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A \,tEI IMPERIOSA
...

.

Escreve "NEOFITO"
Sempre que se .depare 'algo a nossa 'frente, quer político,

moral ou filosófíco religioso, antes de quaiquer reação, volvemos
nossos, olhos, para. a p Sociedade, 8 lei drástica que nos rege, o

dever imperioso que rios orienta; depois de um demorado estudo,
dentro das restrições sociais tomamos uma resolução .

.
A Lei Social, nos leva a aceitar a humilhação dos pre,

conceitos, a vaidade de não aceitarmos como 'irmão o Farrapo
Humano. Embora a Lei Social seja falha, arrogante e mesquinha
nas suas determinações, aceitamo-la sem mais presmbulo: mesmo
que tenhamos deparado com seus erros, não nos assiste a, cora

gem bastante para, recrimina-lã; sentimo-nos covardes perante a

sua 'prepotência, pela simples e natural razão, da mesma Lei
Social. ser um produto nascido das mesquinharias; pois o 'seu

contôrno ea sua essêneía, são obras exclusivas de, mãos humanàs,

/. .

I Não cabe ao homem o direito de atacar o próprio Homem;
Inão há direito ou razão, que ampare o egoismo; entretanto dentro
da Sociedade é o preconceito quem concede o alvará para -que
se cometa tôdas as espécies de baixezas, obrigando muitas vêzes
o homem a cair em charcos.

•

As sargetas, 'como salas hospitalares, são constantemente,
envolvidas pEJOS gemidos dos decaídos, enquanto a Lei' Imperiosa
os nega a claridade da regeneração, por imposições que, vem'

como uma afronta aos designios do próprio Creador. O homem
covardemente aceitá sem revolta, as imposições, atendo-se exclu
sivamente a sua posição social ...

Pa�a que o Homem rude e humilde tenha o seu. renas

"
: cimento dentro da vasta revolução social que nêste século vem,
abalando os alicerces das velhas tradições, é necessário que se'
batalhe, procurando sempre atingir o raiar da nova' aurora. É

/ necessário que as remodelações,' s ejarn efetuadas a base de sã
consciência e não na do luxo e do comodismo; não importa a

maneira que, nasce o. Homem o' que interessa 'é que encontre nos

seus semelhantes, o espírito elevado, de reconhece-lo também
Homem.

.

, Embora a Lei Social seja criada pelo homem, não é res

ponsável pelo próprio homem; ela dita normas e o homem pro
'(!ura ficar 'à margem tio seu' alcance somente aceitando quan
do lhes convém. Vive o homem num eterno \ conflito com a

Sociedade.
'

!
.

/'

Os ancêios humanos causam sofrimentos, e, quando so-.

fremas, descobrimos uma avalanche, e ao investigarmos se de

para a nossa 'frente uma tormenta. Quando o sofrimento chega,
procuta-�us I covardemente o esquecimento e maldizemos a Lei
.Imperiosa dia Sociedade, refugiando-nos, então dentro das crenças

religiosa,;; no sucesso nos vangloriamos e aplaudimos a mesma
Lei Imperiosa," .

A mente não sabe perfettsmente o que lhe convém quan-
00 a Sociedade se impõe, não aceita absurdos, porém não os

impõe, apenas antevê o que lhe é conveniente. A mente sã só
mente funcionará dentro da perfeição si tiver como base funda
mental a Tolerância; pois é esta a :yirtude capital, a chave Il(lestr!i
.ara doar ao homem o segredo para quebra da monotonia e da
üesilusão.
,

"Sejamos tolerantes com os que de bôa fé ou iludidos,
na simplicidade de .sus compreensão, omitem nas suas atitudes o

:'Jue deveria ser o objéto primordial dos �,eu� atos. mas séjamos
severos e sem piedade para com o!' que traem o inter êsse de
..

i
luma comunal em doce camaradagem com os exploradores da po'-
»re massa humana; Não devemos .nunca esquecer aquela .concep-,
,çã� moral capaz de solidarizar todos cs Homens e que � cada

um, dita suas obrigações com seus semelhantes. para com a Na
tureza,' e par.a consigo mesmo, expressa nestas poucas palavras:

Tu és uma parte da humanidade. A sua prosperidade
é a tua prosperidade, os ,seus sofrdmerrtoa, os teus sofrimentos,
_, que é' rj:lau para ela, é mau para ti, si floresce é o teu pa
Iraizo, si é torturada, é o teu inferno".

É esta a moral (das morais, que deverá reger' todos os

:homens dentro da Lei Imperiosa':"..

Emendas ao Orçamento do
,\

Estado

beneficiando entidades de Canoinhas
o deputado Bime'dito Terezio de Carvalho Junior, apresentou

ao Orçamento de 1961, várias emendas de�tacando verbas específicas
.pare diversas' entidades' de Canoinhas, Papanduva e Itaiépolis.

O deputado Terezio que não.� homem de discursos inflama
dos, mas trabalha silenciosamente em prol da coletividade, autor de
inúmeros Projétos de Leis criando escolas estaduais e também frans
formando outras municipais principalmente em nosso! Município, ao

Orçamento do Estado apresenta agora suas emendas favorecendo as

nossas entidades.
'

São 8S seguintes entidades contempladas para 1961:

a) Ao Hospital Santa Cruz da cidade de Çanoinhas Cr$ 50.000,00
b) Ao Asilo dos _velhos "Dr,. Rolando Maluceli. a cargo da Pia

lJnião/ de Santo Antônio da cidHde' de Canoinhas Cr$ 50.00000.
.- .

e) Ao Hospital São Sebastião. 9a cidade de Papanduva Cr$ 50.000.00.

d) Ao Hospital São José de' Alto Paraguassú Cr$ 50.000;00.
e) A Biblioteca Infkntil de· Canoinhas Cr$ 50000,00"
O Ao Lar Santa In\ês. da cidade de Canúinhas

'

Cr$ 25.000,00.
g) Ao Colégio Sagrado C�ração de Jesus, desta cidade 'Cr$ 50.00000

h) Ao Ginâsio. Santa Cruz da cidade de Canoinhas C�$ 50.000,00.
i) A Sociedade Bt::neficente Operária da cidade de Canoinhas

Cr$ 25.DUO,OO
J) A �cola Técnica do Comercio, desta cidade Cr$ 50000,00
K) Ao. Colégio Menino Jesus, á carg� ,das Irmãs Religiosas da

cidade de Papanduva Cr$ 50,l!00,OU.

•

/
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Abono de Natal para
os servidores pú
blic�s municipais

J.

o vereador Alfredo. de Oli
veira Garcindo é o autor de um

Projéto de Lei encaminhado esta
semana a Camara dos Vereado

res, concedendo um abono de
Natal a todos os Servidoresmuni

cipáis, inclusive os aposentados.'
A majo�ação salárial não atin

giu ainda os funcionários Mu

nicipais. Apenas os operarias es

'tão percebendo o salario minimo.
Muitos funcionarios estão inclui
dos em níveis de vencimentos
inferiores ao novo salário. E,
foi considerando essa círcúns-.
tancia que o Abono de Natal
veio 'em parte, aliviar as des

pesas oritindas do encarecimen
to do custo de vida e propor-
\..cionar às famílias dos Servido
.res Municipais, um Natal mais

alegre. /

, ;

No populoso bairro Campo d'A.
gua Verde está localizado"'Inúme
ras indústrias, sobressaindo-se às

Esguadrias Santa Cruz que ex

porta, os seus produtos para" as

principais capitais do Paiz. Dia
riamente trafegam pela ponte ca

minhõ�s com 8 mil quilos. Além
. dêstes, também o transporte de
telhas e tijolos é feito pela mes

ma via de acesso. Há pouco tem

po a Prefeitura lá, coI9,.cOU uma

placa proibindo o transito-de caro

gas até cinco inil quilos. mas não
tomou nenhuma .providência Até
a macadamização do trecho que
liga a cidade ao centro daquele
bairro, foi feita com a colaboração
dos industriais" 'principalmente dos

.

que ),do lado de lá tem os seus

interêsses.
Esta semana o vereador Gui

lherme Prusê apresentou na Câ
-

mara uma Indicação solicitando
------

providências e alertando o Pre-
feito Municipal sôbre o perigo

J

que a ponte está oferecendo aos.

caminhões que por ali transitam.
Foi também esse Vereador que
muito auxiliou a macadamizeçâo,
colocando até caminhões da sua in
dústria para o transporte de areia.

A ponte prôvisór,ia
sobre o rio 'Aguà
Verde em perigo'lIl

Fica aqui a nossa ad:vertência
ao Prefeito Municipal.

\

E' uma

obra que deveria merecer desde
a muito a, sua atenção,

Cardeais franceses
pedem paz

para a Argélia
Paris --- CnF -'0 catoli

cismo francês em pêso alia -se

à campanha nacional. no sentido
.

de qtle d"..fresidente De 'Gaulle

p�mha ifi,m ao, conflito que en

,sanguenta a Argélia,há seis anos.

Em solene proclf'lma'ção em fa
vür da 'paz na Argélia, Carde
ais e Arcebispos insistiram no

regime de co-existência pacífica,
entre a população européia 'e

africana.

AlfRm� '�A�CI��O C
FONE, 128

IlHASS SmM[
CIRCULA AOS SABADOS

Criados 'OS Distr,itos de
- r-

'MARei LIO O'IAS
I

, ,) ,

RIO NO'VOe
Dois Projetos-Resoluções foram levados'� Carnara Muni

cipal, votados e aprovados, foram encaminhados à Assembléia
Legislativa para homologação dos Distritos de Marcilio Dias e Rio
Novo .

-r=>; é

À justificação foi feita em Plenário pelo vereador Alfredo
-de Oliveiral Garcindo dizendo que atravez dos Distritos, melhor
se poderia organizar ai vida da população, dando-lhe mais con-

forto' e bem estar.
.

/ (
A iniciativa teve excelente repercussão no

/ meio das po
pulações .des localidades de Marcilio e' Rió Novo' que muito breve
se tornarão independentes e poderão ter em seus proprios lu

gares, meios para solução de seus afazeres quotidianos.
Artigo 10) - Fica criado o Distrito de Rio Novo, des

membrado da Sede e do Distrito de Major Vieira;
Artigo Unico --- O Distrito 'criado terá .como Séde Rio

Novo; (
, t.' r:-...\

Artigo 2P) � O Territorio do Distrito de Rio Novo, terá
os seguintes limites:

A partir da localidade de Paiol Velho em linha seca até
a Serra Preta, até Rio Liso, descendo pelo R-io Vermelho até .0

encontro do Rio do Cêrro, subindo por este até encontrar o Rio
da Serra, deste subindo pelo Rio Canoinhas, até a localidade de
,Cochos em linha reta até Paiol Velho (ponto de partida).

Artigo 30) - Esta Resolução en:tra em vigor na d'ata de
sua publicação, e, trinta dias após a sua homologação pela As
sembléia Legislativa, será instalado o novo Distrito, revogando-
se as disposições em contrário.' /,/,

.

.;

Sala das Sessões da Camara Municipal em 24 de novem
bro de 1960.

(

.

Antonio Maron Becil
Alfredo de Oliveira Garcindo
Reneau Cubas - Verea,dôres.

"

Artigo 10) - Fica criado o Distrito de Marcílío Dias, des
membrado da Séde e do Distrito de Paula Pereira;

Artigo Umco: - O Distrito criado terá como Séde Mar
cílio Dias.

,)
Artigo 2°) - O Territorio do Distrito de

terá os seguintes limites:
'-

Marcilio Dias,'
I

. A partir do Rio Canoinhas, no local onde está em cons
<trucão uma ponte nova, subindo em linha sêca passando na atual
estrada Marcilio Dias-Canoínhas, atravessando esta até o lugar
denominado "Waldomiro", seguindo em linha sêca até Caraguatá,
seguindo até as localidades de Matão, Sereia e Taunay, obede-:

, cendo as divisas do Distrito de Paula Pereira, terminando as mar

gens do Rio Negro, subindo por este entrando em seu afluente
Rio Canoinhas, até o local da nova ponte em construção (pontq
de partida). \ " �

�rtigo 30) - Esta Res�lução ;e'ntra em \_vigor na datá d�
sua publicação, trínta dias após/ sua homologação pela -Assemblera
Legislativa, será instalado o novo Distrito; revogando-se as dis
posições em contrario.

Sala das Sessões dá Camara Municipal em 24 de novembro
de/1960.

'

(Autôres)
Atfredo de Oliueira Garcindo

( Etualdo Zipperer - Vereadôres

Luz todas as casas

Stüber
doem

( Loteamento
A Canoinhas Força e Luz' mez receberá iliuminação domi-

esta semana estendeu mais 300 T F lt· 'P f'
metros de fio nas 'casas do 10-

Cllar. a a apenas a re eltura

teamento Stubber, fundos da dar o novo alinbamento das rul'lS

Associação Rl,lral de ('anoinhas. a fim de que a ,Empreza possa

Estão agora todas as .resicren.... colocar os postes definitivamen
cias iluminadas. Além da luz te. Outros bairros' dá cidade

tambem força motriz terão as tambem serão iluminados, se ..

,

familias daquele populôso bair- gundo nos declarou o s,r. Sa-
ro. ' Cumpre assim a Canoirihas' t

'

V" tI..
'

d E�
l:lI'mno lelfs) It"CplCO a m-

Força e Luz comprom'isso as- �

preza e dirigente dos trabalh<;l8sumido com o povo. de iluminação j)'1llIblica e domi-
Tambem o novo loteamento, ciliar,

"Jardim Esperança': ainda este
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MAILLOTS
I

ALÉM DO DELICIOSO GAL/ETO
A CHURRASCARIA MICHEL'

"".
� -,

lhe oferece aos 'domingos mais duas novídedes
I

�
• '. --'

Fr�ngo a Brasileira e Frango de Leite e para aperitivo peça
Leite de Tigre ou Suco de Tomate. E aguardem "VOADOR"

Fio de Helanca
e

SHO s Pecisa'#se
/

De uma Maquina de es

crever.
Um bomna

ERLITA Ofertar para redação.

CarvãodeDód� pi�bo
.' Compra-se, pagando bom
prêço.
Tratar à Rua Vidal Ra-

mos, 275 (Fundição). Ix

� ---- ---- ------ ..

CASA LA·N6ER Rua Paula

Pereira, 793

.JConfécçÕes finas
para senhoras

Casa Erlita

Oferece para o Natal. _á preços Módicos

Sombrinhas, Óleos e Perfumes
de Alta Qualidade, Canivetes,
Canetas, Isqueiros, Cigarreiras,
Facas Inoxidáveis. Baralhos,
Piteiras.... Gaitas de Boca, Cuias
e Bombas etc."--VelinhoB, Açúcar

de cor, Noz Mosoada.

Grande novidade e variedade
" em: Brincos, Colares, Pentes,

Pregadores, Carteiras, Fivelas

pI . Senhoras, Cintas, Bolsas,
Camisas, Camisetas, Toalhas,
Calças, Calções, Lenços, Lou

ça8, Gravatas Final, Meias,

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

I"de Natal
CAMISAS.,

,
José Yvan da' Costa

Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime
.

- �

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fonês 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina',

Va(sl- a Per'elra
-

,Rua Getúlio . Vargas, 882
- Telefone 298

.
. Canoinhas ..... Sta. Catarina.:91::===::::::::::::::::=::::·::::::::::::::::::::::::::::::�==:::::::::;:::::::::::==:::=:::::I::::

... . .
• ;a ••
.. ..

ii O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
ii Caixa Econômica Federal de Santa 'Catarina ii
B.

�

..

S: depende exclusivamente do montante de seus dtpósitos.-!!
H Concorra para o bem ��tar social de sua localídade levando ;;
=i suas reservas em depósitos.Da· -, 55

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA. ii-
ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
ii, Oliveira'. n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. U
... I··u "

= , '. =
.........•••.__ __ .
........_._.._ _ _ _......•.•.••--
'I

.

.

,

I

V. S. poderá comprar re-
.

logios modernissimos
anéis e brincos de di- .

versos modelos

Relogios de Parede,
Bonitos presentes. para
Natal e ..:Fim de Ano.

Na Relojoaria Sulssa
di 6uil�erml. J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

:::; :::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==
�, I
'. =

�i DrLI Aristides Diener i
B �

\
CIRURGIÃO DENTISTA .i ii

I
.

Raios X - Pontes Moveis e Fixas I
li Dentaduras Anatomi(as ' ;
.. \' , ..

E
.

Rua Vidal Ramos H

Pt CANOINHAS Santa Catarina I
1::::::::=:::::::::::::::::=:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-'::=::0::

,
.

.�.é 9 Aero-Willys
O grande carro brasileiro
Possante, econômico, de linhas sóbrias e dis- �

tintas. o AERO-WILLYS é o único grande car-

ro brasileiro construido especialmente para o

nosso pais, Motor de 6 cilindros e 9� H, P. - o

famoso motor Willys. Grande altura livre do solo. -

Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso, Visibilidade pa-
.

norâmica. Bom gôsto e distinção nas côres, que
combinam com o luxuoso acabamento interior .

.

tj
,

�JllZays
BRASILEIFlO

.. -

- II •

\ VENHA ADMIRA-LO EM

B/ASILI0 HUMENHUK' &
.

elA. LTOA.
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefõne, 145 .,. Canoinhas, SC.

,

o alto indice de nacionalização do AERO-WILLYS é a melhor garantia' de completa assistência 'técnica•.

.
'

,

•
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SENSACIO'NAL
Oferta para Natal,

o melhor presente para a Rainha do Lar é
aernpre uma máquina de costura"

E como máquina de costura só a

VIGORELtI
A - única garantida por 50 anos
.

,

Para cada comprador oferecemos durante êste .rnês
um valioso Brinde no valor de até Cr$ 1�500.00

Visite hoje ainda a

Esmalte
E verifique as fantásti�as condições de vendas

As melhores da Praça

Nã.o perca esta ocasião

Acentua-se cada vez mais a

influência das massas populares.
\ ,

,

Alguem já observou que nos

séculos passados a cultura, o

,Analises
J. Wzclrek

Consta que slguem já pen
sou em fazer uma análise séria

.sobre as eleições passadas. Pe
netrar no âmago do pensamento
das massas populares, analisar
as causas, e os efeitos, é uma

tarefa extremamente dificil. Por

que? Ora, os .estudiosos do as

sunto residem geralmente nos,

grandes centros urbanos é des
conhecem o modo de viver e

de pensar dos carnponêses. E o

povo das zonas rurais consti
tui hoje uma grande força po
litica, capaz de ínfluír e decidir
sôbre a vitória dêste ou daquele
candidato. Nos campos, geral
mente não se da importância
ao fato de que talou tal can
didato a cargo eletivo pertence
à este ou aquele partido politico.
O que se estuda rigorosamente
antes do pleito -- é a persona
lidade e linha de convicções
seguida pelos candidatos. Dai
advém o fato que os grandes
politicos que trabalharam para
o desenvolvimento de certos

partidos e omitiram o estudo
da�estriltura psiquica dos cam

ponêses, - fracassaram. Infe

lizmente, os gr�ndes 'chefes po
Iiticos 'geralmE:nte não acham o

.ternpo para se aprofundarem
'nos estudos sérios da psicologia
00 pôvo simples e ali, como se

-

diz vulgarmente, "o tiro sai pelá
culatra".

De um modo gpral a
\ UON

saiu. vitoriosa no Brasil. E pá
rece cada vez mais evidenciar
se este fato. Enquanto o PTB

pretende conquistar os opera
rios da indústria - a UDN faz
mais progresso no meio, dos'
lavradores.

• • •

confôrto -

comodidade

para a

so�sêgo
mulher!

��

'"

:
i
•
•
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••
••
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••
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•••
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•••
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Com. e Ind. Germano Stein
Praça Lauro Müller 203

S/A
(ANOIHHAS -- Santa Catarina

Ano 15 • CANOINHAS • S, Catarina. 3 de Dezembro de 1960 ' N 619

\ !

AVISO
Nós, os barbeiros, abaixo assinados, estabelecidos

riésta cidade, vimos comunicar á distinta clientela que, a

partir da data de 10• de dezembro de 1960, serão cobra
dos os seguintes. prêços de corte de cabelo e barba:

,

Maiores de 13 anos para cima

Cebelo Cr$ 50,00
Barba Cr$ 25,00

Maiores até 13 anos

Cabelo
\, '

OBS.: Aos sábados os prêços vigorarão os mesmos.
\

Canoínhas, 30 de Novembro de 1960.

Emílio Lemke Jorge Schwarz Emilio Bosse
l\lario Gungel ,Elizeu Barcelos 'José Kawa

Luiz Packer Laudelino Maschio>
----------------.--------------------------�------_.�

progresso, vinham sempre das

grandes metrópoles, das cidades
para o interior.

Hoje, estamos presenciando
uma "reviravolta" em que os

papeis vagarosamente parecem
inverter-se.

Basta dar uma olhada nos

bons internàtos, colégios, .semí-

náríos etc. e lá sempre encon

traremos. filhos de camponêses
que crescem, estudam e 'absor

vem os nobres ideais, formando
a sua 'personalidade' numa linha

q,e conduta correta e cristã, o

que certamente influi e influirá

muito também no setôr politico
da nação.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

I

á. 20,15 hora. • Impróprio até 14 ano.HOJE

;No Coração da Floresta
em Technicolor

Um maravilhoso documentario -de Walt Dísney, contando
"as maravilhas dos personagens que habitam a floresta ....

Um filme para grandes e 'pequenos ...

DOMINGO • á� 13,50 horas - Ceosura Livre '

NO CORAÇÃO DA F�ORE�TA

DOMINGO") 3 .essões; às 15,45 • 19,00 - 21,15 hora.

"SIS81" A IMPERATRIZ
em 'I'echnícolor.

com' Romy Schneíder, e Karl Heínz Bõhm
A continuação da maravilhosa história de S ,I S S I, num

grandioso espetáculo de beleza., amor". rísos... etc ...

� SEGUNDA F,EIRA ..;;:_ 2 .essõe. às 17,00 e/20,15 horas
,

SIS81, A IMPERATRIZ, em reprise
3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hor�. - Imp. a�é 14 anoe

DEVOÇAO- DE ASSASSINO
. "Um filme policial do cinema !nglês ....

5a. e 6a. Feira á. 20,15 horà. - Imp. até 14: anos

,OS INOCENTES
"Um filme selecionado do cinema mexicano",.

,

A9uar�em:
SEM LEI E SEM ALMA,

\

'1------------------------,

o .povo
_

precisa fiscalizar suas compras

exigi�do a sua Nota' Fiscal.

-

de empregadas.
Tratar no Hotel Ouro Verde.

,,'
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e . t . (Compreendendo Matriz e Agências)
I

�--�--------�-----------------

Ba.nco Indústria e Comércio de 'Santa Catarina. SIA_
SÉDE lTAJAí _' SANTA CÀTARI'NA

"- Fundado em 23 de Fevereiro de 193�
CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 500.000.·000,00

,

Agências noDistr,ito Federal: Agências em São Pau,lo - (SP) Rua, São Bento, Agência em Cúritiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inbauma. 134 ç, - LOJ,A' • 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 J!f
Rua do Carmo 66 I'

,

• • •

'

Age-nela em Florianópolis (SC) - Praça 15 de Novembro 9
, I ,. Av. Celso Garcia, 503 - Rua Cinoinato Pampouet,187'

"

'

,

,

'1
Matríz, e Agências IN.CO :_ Direção Geral JINCOGERAL - Rua Visconde de Inhaüma RIOINCO - Rua do Carmo lNCOCARMO - Rua'

Endereços Taiegraficos:· S,ão Sento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Ce�so Garcia INCONORTE • R. Cin-
,

'

'
•

Y cinato Pampôuet LAPAINCO - Santos INCOSNNTOS (ou INCOS). ,

'

Agências no Estado de Santa C�tarina - Àraranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braç� do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinsal, Canoinhas. Chapeeô,
-:Concórdia,' Criaciuma, Curitibanoa, Estreito; Gà�par, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolia, Ituporanga, Jaraguâ. do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuba, Pôrto União. Rio do Sul. Rio Negrinho, Rodeio, _Sapto! Amaro da Imperatriz, São Bent�. do Sul, São Carlos, São
'.

.

.

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim. Taíô, Tangará, \Tijucas, Timbô, Tubarão: Urussanga, Videira e Xanxerê. '

Agencias no Estado do' Parana - Cembarâ, Clevelâudía, Lapa, Maringâ; Palmas, Palmeira" Ponta Groesa e São Mateus do' Sul. \

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí. 'Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
,

Paulista, Pinhal, Piracicaba, Preaidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.
�gencia rio Estado do Rio de Janeiro - Barrá Mansa. (
Escritorip's no Estado de Santa'Çatal'lina \" Bíguaçú, São José e' Urubici.
,Es.crit. Esta,do S. Paulo .:_ Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema •.Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, Sousaa, Tremembé e Vila doa Lavradoree I

J
";

ATI V O

'i '

. BAL�NÇO EM 31 DE OUTUBRO DE 1960
..' ,

PASSIVOII
�

.
.

A - Disponível
CAIXA_..

Eui moeda corrente .

'Em depósito no Banco do Brasil,

Em depósito à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

Em outras espécies
H - Realizável

Títulos e Valorel) Mobiliários:

Apólices e Obrigações' Federaie
inclusive' 8S do valor nominal de
Cr$199.077.600\00, depositadae no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito. e as do valor nominal
de Cr3 1.000 000;00: depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto.lei n. 9.602 de 16/8/46
Apólices Estaduais
Apólicp.� Muniapais
Ações e Debêntures'
Letras do Tesouro Nacional, de:
poaitadas 60 Banco do Brasil S/A.,
-ã ordem da SUMOG
Banco do Brasil S/A. • Letras
Instrução Dr. 192 (SUMOC)
Emprêetímos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títu!os Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes DO País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)

.

Capital a realizar
Outros Créditos \
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
68 . Edifícios de' uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instaleçõea
O -- Resultados Pendentes
Juros 'e descontos

I

Impostos ..�

Despesas Gera�s e Outras Contas
E - Contas de Compensação
Valores em garantia

.

Vl'IJores em custódia
Títulos a, receber de C/Alheia
Outras contas

� l', ',.

378.733-;4A8,7o
179.237.104,20

51�.326.924.10
10�.389.54�,�0 1.182,687,019,70

162,699.591,20
.58.164,00

2,339.537,30
53391.576,70 218.488.869,20

7.100.000,00

47.537.000.00
922.764.599.30'
60.623.982,70

3,7726,86979,70
502544,40

2.195.354,531,40
131.338.694,30

.

24�,322,9o

7.142.148,20 )

3.734.500,00
143.699.809,60 7.238.092.113:50

/ 179.063.3�5,80
3.856,646,00

c

7.694.137 :964,50

321.129.483.80
73.297.281,50
17:942.274,70 '

103,00 412.369.143,00:

10.268,364,60
.

15.012.440,50
162.585.865,80 187.866.670, !lo,

.1.733.611.103,90
259.219.886.00

2.315.410.78l,20
.1.§_07.575:766,80

I

5.915.817.537.90
. 15.392.878,336,00

, \

,

F - Não Exigível
Capital .

Funde>' de Reserva Legal
Fundo de Previs!j,ão
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas

300.00U.000,00
30.000.000,00
)135:000,000.00
5.000.000,00
39.000.000,00 500 .000 .OOO.�

I
_

G - Exi�ível
[mpÓSITOS

à vista e a curto prazo

de Poderes. Públicos
de A utarquías-C/Arrecadação
em C/ Sem Limite
em C/ Limitadas
em C/ Populares �
em CI Sem Juros'
em C], de Aviso
Outros depósitos

.

388 209850.90
231351626.90

2.535908,079,20
178.032655,10

1.686.973 750,40
52.465589,70 .'

6.4.34<1.971.00'
.

216.216.794.60 5.353.503.317,80

/

a prazo

de Poderes Públiêos
de Aut8r�uiaB 7 (.

I,

de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

257,685.920,80
86.57763q,,70 344.263.559,50 ,

.

5.697.766,877.30

Outras responsabilidades
Títulos Hedescõntadoa ,

Obrigações diversas (inclusive as'

operações de café)
Agências no Pt1Ís
Correspondentrsno País
Corrêspondentes

.

no Exterior
Ordens de, pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

l

H - Resul tados Pendentes
Cont8� de resultados

303;751.954,20
2.397,.271.734,40
142.3'42.6l2.50

1.39.779,00'

",

\

81.342.082,80'
12.503.281,60 2.937.351.444,50 8.635;118.321,80

�'--
I -;- Contas de Compensação

.

Depositantes de valores em

garantie e em custódia
Deposit, de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas,

"I

1.992.830.989,90

2.314.864.528,10
546,253,10 2.315.410.J81,20

'1.607.575.76�,80 5.915.817.537,90

15.392.878.�36,oo
.'

Itajaí, '12-de Agosto de .1960 r- Genésio M. Lins" Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo R_eneaux Bauer, Diretor�Gerente - Dr. Mário. Miranda Lins, DiretorAd
junto .: lrineu Bornhausen: Antônio Ramos e Otto Renaux, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto _' Reg. no CRC·SC N. 0.181

.

J'

- ,- anuz •

"

.

lA .mMIIU ....

;'

F E R�I D A S"
E

'

C Z E' M A 5\,
'1 N FLAMACOES,

. .' .

C O C ,E I li! AS,
,

,

'..,

A 5,
ETC. ,I
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DIA 4 DE DEZEMBRO
Em Alto das Palmeiras com inicio às 9 horas.

Diversas agremiações do nosso Município mostrarão .suas

qualidades futebõlísticas, apresentando-se
as seguintes equipes:

, I

S. E. Palmeiras -' Bela Vista E. C. -

S. 'E. São José •. Fartura E. C. S. E.
Mariana -' Pinho E. C. - Rigêsa E. C. -,

_ \i.�Posto' Esso e outras.

Grand_e Festival Esportivo
,

A Sociedade' Esportiva Palmeiras tem a satisfação ?e con- I

vidar V; S. e Exma. Família, para o festival esportIvo, que
fará realizar no próximo

A partida principal será às 16 horas entre

.Soc, Palmeiras

Bela

Esportiva
X

V ista Esporte Clube
Cada equipe vencedora receberá uma taça.
Consta do programa: suculenta churrascada, bebidas, dõces,

Roleta da Sorte, serviço de alto. falante, etc.

I Antecipamos nossos agradecimentos pela �ossa presença ti

, mais esta .festínha, em benefício do EsporteJ

de nosso Município.

Alto das Palmeiras, 30' de Novembro de 1960.

( A DIRETORIA

Atencâc
,

Senhores
Ouçam todos os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Canoinhas, das 17 às 17,:SO
horas, o Programa "Mensagem' de Paz" �ob
a orientação da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus, na pessôa de seu presbítero
João Eduardo de Carvalho. 3x

Para Indústrias,
. Agricultura, ou Navegação "

Motores "MWM" KD 12 Diesel

nO. cil.: KO,12E " KO�2Z II KO�2D II KD12V
4

5,5-11 " 11-22· 1116,5-33 � 22-44

II 1000/2000 "
12 � 24 � 3:8 II 48

Força HP:
\

Rotações: '

Pto. em
2.000,rpm:

Venda com facilidades de pagamento
Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751 • Fone, 125

Caixa Postal. 76 - CANOINHAS

<
3.1.2.1960 .

.'

I

I
�- 'J

�--lIfA1II!iIl'.Hilllllll1ll1 UM MOTOR fEITO
POR UM FABRICANTE
DE CAMINHÕES,
EXCLUSIVAMEN.TE C

� PARA CAMINHÕES.I

co .

li

. Compressão baixa, curso reduzido, pistões especialmente desenhados para maior aprovetta
mento da fôrça da combustão, válvulas de admissão' e descarga alternadas, !tubagem âe ado

- mrssêo refngerada\..à água ... Tantas e tão ·vantajosas características só são concebíveis no mais
moderno e capacitado motor de caminhão brasileiro:' MOTOR V·8 do INTERNATIONAL ".,

NV-184 - UM CONTRÚL-E TOTAL DE GASTOS! Se o senhor planeja comprar um caminhão

que lhe proporcione alta capacidade de operação a baixo custo, com um motor . possante
queimando a gasolina comum, mais barata, então está \pensando' em adquirir o NV-lS4 'COM
MOTOR V-8 INTERNATIONAL .

� PARA, PRONTA ENTREGA NOS -

CONCESSIONARIOS AUTORIZA.DOS
/

,

rhy'
'TRES 'BARRAS

lem filhos
CANOINHAS, s/c'�

y

Certôes para o NA··TAL
Almanaques UO

Progral11a
Para - Todos,

Livros:
,

Cetiilhe

Pensamento "

de' Adll1issão,
. e

'

Livros
SériePrlinários B 1';resi

. 4

na
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CGRRE�O DO NORTE

Pro�urem 'suas Bici�letas
.I

Relação das Bicicletas que se encontram
\

na Delegacia Regional de Polícia de Joinville
MARCA CHASSIS côa PLACA
Monark

,

'622819 Verde nãh tem
Sem marca \564193 Bordeaux não tem
Centrum 199392 Bordeaux 22586
lVIonark 201430 Bordeaux 31L3
Centrum 635634 Bordeaux 3726
Luxor 3293308 Azul 2929
Sem Marca 29902 Verde não tem
Sem marca 95478 ' Preta 21902�
Durkopp 150349 . Bordeaux 'não tem
Centrum ·19U600 Bordeaux não tem
Centrum 461565 Bordeaux não tem
Sem marca 53549 Cinza- não tem
Centrum 628086 Bordeaux não tem

, Centrum 346494 Verde não tem
Centrum 129163 Não tem não tem
Prosnócímo 380775 Não tem não tem
Wanderer 179976 " Não tem não tem
Monarck : 151791 Azul não tem
Monarck 146911 Verde, �21066
Centrurn 216556 Não tem não tem
'Monarck 856�58 Bordeaux não tem
Monarck 524682 Verde não tem
Bristol U600 Azul não tem
Bristol 43262 Cinza não tem,

Monark 422427 Bordeaux não tem
sem marca 708765 Bordeaux não tem
Centrum 614207 Bordeaux não tem.
Maraton \ 72507 Verde, não tem
Centrum 11598 Verde não tem
Sem marca 506194 Verde 20627
Durkopp 2110920 Bordeaux .não tem
Bristol 0011629 . Vermelha não tem

\
Monarck . 468442 Bordeaux não tem
Mielle 408147 Bordeau� não tem
Centrum 75(:3 Cinza não tem
Monarck <Jubíléu 778568 Azul não tem
Orkan 364467 Azul não tem
�ristol 0011629 Vermelha: . não tem
Prosdócímo 064910 Bordeaux não tem
Sem marca 041623 Em cores não tem

Dr..Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

/
,

j

Clibica 'i' Cirurgia e Prótese

.:.":1,"',[1,
fspeeialidade: 0dontopediatria <lratamuoto dentário de 'criancm

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

Horário: das 8 ás 12 hora.s

Canoinhenses ...

(Conclusão da última página)
quisas feitas em equipes, dar à

criança, canoinhense o que de
melhor ouver no setor edu
cacional.

,

Paralelo ao movimento dos
educadores, pessoas de coração
bem formado, de sentimentos
humanitarios levantam-se, ini- ,

ciando a luta que se propõe
levar assístencia educativa e

material ao lado, da Intelectual,
Agora é necessario que' Sê

torne realidade o. que perma
nece em .estado latente na

aspiração nobre de cada canoi

nhense, AMPARAR O MENOR

AB�NDONADO QUE PERAM

BULA DIARAMENTE PELAS
\

'

RUAS DE NQSSA CIDADE.
'-

"
'

,

Exterminemos o espectro Ii,e
gro e hediondo da FOME e as

trevas da ignorância, e unamo

"lOR todos em tôrno do mesmo

e .úníco obje�ivo:'
Dar amp�'ro à criança, dar

amparo ao menor abandonado

de Canoínhas,

3-12-1960

Devemos e podemos dar uma

Infancia 8 essas crianças que
já tão cedo vão de encontro as

agruras da vida; levemos um,
sorriso, onde ha desespero; um
carinho onde há menospreso;
pão, onde há fome: ..

-

Dando apoio ao menor aban- ,

donado' estaremos trabalhando
para melhorar nossas proprias
condições sociais, pois educar
nada mais é que «Preparar um

, homem melhor para um mundo
melhor». !

Nesta época em que todos os

ínteresses.-gtram em torno da

criança .bern nascida; em que,
todos se dedicam as novas

gerações, é justo que se esten
da êste inter,êsse a tôdas as

, Crianças, no sentido de plasmar
estas inteligências no conheci
mento do bem, antes que, elas
se estiolem no vício e na de

pravação e cuja culpa, de ma-

'neira alguma, lhes' cabe.

A, Inglaterra confirma

qualidades dos tecidos
as �

Henner
M,r. Reginald Armstrong famoso alfaiate inglês e presi

dente da Federação Britânica dos Alfaiates veio ao Brasll numa
promoção da Revista Senhor e, na qualidade de Embaixador
Especial da Moda masculina Inglesa, visitou Pôrto Alegre, a

a convite de A.J. Rener S.A. - Industria do Vestuário. Na ca

pital do Rio Grande do Sul, Mr. Armstrong teve oportunidade de
conhecer a Fábrica Renner e de examinar no local .todos os pas-.
sos da fabricação de tecidos e roupas Renner. Nesta ocasião,
frente ao progresso técnico obtido pela importante organisação
gaúcha, Mr. Armstrong declarou oficialmente, falando em nome

da entidade que representava: ,

« Estou-agradavelmente surprendido com alto padrão aI_I
cançado pelos fabricantes de tecidos no Brasil. Escolhi os tecidos
Renner por seu alto padrão de aparencia e qualidade, paraapre-
senta-los em Londres, a capital mundial da moda».

'

Finda sua' visita ao Brasil, Mr. Armstrong incluiu em sua

bagagem alguns tecidos leves de A.J, Renner S,A. que pretende
mostrar 'em Lonres, a seus colegas de profissão, Como lhe foi da
do observar as particularidadés do gosto brasileiro no vestir, Mr.
Armstrong pretende, com os tecidos Renner,' criar uma nova li
nha de modelos, nos quais o estilo brítaníco, másculo. sóbrio e COB�

fortavêís, sera adaptado ao gosto do's homens elegantes do Brasil.

'/

\ I _

lI.m••BIIIIIIE.m&•••e••e.iI�.B;m••e�••R••1I
II

,I
m
'II Antônio TremI, proprietá-
II rio de uma chácara situada

e1 em Alto das Palmeiras, onde

II .tem seu pomar e criação de

• porcos etc., em virtude de

.1 sérios prejuizos que vem

II. tendo durante anos motiva

,E ,da por invasões de animais,
II cachorros, etc'

I Vem de público trazer o

m presente aviso, para mais
E uma vez proibir e avisar a

mm seus vizinhos que tomará a

• partir desta data medidas
II drásticas, quando encontrar

I qualquer animal (gatos, gali
liIlII .nhas, corvos mortos e detrí

I tos em geral) no seu=r= .

II
Não se responsabilizando

B pelo que venha a acontecer.

mm Levando essa determina

II ção
-

ào conhecimento das

I autoridades competentes.
_

3x

111

I
,

'

,

. B
.tmlrI••mm._.II•••III.mri.mllma••llmll••tlIBmll�

/

Chocolates
\ '

. Sõnksen
para o

,SONKSEN

Estojos Sõnks en
.

Panifica�ora e Mercearia Primor·
. . I. . .

,

TeleFone· 288

I

Na 'foto Mr. Armstrong quando. em companhia do Sr.' A.
J. Renner, examinava os tecidos Renner cuja qualidade atestou
oficialmente.

\

IGE,NTE ATOVA
"Com o nascimento do ga
roto Edson, ocorrido dia 2
dês te, achasse em festas o lar
do casal sr. Eruino Frie
demann
Nossos parabens.

Aviso, • Proibicão
)

Recebe boje o seu diploma de
Magistrancla pelo Colegio Coração
de Jesus, de -Florian6polis. a dis
tinta senhorinha Zenita Grams
Novak, faha dileta do distinto
casal sra. Estefania-se. Nestor No-
vak industrial nesta praça.'

'

Agradecendo o convite, formu
lamos a gentil formanda votos de
felicidades extensivos aos seus

dignos pais,

Formatura

, 11

SAIAS,
(!.ad.Q,

Catacumbas na Russia
Roma - CRF - Admitiram

'

os

comunistas existir na .c.dade de
Dnepropetrovsk, na Ücraina, uma

igreja subterrânea, onde jovens se

reúnem secretamente para rezar

e ler Evangelho: Note-se que'
exatamente nessa cidade fundaram
os vermelhos uma "Universidade
de Ateísmo' Científico", com o

intuito de provar que Deus não
existe. .»

'

última moda'

�ttit(J,
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A mais antiga
A mais sortida
A melhor
'A preferida

Oficina

Relâmpago

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Municí
.pío e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

-Faz saber que pretendem ca-

'sar: José Granemann e Alzira
Grein. Ele, natural deste Estado,
nascido em São., Sebastião do
Sul, Curitibanos,' no dia 1°. de

, Junho de 1939, lavrador, sol
teíro, residente em São Sebas-

.

tião do Sul, filho de Jordão
Granemann e de Dona �'faria
Enriqueta Hefler, residentes em

São Sebastião do Sul, Curiti
banos, neste Estado. Ela, natural
deste Estado, nascida em Ta
manduá, neste Distrito, no dia
30 de Dezembro de 1941, do

méstica, solteira, residente neste

Distrito. filha de Luiz Greim e

de Dona Maria Duféck, falecida

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber de al

gum impedimento legal, acuse-o
para fins de direito.

'

E para constar e chegar ao

conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado
no Jornal Correio do Norte em

Canoinhas.

Major Vieira, 23-11-1960.
Pedro Veiga Sobrinho

Escrivão

Completa assistência para
b" " I t do pequeno concerto

SU a ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas d\as melhores marcas

Pecas e accessorios
-

Vend�s· à vista e a.prazo

�empre OFICINA RELAMPAGO
. I

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

'MÁQUINAS INDUSTRI,AIS
para beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MAJ1CAS:

F A M A C e 'M A R E K
lnlcrmeçôesr \ z. Gardndo & Knüppel. ltda.

CANOINHAS. S. C.
\

Dia 3- SORTEIO-

Compre 'agora
sua nova

ROUPA

/?EN:NEJ!,
.,.

a boa roupa �onlO " pon� ,I
-,

e participe do

r,

GRANDE CONCURSO
".1 �

NA BOA COMPRA ESTÃ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Milio-

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmio!
Cautela Milionária milionários •.•

"

TRES SORTEIOS

Confie no suo boa estrêlo
comprando no Revendedor
Renner desta cidade

Confie
/lil

SIM
boa

estrete

,,,,"Sob o ,esponsabilidade do Rádio Bandei,antes S. A. /(a,ta patente 335

20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961

.ao Fogões Wallig VISORAMIC
30 Má.quinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

M'112005

Rua Getulio Vargas, 882 .. Telef. 298 .. ·Canoinhas, S.C.
-Revendec(or Renner CASA PEREIRA A casa da bôa roupa

\ .,,_

\

/

Ver e 'tratar com /

Pastor Egon Materêr,- na Casa PastoraL

Vende-se 1 Motorcicleta «Monark>,
côr vermelha, 6 HP, ano de fabri
'caçao 1957, 1:400 km. rodados.

Otimo estado de conservação.

Dr. Arnoldo Peiter
ADVOGADO

Filho'

COMÉRCIOCIVEL TRABALHO
CanoinhasRua- Major Vieira, 490'

Material elétrico
CA'SA ERLITA

Lãs para Tricot
Casa, Erli1a

"

Atençâq; \ Donas de Casal
Aconselhamos as senhoras de f,!izerem uma experíêncía, la
vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o sabão

VITORIOSO, côr rosa transparente, e uma outra peça lavar
durante' este mesmo tempo com outros elementos. Aí a se-

nhora notará as vantagens que se obtem em lavar as

roupas com o sabão. VITORIOSO. /

Torna-se mais banto. O sabão é mais durável e a roupa
se conservará por mais tempo.

Peça sempre SABÃO VITORIOSO Côr Rosa'
Tambem os sabões LIGIA, TUPI e BORAX

são sabões bons duráveis' e baratos. 3x

\ I

J. CÔRTE'
.,

Comunica a todos, os PESCADORES E CAÇAD,ORES
que ja recebeu um estoque apreciavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

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

CHUMBADAS de todos os tamanhos . ANZOIS co� iscas ar

tificiais - FISGAS. pequenas, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON : TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHI;.IS com ou sem emp�tes em vários tamanhos
de anzois - CANTIS - FACAS - FACOES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUElROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA. MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortlrnento de artigos. de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal. 76 - Fone, 125

CANOINHAS STÀ. .. CATARINA 3
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a espetacular produção alemã na tela do (JINE TEATHO VERA CRLJ�i"
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. .. -

i
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! 30' diasrde lucros o Freguês -
'

__ " para " II
,

- .
• Compre mais barato e ganhe 1 MAQUINA D� COSTU·RA LEONAM' (20 anos de garantia), II

III' NO VALOR ,DE. CR$ �5.000,00
\

I
,

iodas estas grand.,s àferta� de Natal, são feitas pelas lojas Unidas Ltda., a loja Panorâmica da Cidade. II
II \' II

I I

\� ,. E C.I O ,0 S
'

11,
I Algodãd (80 Iara'.)' d� 65,00 por 38,00 Toalbàs plasticas de 120,00' por 95,00 ) I I
III Nylon Bordado de 95,00 por 65,00 ,

.,

J
'

dilO -75B Cretones em côres (2,20 larg.) 'de 240/0� por 195,00 Anilgnas, de ersey e ,00 por, ,00 I
I Br:n! Coloníel 65,00 o metro Tecidos pI Cortina (1,30 larg.) por 75,00 o metro I·
II E mais ,um enorme sortimento de Estamparias pelos, pre�os de ontem. I,
I v ( ii
I Cho�dlate� .Buschle; I . I?iscos I E�feites de Pin�eirinho.1 Brinquedos I,
I R��IO Phillips Luz Iy PI�ha I Chape�s. Hamenzoni I Camisas Ban-- Tan I
I Bicicletas Monark I BebIdas I Alumínio I Ferragens I Louças I etc. etc. II

I N�o faça suas compras de Natal sem visitar primeiro as LOJAS UNIDAS LTDA. - Rua Cae\"no Costa, 553 - Canoínhas I
II C�da compra no 'valor de Cr$ 1.000,00 dará direito a um coupom numerado qu� concorrerá no natal a 1 Maquina. de' Costura LEONAM. III,I /\

Nã� per�a t�mpo. Vã hoje mesmo às . • L· O J. f!.. S UNI. DAS L T DA·. I
II Compre melhor e mais barato e ganhe)uma Maquina dê Costura, no Valor de Cr$ 15.000,00. II
II ' /,

'

,

'

.- .
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DOMINGO,
15.45, ás 19 e

DIA
,

as
,

as

,
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PELOS !..�IRE§
e .ffaJ U ([)

....

e·§ �
ANIVERSARIANTES�'DA SEMANA

. . p.:

ANIVERSARIAM SE I lete Maria filha do sr. ldalino
Hoje: A sra. dna. Almerin- F. Tulio; o [ooem João B. Ru.

da esp. do sr, Vitorio D. da thes, os srs. Orlando Hostert,
5iveira, as meninas Rhode os meninos Luiz AugusTo to.
filha do sr. João Taporoski e 'do sr. Derby Fontatia, Raul
Marlete filha do sr. Arthur de filho do sr. losé Inacio dos
Souza Caldas, o sr. Hi/mo Santos, Udo filho do sr. Horst
Wunseh, o menino João to. Winter e Ernani filho do sr.

do sr. José Tarcheski. Afonso Knop.
Amanhã: As meninas Nelia Quarta feira: as meninas

filha do sr. Edmundo Hart- Leda Maria filha do sr. Ar.
monn e Marta Elieabet filna naldo J. Machado e [oecv de
do sr. Boaventura Benda os Fatima .tilha do sr. João Cor.
srs. Sarkis Soares: e Pdulo nelsen, os srs. Orlando Nas
Dehner, ajouem Aainor Be- cimento, Durcilio .Hostin e

dritehuk. 'Walfrido Krüger.
Segunda feira: A sra. dna. '

Cecilia esp, do Sr. Eraldo Quinta feira: as sras. dnas.
Lessak, srta. Leoni Cubas Maria Luiza esp. do sr, Aral» '

as meninas Neide filha do s:' do Koepp, Anita esp. do sr,

Esterano Lucachonski e Ana Narciso Ruthes Sobv., Sebos
Maria filha do sr. Elvino tiana esp. do sr. Leonardo,
Olenik, O sr, Rubens Ribeiro Brey, Olga esp, do sr. Lidio
da Silva, o menino Antonio ' João Ferreira, Mana esp. do
Altavi'r filho do sr. Antonio sr. Afonso Linzmeyer, a sttu.

losé dos Santos. Teresinha Quadros filha da
sr, Artur Quadros, a meni

Terça feira: Á menina Ar- na Maria Lucia filha do sr.
\

SEGU'NDA - FEIRÁ, DIA 5/12
horas.

,

as 20,15

cl. Romy �chneider
" ').

e Karl Heinz Bõhm

Canoinhensesl � Olhemos o menor abandonado '

E
'

: C�laboradora ' vel 'para .for,mar ,�i?�d�os d�grscreve
'nos e uteís a família, a SOCle-

.
A civilização atual já deu dade e à Pátría,

aos homens a compreensão ní- Canoínhas está acompanhan
tida de que o bom acabamento do êste ideal � eis que surge o

de uma obra depende do bom

princípio que lhe deram e. hoje,
todô povo culto se interessa pe- Ano 15 . CANUINHAS': �. Catarma. 3 de Dezembro de 1960 • 'N �19o
la infancia e em .proporcionar á
criança o maior desvelo possi-

C.E.P,E C. (Circulo d-e Estudos
e Pesquisas Educacionais de'
Canoinhas), congregando o ma- ')

I

gistério para, através de pes-
Continúa em página interna

Zetredo Müller, os srs. Raul
Rosa e' Rodolfo . Frohener,
os meninos Marció Ivan filho
do sr. Orlando Tremi e An ...

tonio Haroldo filho do sr:
Bernardo Belinski.

Sexta feixa: a sra. dona ..

"Ida esp. do sr. Antonio Koller,
as srtas. Maria Luiea filha
do sr. Vitor Krüger, a srta.
Regina Augusta filha do sr.

Julio Gonçalves C o r r ê a
F i l-h o e Bernadete Tere
zinha tilha do sr, Atonso G.
Liitke, as meninas Esther
Dorothea tilha do sr. Douglas

,

Benkendorf e Astrid tilha do
sr. Reinhardt Krieck, a srta.
Helena tilha do sr. Estanislau
Krisan, o jovem, Luiz Carlos
filho do SI. Sarkis Soares.

Gumprimentamos a todos,
desejando muitas felicidades.

Comunicado
Rural de

-

.da Associação
Canoinhas

Desde o dia 1°. de Novembro a Associação Rural
vem concedendo 20% de desconto nas compras de pro
dutos veterinários e agrícolas, ao sócio que estiver i em
dia com suas mensalidades.

"\ ),,-1\\,

.

Tal deliberação, além de prestigiar e distinguir o

associado como ele bem meréce, vem contribuindo bas- :

tante para a conservação e aumento do quadro social,
fazendo repercutir entre as demaís Associações do Estado;
o espirito de associativismo dos bravos homens canoí
nhenses.

,

/
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