaves prestações

--A Diretoria da Sociedade Hí

pica e Estortiva "Julio Budant'"
tem o maxírno prazer em con

vidar todos os seus associados
P. Exmas. Familas e bem assim
o povo em geral

.

deste e dos
vizinhos municipíos, para assis
tirem a corrida dos animais
SEGREDO de propriedade do sr.

Oswaldo Wolkan e VENCEDOR
de propriedade do. sr. Ozorio
Inacio dos Santos, a realizar-se
14 horas, na pista desta cidade
na distância de 500 metros, pe
la parada de 60.000,00.
Haverá churrasco e completo

serviço de Bar.

Agradecendo antecípademente

I
pela comparencía.
2x A DIRETORIA

Massa . �ara Vi�ra�as
I CASA

Exigindo as suas NOTAS. FISCAIS
de Compras· os comerciantes fic8.rão

obrigados' I recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

-

,{

entamo

,

I
I

!
S I

o grand� carro brasileiro
Finalmente está à sua disposição AERO-WILLYS1 o automóvel brasileiro
que atende às exigências móximcs de be1eza, amplidão e conlôrto,
É um grande carro em todos os sentidos, com 4 portas, 6 lugares,
'moderno, sólido e de excepcional suavidade em rncrcho. Possui am

plo porta-malas e o potente e econômico motor Willys 90 HP, 6 ci

lindros.' É o automóvel que tantos esperavam. Venha conhecer

EM EXPOSiÇÃO:

Basilio
.

Humenhuk & Cia. Ltda.
'J ;k�
; .' '!1
.(i>:�}tl Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145 - CANQINHAS, S. C.
�:�;,.'J.'i;ioI

.

CONCESSIONÁRIO@

PA 2 PT 3 Transistor

PA 12

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
.

Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhas Sta� Catarina

J

Silveira e Barrinha,
a dupla dos 22 Estados

Caliente
El Cubanito e sua orq.

Cerejeiras em Flôr no Japão
,,'com a orq. de Werner Muller

Paraiso Oriental
Werner Muller e sua orq.

The Singing Trumpet
Rafael Mendez com orq.

Viena . .. sempre Viena
Alfons Bauer e outras orq.

Anisio Silva canta para você

Tangos Eternos

Stanley Black e sua orq.

Isto é Tango
Francisco Canaro e sua orq. '

.
e muitas outras gravações

em alta fidelidade
você encontrará -na

Aumentado o pre(o do cigarro
,

. .

Rio, 20 (Asapress) - Sob a alegação de que o

fumo está mais caro e que os salários estão subindo
com

..

reflexos no custo da produção, as companhias
de cigarros, impuseram ontem, o aumento de' Cr$ 3,00
a ' Cr$ 5,00 no preço de cada maço de cigarros. A
"Souza' Cruz" que domina o mercado' nacional em

quase sua totalidade, está prevendo uma queda de
movimento nos primeiros dias, esperando, contudo, o
restabelecimento das vendas logo após.

o PSD mineirovive horas de
expectativa e agitação

Belo Horizonte, 19 (Asapress) ..... O PSD mineiro

está vivendo horas de expectativa e. agitação, moti
vados pelos resultados do pleito. Dizem os dirigentes
da agremiação, criada pela derrota do PSD, que êste

passará a fiscalizar o novo govêrno. Diante disso es

tão resolvidos ai proceder a um verdadeiro expurgo'
dentro do partido. São apontados da fragorosa der
rota os srs. Ribeiro Pena, José Alkmin. Luiz Mara

nha e Carlos Luz.

\
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CORREIO DO NORTE

JOVEM DA
29-10-1960

CLASSE DE 1942 '! ! r
J'

ou ainda em débito I' com o Serviço Militar residente no, Município de Canoinhas

') BRASIL RECLAMA A' TUA PRESENÇA II Apresente-se no Quartel da Polícia Militar de

Canoinhas para a tua inspeção de saúde no período de, 29 de . outubro, a 5 de novembro de 1960 II

o povo precisa fiscalizar suas compras

exigindo -a sue Nota Fiscal.

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

Clinica - Cirurgia e Prótese-

EspeCialidade: Odontopediatria <lralamoalo denlário de criBneaS) \

Consultório: Praça Lauro,Müller N°. 97
Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8
I ás 12 hora.s

M,ACIFE
FILIAL DE CURITIBA

Rua João Negrão, 543 é, 547 - Fone 4-705.1 - Teleg:. «MACIFE"
DEPOSITO: Rua Chile, 11'30 - Fone, 4-6379'

lTHASS SELEME
, )

Representante para Canoinhas Itaiópolis 'e

'São Mateus do Sul
---01----

Ferro para todos os fins - Chapas - Canos - Arame

Preto e Galvanizado - Telhas de Zinco - Cimento

o maior e mais variado estoque desta' região.
\
======��- ---_._._.. ----_._-

-..

J.
A

CORTE
Comunica Il todos 08 PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um estoque apreciavel de.cartigos de pesca e

coça para 8 temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLON de todos os tipos - ANZOIS NOROEGUESES -

CHUMBADAS de todos os tamanhos - ANZOIS com iscas ar

tificiais - FISGAS, pequenas, médias ,e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tsmauhoa e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
fie ansois • CANTIS - FACAS - FACÕES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.

,Praça, Lauro Müller, 751 .;..;_ ex. Postal, 76 - Fone, 125

CANpINHAS, - STA. CATARINA 3

MÁQUINAS INDUSTRIAIS'
para beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MARCAS: '_

Livreos Romances
CASA ERLITA

Questões Civeis, Comerciais e Criminais. Inventário! e Partillhas

Atende diariamente das 9 à. 12 e das 14 à. 17 horas '

.•

Escrit6rio: Rua Dr., Nereu Ramos -(Proximo ao Forum) J..

' ITAIOPOllS -- S. c. '. ',.

FAMAC e MAREK
Informações: Z. Ciardndo & Knüppel Ltde,

CANOINH'AS S. C.

. Dr. José Boni·fácio da Silva
ADVOGADO

Lãs para Tricot I
Casa Erlita

- 3- SORTEIO

Compre agora
sua nova

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORT�!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Milio.

pras dão direito a umo nárias V. ganha prêmics
Cautela Milionária milionários •.•

"

TRES SORTEiOS
30 de julho • 28 de setembro •

,�,
C f' boõ estrê �,{

Confie
on le no sue Ou sstrêlc à;';'; lia

comprando no Revendedor \@{ s't�.
, R,enner desta cidade "';';; estrele

31 de dezembro ..

Sob a responsabilidade da Rãdio Bandeirantes S. A. Carta patente 335

'PM1QOO,5

20 Autorn6veis Oauphlne 1960
30 Condicionadores de ar FEOOERS
10 Aparelhos de Televisão

.

30 Refrjg'�radores AOMIRAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
.

30 Máquinas de costura RENNER
600 rouf{as RENNER

'

,

AVISO IMPORTANTE: ,
�

A suo Cautela Milionório, 't{,t,
mesmo premiado num 50r,

teia, continua valendo pa
ra \05 sorteios seguinies,

Rua Getulio Vargas, 882 - Telef. 298 - Canoinhas, S.C., 1':

Revendedor Renner CASA PEREIRA A casa da bôa roupa
As enco.menda�' de trajes sob medida para as festas de fim de ano serão

aceitas atê o dia 5'de Novembro. Atenderemos até as 21 horas.
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Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina, 29 de Outubro de 1960 - N.614.Nascimento
.

o lar do sr. Paulo e dna..
Anita Neuburger está em tes»
ta com o nascimento de seu

filho Lúcio Edson, ocorrido
dia 25 deste.

Desejamos telieidades.ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE sr. Os'waldo Voigt; Noytor i A,"uste de NúocusHoje: o jovem Marcos 01- Waldemiro filho do sr, João' r

sen; a sra. dna Lourdes esp, Polomani e Roberto Cassiano Ajustam nupcias hoje, a

de sr, Francisco Krisan; os filho do sr. Sadi Seleme; as. srta, Glédis, filha do casal
srs. Fuad Seleme; Antonio E. meninas Isolde filha .do sr. .

dna. Alice e sr, Alvaro Ma

Kohler; João Szczygiel e Ber- Paulo Voigt e Ilda Ana filha châdo Sobrinho, com o [ouem
nardo Belinski. do sr. Miguel Androczeuecz, Zenan Mario, filho do sr.

Amanhã! os jouens. Nereu
. . . Ludovico Pieczarka. '

J.V Dia 2: as sras. dnas. Berta
Klock eWivaldo Todt; a srta, esp. do Sr. Jacob 'Tremei; Eo Nossos cumprimentos.
Augustinha Ruthés; a meni- .uira esp. do sr. Antonio Cor- .' , ,

na Vérli Lucia filha do' sr.
. deiro; Otilia esposa do sr. Primeita Comunhêo '

Odilon Dúvét; ás sras. dnas.. Edmundo Webber e Nilda
. Adelina esp. do sr. Narciso esp. do sr. Edgard Mayer; os '

Na Matriz do Sagrado
, Bartnik e Alice es. do sr. JOI srs. Emtlio Lemke; Estefano Corapio âe [esus, na cidad!
aquim A.' Pereira; os S1S. Bedritchuk: e Pedro Veiga 50- de Joz�vzl�! ,eceb�rd}!!!lanha,
Nelson Cordeiro res. em União 'b1'inho; o menino Celso. Luis �ua Prz.me.zra Co.mu1'}hl_l, fl m�
da Vitoria e Constantino de filho do S1. Gaspar Mülbauer; nina Mflrza J'!Z1', tzllzzrzha, d_o
Paula Bueno; os meninos 'A. as meninas Dorothéa filha do casal D. Rosa e (Sr. 10ao
dslar filho do sr. Altredo sr. Paulo Zapp e Maria Lucia, Belem: Fernan��s, ex"Age�t.e
Paulo e André Dorival filho filha do sr. Fidelis Carvalho : fcrstal- Telegrdtico desta Ct-

do sr. Eraldo Spitener, do Prado. ! dáde.

Dia si. os srs. Guilherme Dia 3: as' meninas Soeli _ Na igreja Matriz 'de RioBossow Sob.; Gustavo Bran»
.

Terezinha filha do sr. Basilio '

Negro, receberá amanhã, suades; Gustavo Brandes Fo, e Humenhuk e Maria Lucia fi- Primeira Comunhão.a.meninaQuintino Furtado; o menino lha do sr, Nivaldo G. Padilha; Jussata Therezinha, tilha doGilberto Sirineu filho do sr. á sra. dna. (ilâria esp. do sr. casal canoinhense Dna. El»Francisco Zaeiski; o jovem Jose Fernandes Pedrosa; o
:

frida sr. Djalma Benkendorf.Airton Moreira; a sra.. dna. menino Osni filho do sr.Eraldo
Adelaide esp, do sr. Darcy Lessak.

.

As néo- comungantes os nossos
Vilanoua; as meninas Ingrid votos de perenes felicidades.
Cecilia. filha do sr. Oswaldo Dia 4: a srta, Valdinâ
Voigt e 'Juésara fiiha do sr. Baverl; as meninas Sonta la;'
Roberto Radke. nice filha do sr. Orlando Hos»

, 'r tert; Maria Amélia filha doDia 10. de Novembro> as T. E+, V
sras. dnas. Diuair eSQ. do sr,

sr. J uffi Kalil Sphair e A1'
.

d '. lete de Jesus filha do sr, :A.n ..
r. Aroldo C. de Carvalho; tonio Maron Recil; a sra. dna. Conforme vinha sendoVva. Adelina Kohler e Maria Estefania esp. do sr.Waldemar

esp, do sr. Engelbert Zierhut; . (Sim111,; o menino Di1tarte ri. anunciado, o páreo pro-
os srs. Emílio Tinel; Paulo lho do S'l" Dionizio A. Or- s'ramado para amanh�,'Voigt e Guilhefme Radke; os gecoski; o sr. Pedro Lemosmeninos Ademir Elias' filho Sphair. dia 30; foi' adiado parà.dQ sr. Fetnando, Freiberger; '. .

Oswaldo Fernando filho' do Nossos parabens. O dia 6 de novembro.
;'. I '

.

••••••ee•••••••••ee•••••••••••••••
. (

.
.'

Rio, (ASAPRESS) Comenta são. Na reunião realizada pel�
o matutino carioca "Jornal do . ,

. 'Comissão, Central da LBA, ouBrasil", que um membro da di-
reteria da' LBA, apresentará t viu o relatório do padre. Joaquin
proposta ao, sr. Mario Pínottí, Horta; sôbre as irregularidades
de 35 milhões de cruzeiros, em praticadas pelo gruno Pinoti. O

troca de sua liberdade, sobre- Conselho Deliberativo está exa

tudo porque medidas levàdas a 'minando o relatório, mas os no

efeito na' LBA, poderão levar fies dos índicíados ainda não
o ex-Ministro da Saüde a pri- foram revelados á imprensa.

.- I'--;mrrnl!!lif--- .'±!II'611!l!1+:l!!illlllII'IlliliÀL.__·�_b_lII·-----,
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Sociedade Hípica
AVISO

Panifica�ora e Mercearia Primor
<'

l

.Ccp,os· Marca Peixe 30,00

CHbêOLATES
.

' •

I " '\
I

Geléia em

BEBIDAS

·(ONSERVAS
o sortimento

I
cidade•

maior

288

conRA casrA,;'
OU.EDA DOS CI� ,

BELOS (DEUAIJ ,�

AfECtOU DO

caURO CABElUDO.

.)

35 milhões d1e cruzeiros
troca da liberd�ade de

em

Pinotti

Cine Teatro Vera. Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 horaa « Impróprio até 14 �oo.

VIDA DE ARTISTA
com Libertad Lamarque, Carlos J. Montalban,

Eduardo Noríega, Lucy Gallardo.
"Grandioso drama do cinema mexicano, com as mais

belas páginas musicais de Libertad Lsmarque".
\

.

DOMINGO. á. 14 hora. - C.eostua Livre
. , . .

ALMIRANTE CANARIS
com O. E. Hasse, Adrian Hoven, Barbara Rutting, Mar
tin Held. "Um 'filme de espionagem do cinema alemão.'J

. . -'_-,-_.'

DOMINGO _ á. l7 hora.
_ Censura, Livre'

.

1
ás 20 hora. Imp. ate 14 anos

·AS Gt:MEA·S O'E ZILLERTAL
El.\4 TECNI'GOLOR '

com Isa e Jutta Günther, ,_Joachim Fuchsberger, .

Karin Dor, Hans Maser; Wolgang Gruner.•

"Uma,histófia de' cin,derela d() nov� cinema alemão" .

_--�

-_ 1� .. ,

. :, . '::;.', 1, .. 1 .�. r �\ '

2a. Feira .. á. 20 hora•• Proib. até 14 ano... REPRISE

3à•.e 4�. Feira - á. 20,15 horas,"- Imp. até 14 aoo.

--ULTIMO E-NCONTRO
com Mida Valli, Atnedeo Nazzari, Jea� Pierr� Aumcihto.·

'Ufu dràIíl,� �o clr.:}e,ma italiliri(j: I

-----

5a. e 6•• �êir� :._ á. 20,15 hôraÍl � t:h1p. áttS IS ano.

É DOS HOMENS
, J;' 1:1" '-i ',_ , . , ... .; -"

�r' ,"

'cf MSJ:Ià Antonieta Pana, Julio, Villarreál,
Enrique RaInb,�l, Lupe Riv8s C�chó

"

Um sensacional jirama do cinêma mexicano
-------_-

AVISO: A Direção do Cinema 'avisa que de 1. de
i:Mvt!Ôlbro vinddi.ird, o nbfáfiô dâ§ seSsõeS
noturnàs, passará a ser 20,15 horàs.

Atencão.

, -

Senhores'
otiçam todos os: Sábados, pélas ondas

amigas da Rádio Canoinhas, das' 17 .às 17,:10
horas, o Programá "Mensagem' de Paz" sob
'� orientação dá Igrejà Evangélica Assembléia

de Deus,. na péssôa de 'seu presbítero
Joâo Eduardo de Carvalho;

I •. ,
! ,Ã _ -�ii -. ;. ,1. "

pARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLÁM'ÂCC)'ES,
C O C e I R A 5,
F,RIE1RAS,
ESP,INHAS, ETC.

..
,

'Ix

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




