
Culminando os abusos cometidos
catarlnense CELSO RAMOS

. ções júdiciais.
cargos, por interrnedio de mandados de segurança, impetrados perante o Egregio Tribunal de Justiça do Estado,
foram agora, sumàriarnents demitidos, num flagrante. desrespeito às decisões judiciárias. Semelhante. transgressão
à coisa julgada é caso de intervenção federal no Estado. Os FIscais prejudicados requereram a' intervenção

por interrnédro do próprio Tribunal de Justiça
\

vídade pois que está em [o- 'da,d� da população deste'

go o próprio prestígio do Estado.
Poder Judiciário' do Estado. Assim, verificamos que o

I Se o Governador Celso Ra- próprio primeiro mandatário
do Estado, sr. Celso Ramos,

I também é o primeiro vío
, lador dos princípios constí
,

tucionais e das decisões dos
tribunais.

'
,

. ,;
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Crnqü'entenário' de Canoinhas

Deputado 'Benedito
de Carvalho

Terézio
Go-pede

vernador auxílio'
do

para os

Cinquentenário
"

Indiferente 80S festejos do nosso próximo Cínqüentená
:fio, não tendo até agora concedido nenhum auxilio nem atendido
'fi) Prefeito Municipal que esteve especialmente em Floríanopolís
;pant' esse fim, o sr. Celso Ramos, Governador do' Estado após
,eleito, esqueceu de todas 8S formas o nosso Municipio. Daqui
t€m retirado tudo que prestava assístencía aos lavradores. Vê-se
'.penas como uníco ato de seu Governo, remoções e exonerações.
"_'

, O deputado Benedito Terezio de Carvalho Junior interes-
,

.do que está em conseguir do Governo um' auxilio para o ani
,ersário do Município em setembro proximo, em colaboração com
!fm deputado do PTB pois este também o' sr, Celso Ramos não

:.',uer atender, apresentou no.s. primeiros dias dêste mês, uma ln

;'icação que abaixo transcrevemos para conhecímento de todos
--10s interessados. ' ,

.

,

'

j;:f' ;'
"

.

Snr. Presidente:

0\ Deputado que êste subscreve:

C6nsiderando que o' Munícípío de
'

Canoinhas, leader dos

l'lIunicipi08 do Planalto Norte Catarinense, comemora no proxímo
"ia 1� de setembro o cinqüentenarió de .sua emancipação politica,
:�e - vez - que foi criado a 12, -de setembro de 1911 e insta
.Ieda a 6 de dezembro do citado ano;
'0 L, I

:�� ..

Considerando quP sua ,labol'tiosa e progressista .população
,1inoblhza todos os seus. r;��ursos para comemorar condlgnamen�.e
'fIr data magna do MUDlClplO;
: Considerando que o Govêrno do Estado tem proporcio
i).ado à outras comunas, como aconteceu no ano próximo p�ssado
enm os municípios de Brusque,ltajaí e Tijucas, auxilios substanciais;

Considerando que o nebre deputado Evilasio Neri Caen,
, da bancada do PTB, em dias passados, numa indicação aprovada,
solicitou ao 'Chefe do Poder Executivo Um auxilio substancial para
as comemorações projetadas;'

/ ,,'

.
'Considerando que o vasto programa em elaboração, cons- '

�8 de exposição Agro-Avicola e Pecuária e, outra, Industrial" e
Comercial, bem como -da Festa"Adual de Herva Mate, promovida
pelo Instituto Nacional do Mate;

,

, _-
,

INDICA
Que a Mesa desta Assembléia, após ouvir o Plenário, encaminhe
ao Chefe do .Poder Executivo apêlo em que se encareça a neces

.

�idade e a conveniência do atendimento da indicação do nobre
,

deputado Evilásio Caen, com o aditamento de que o auxílio de
Um milhão de, cruzeiros seja dividido em heis partes iguais: uma,
ii Prefeitura Municipal, para as comemorações propriamente ditas,
outra, à Associação Rural daquele Município, que se encarregou.
d.a realização da exposição Agro-Pecuária e Agrícola, e, finan
mente, a terceira, à Associação Comercial e Industrial de Cano
inhas, que, por seu turno, se íncumbíu da realização da Exposição
Comercial e Industrial. Encarecer-se, outrosim, que se faz urgen
te a concessão ,de tal auxilio para que os trabalhos programados
e,. já iniciados não venham a paralízar, prejudicando o êxito das
expostções, ponto alto das comemorações.

S. S� em 6 de junho de 1961.

Benedito Terezio de Carvalho Jor.
,

Deputado

'\

�, ,

:NOVO APELO, AOS
-',POSTOS
E AOS

DE GÀSOLIN�t\
MOTORISTA�

/

nome da administração
cumprir determina-

I,

em

recusa-se a
Fazenda que haviam obtido sentença liminar de n05

Tal notícia causou espanto
mesmo nos círculos' pesse
distas mais chegados ao go·
vernador, pois semelhante
atitude do Executivo Esta
dual catarinense é fato sem

precedentes na história po
lítica de Santa ''8.tarina. O
fato se reveste de suma gra-

mos não respeita a lei, pelo
menos deve respeitar as de
cisões judiciais, é, o que
pensa, cremos nós, a totali-

"

reintegração

Ano 15 Canoinhas, Santa" Cata"na, 17 de Junho de 1961
___ .. _"_"____ __---..t..._

....""'.__.....1 ..

AROlOU C. 0[, �ARY�lHO
CAIXA POSTAL, 2

'llfR[DO �AR�INnO I" e' JOÃO SmM[
FONE. 128

Oiret�res :

(

I�umeo 645

'o· /

- -

.

CIRGULA AOS S�AD<>8

ClnqUentená..lo de Canolnhas e o D�putado Aroldo C. Carvolho

Projeto de Lei desti�ando' Cinco Milhõ\es de Cru'""..!
zei\ros ás comemorações do nossso Cinqüente·nirio

, \
.

':,"

seguir a liberação da verba '8n�
tes dos festejos do Ci,nqüeQ;t,,.
nárío, e que nas próximas sé-
manas em .sudíêncía que Iterá
com o Ministro, da Fazeilda,··e:i:.;.
plicará pessoalmente da neces..
sídade do Muníêípío receber,
tal auxílio em' virtude do seu

próximo aníversárío; r

É assim, trabalha' também')o
deputado conterrâneo

= ,,/ pa.t�
maior e melhor brilhantismo de
nossas festividades.

.

será dividido entre a Prefeitu
ra, Ginásio Santa Cruz, Biblio
'teca Infantil, Asilo "Dr. Rolan
do Malucellí" e Associação Ru-
ral de Canoinhas.

'

O Projéto de- Lei 'autoriza o

Poder Executifo a abrir o cré

dito pelo Ministério da Educa
ção e Cultura. Falando na Rádio

li

Canoinhas sobre o assunto, dis
se o deputado Aroldo Carneiro
de Carvalho que erivídará todos
os seus esforços a fim de con-

Projéto de Lei que tomou o

número 1.831 de autoria do de

putado conterrâneo Aroldo Car
neiro de Carvalho acaba de ser

apresentado na Câmara dos De-
" putados e já aprovado pelas
Comissões de Coristituição de

Justiça, Orçamento e Fiscaliza
ção Financeira '. e' de Finanças,
na importância de CINCO MI
LHOES DE CRUZEIROS des-.
tinados . às comemorações' do
Cínqüentenárío de Canoinhas.
O auxílio, se aprovado e pago,

,-

li"ucla�iva "Particular

Willys Owerland do Brasil S. A.,1 também constrói
suas instalações colaborando como fator' decisivo para
o sngrandecirnento de Canoi n has ��I��,j�3eP:;í���!q��::�:d�:I':b:

Os Concessionários Basilio do comércio, a' firma iniciou nosso país e que já conquista
Humenhuk & Cia. Ltda., da suas atividades com oficina me-

ram até Oi mercados' de toda, a

Willys Owerland do Brasil S. A. cânica. Assim que foram nome-:
América Latina.

nesta cidade, constroem um mo- adas Concessionártos da Wi!lYS, Enviamos a" todos os compo
dernissimo predio para as íns- 08 circulas pessimistas logo dei- nentes da firma Humenhuk, só;';
talações da firma que no mais xaram de acreditar no êxito cios, funcíonârtos.: e, operárros
curto espaço de tempo, conquís- (lesse ramo de negócio na nos- calorosos votos de progressoJ�
tou a simpatia do povo brasi- sà praça. Hoje, graças a produ-

'

desenvolvímento cada vez' mâ18
leiro, a Willys Owerland, fabri- ção de, vendas, .

os mesmos te- crescente, agradecendo' a .t�n
cantes Idos famosos e mundial-. cem os mais calorosos aplausos ção que nos foi dispensada' pdt
mente conhecidos Jeeps Willys. a firma Humenhuk que no Pla- ocasião de nossa visitá 'ás 'sÓ'ás

O prédio' de propriedade da nalto do Estado, são os que mais 'futuras mstáíações. ,<,;� r " .. :

firma Basilio Humenhuk & Cia. produzem e desenvolvem ati

Ltda., ocupa uma
I área de 680 vidades.

metros de construções. Possui- O prédio está sendo construi
rá oficina, 'salão de exposição, do com

'. autorização da Wi1lys
almoxarifado, lavagem, lubrífi- que fornece sua sugestão a to

cação, seção de peças e pintura, dos os, Çoncessíonáríos tendo

\_.. A toclos: OS ,JeSPOl:�s�yeis, pelos Postos de Gãsolina da Cí- além de \ um mdderníssimo es� até mesmo que atender os re-
i

dade, já todos amigos- e 'entUsiastas do' Movhnent.o' "São, Cris- crítórío; "Localisado .no centro quisitus que' impoem para uma

tóvão", encarecemos a conveniência de of.!'!rtarem um exemplar da cidade, à Rua Vidal Ramos, construção condigna com o de
,(ia "Manifesto" a t-odos os Motoristas, e Donós de Carros, s'em a firma Humenhuk como é m!:lis senvolvimento da cidade em que
Q:�ixar de explicar-lhes que as contribuições são ESPONTÂNEAS, conhe::ida nos meios industriais- tem a venda os seus produtos.
pois que ·se trata de adesão VOLUNTARIA a um movimento, quê.' comérciais; está, sob a direção Além do prédio em construção
t�manho interesse está levantando no seio da Classe. Mas não de- ,\de Basilio e Nicolau Humenhuk, que.,.será brevemente inaugura
sejamos quê haja constrangimento de espécie alglima:. os sócios principais e os dois do, a firma possue um outro ao

Se os meios,de que dispormos o pefmitir�IIi, f..cultapdQ- que movimel1tam, a aludida fir- lado tambem servindo ao mes

nos, alérp '!�,o-li�ançiame�t9, q� Imagem, da qapeli[lha e ,(iP C�rr<;>- ma: Bastante experientes no ra- mo ramo. :reremos assim, dois
Andor, a' cefrripra, de' 'FLAM'OLAS "alusivas, ã' 'P'roClssão/tÓdds ',' os' mo·' sendo <> Basilio _Humenhuk magllÍficos prédios que traduzem
condutores' de: car'ros, em ã 'noite do dia-"25 de, julho,'receberão tamb�m: um habiL eó'competen- as cr;mstantes atividades da fir-

G�ATUITAMENTEi:i: sua flâmula.· .'
.

"

te· mecânico é o Nicolau exce- m� 'Basilio Hum'enhuk &, Oia.,
,

'�
,

Pela Comissão, lente vendedor ,vocacionado Concessionários da Willys Ower-
"'1)1:' frei Elzeário Schmitt, ofm. mesm o para esse difícil mistér land do Brasil S. A., fabrican-

"

Enlace
Dorita Wolter

João Alberto NicoJaz�i'
Hoje As i 6 horas nà Mair,u

Cristo Rei. unem-se pelos là�ôs
sagrados" do matrimonio a gentil
senhorinha Dorita, filha dileta do
di�tinto ca�aí sra. 'dn�, fIca R.
Wolter e do sr. Kurt W.()l�er com
o sr. dr. João Alberto>' Nicolazzi.

"' :. ,.'. ,.�,

Os amplos salõei? dó Chtb Ca
noinhense, serão abertos para r�·
cepcionar os convidados às sole.
Didades nupciais. 'c

Nossos cumpriment,,! ,:aoi,(Jilltio
to 'pai- ' CQ� \votos ,de buitãs feli
cidades, extensivo. 80s seUS dig
DOS progenitores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

A.tende com Casa Comercial de Secos e Molhados, 'Roupas
:. : Feitas, Armarinho, Bíjouterías, Perfumarias e

Miudezas em Geral
. \

Anexo -também com bem 'montado BAR, com bebidas. con-
".- .

,

S�r�asi e doe- s em geral. Balcão Frrgorífíco f> organizado
;-,' ,SAL,Ao DE BILHARES SNOOCKER_

,

Sérve-se B8m� Parar''Servir Sempre.

'-,.r..
�.

ReFaça suas
j

forças, tomando

B I GC A F É
Saboroso até a ultima got�

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

BIG e. o rnelhor café

)

Ii Molduras
i e Ouedroa

. ��, ,j"

Grandes 'Descontos
. , para'Rev:en"dedores

,

Procurem

CASA, ESMALTE
I ,

C.urso Gratuito de Ta

quigrafia (pOr correspondencia)
Acham- se aberta. as matrícula!

para OI cu rsos de taquigrafia por
correspondêncie dn Iustituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e recouhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenas de l� IiÇÕ�i§, após
o que serão conferidos Diplomes
aos elunos aprovados em Exame
Final, .também por correspondên
cia. Os interessados deverão es

crever dando nome e enderêço
p'are a Caixa Postal D. 8934,
São Paulo.

\

' •• .!

Romances e Livros
CASA ERLITA
! .

,

um veículo WiUys continua a rodar

�!
., ,

A peça utilizada fOI p'�_ça_genu)na vvruvs.
E isto quer dizer peca de qualidade -

peça que fOI curdadosamente, examina
da. passou por testes rigorosíssimos e

só então fOI aprovada Sua reposrcáo
fOI feita nas oficinas de um Conces
sronario

. Wlllys por homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam. Para (1UP �8U :eiculo Willys con
tinue 10n%, u

. Serviço Autorizado e
c.

;_21 S .rl2_!}.�_I_��> v'V iTIYS
Onde houver) esta placa. seu veiculo IN'

_ L

-------------�---

BaslUo' Bumenbuk' &
-, I

GAl:4Q��!NtiA'S!iÀ� "Rud' \lidai R�mos, 203
ela. Ltda.

Tele]. 145 - S. CATARINA
-,

L ,"4M

.,

,

CASA DO ,'CRIADOR
A Direção da CASA DO CRIADOR comunica aos Se

Ilhores ,Ua:,rado�e� e Crj�dó�es �õs plunicíp�os de .<?�n�t
nhas, Major Vieira, Tres Barràs- é ,;demaIs'· Munícípioã
circunvizinhos, que iniciou suas atividades comerciais com
estabelecimento à rua Paula Pereira, n", 476/8, ao lado

. .

do Correio, nesta cidade.
" "

\ II,
Consultas e orientação técnica sôbre o emprêgo certo de

Medicamentos e Vacinas contra tôdas
as

.

doenças dos anírúaís.

Senhores Criadores, quando vierem rã cidade, não deixem
de fazer uma visita ao nosso estabelecimento,

,

pois é de seu interêsse.
�.

I'
I

;

J. CÔRTE
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

Caixa Postal. 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA.. CATARINA'

Apreseuta esta temporada decaça soa seus distinto freguêees,
arrnaa e munições de todas 8S espêcies: .

,

. Espingardas Nacionais ROSSI· BOITO - LERAP ele, um e

. dois, canos, mochas e de cão. - Espingardas de 'procedência
"

estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI· TAURUS
de todos os ealibres. - Balas e rpunições� em geral para armas.

Espiugerdas de pressão pi esporte e caça. - Eepingprdas pica
pau • PUX" FROUXA e de CÃO. - Camas �e Campanha,
Lanternas fi pil!:!,"s. carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACOES de mato - TALHERES ARTICULADOS.

Melnores prêços '_ Melhores condições da

pagamento - Maior estóque da praça.

DR. #�RNOLDO PEITER FILHO
I \

A O.V OG A DO�
CIVEL COMÉRCIO

.

TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas'

Jo ... é Yvan da Costa
/' Bacharel em DIreito

AOVPC8C13 em geral,· especialmente crírne

Praça. Dr. )Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
" ANOINHAS ._ Santa Catarina

óA d u b O S�

o melhor que há
R e p', e 5 e n t a n te:

Z: 8arcindo & ", Knüppel Ltda�
Caixa Postal 56 -Canoínhas S. c;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

( Manhã: das 8,30 ãs 11,30 hrs.
HORARIO ( Tarde: Exclusivamente c/hora marcada

Necessidade 'de
o Crédito aos

um plane
Pequenos

pere levar
Produtores

«O crédito rural aplicado como simplE1s supridor de capí
tal não poderá promover modificações substanciais na estrutura
economtca das pequenas empresas .ag_ropecuá:ia�». Esta � uma

das conclusões a que chegou a cormssao de técnicos, do SIstema
de Extensão Rural e de entidades de fínsnciamento, em estudo
sobre a «Reformulação da Pontica de Aplicação de Credito Rural»,
Naturalmente, o problema do crédito para incentivar a produção
agropecuária oferece aspectos diversos, que têm sido, maxime ul
timamente, objeto da preocupação do .govêrno federal, que reco
mendou estudos por especialistas.

Prosseguindo ainda na citação da conclusão a que. nos
referimos inicialmente, afirmam os técnicos: «Para que possa in
fluir na eficiencia dos meios de produção e nos rendimentos dos
agricultores, necessita (o crédito agrícola) ajustar-se às co�diçõesagroeconomicas dessas empresas, na base de um plano racional e

adequada oríentação».
Por certo, que é impetuoso fazer alguma coisa no �entido de maior difusão e aplicação do crédito para a' produçac de

generos agrícolas e produtos, da pecuaria.
� É de todo conhecimento que os sistemas vigentes no país,

para o fornecimento de crédito, especialmente aos pequenos pro
dutores, apresentam falhas de tôda ordem. Inicialmente o peque
no produtor encontra natural dificuldade em tratar com os as
suntos

.. complicados do crédito. As exigencias feitas não se coa
dunam com tt realidade do meio.

S�be-se perfeitamente, quanto é falho argumentar -a efi
ciencia do crédito rural apenas com cifras. Estas pedem imp,re_ssíonar o cidadão que sempre esteve nos meios urbanos, que nao
conhece senão como tema de folclore, o trabalhador rural. Para
estes, o'mundo é infinitamente mais simples e ao mesmo, tem-

\

po ,(quando tem que lidar cem certas criaturas citadinas) - ter
rivelmente complicado. Para que o crédito agrícola produza os

resultados desejados. é necessário, antes de mais nada, que ele

"\',,. chegue ao homem, que amanha a terra, que proporciona os bens
"P de consumo com o seu trabalho.. Se persistimos no proposito de

fínanêíamento de «empresas», no sentido de grupos que sempre
«sabem como conseguir emprestimos» então nossa produção agro
pecuaria não sairã da rotina em que tem estado.

Por outro lado, não devemos esquecer que pouco adían
tará o crédito se não houver amparo à produção, meros de es

coamento, de armazenamento e de comercialização, de modo que
o agricultor seja realmente benefícíárío de sua produção.

f.[;'MD1m11 00:

2- QUE VALEM POR

..._......

\

a motoneta

funcionol
para o

transporte
Individuai

'CONFÔRTO

ECONOMIA
faz 55 km com 1 litro

ii 370 km sem reabastecer.

BELEZA
porque é o única

que tem suspell$õo dupla.
porque é o único que tem

linhos aerodinâmicas.

SEGURANÇA
porque é a único

que tem chassis monobloco.

V, adquire a suo VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores autorizados.

UM PRODUTO DA PANAUTO S. A. - RIO

_-) , Distribuidores.
, Praça Lauro 204

CONSEG (JIDAS 200 �ACAS
OE SEMENTES DE TRlGO

�'%"
'

.
�

:"Da viagem do dr. Milton Stra- do Brasil e Associação Rural ain
iria�es. Encarregado do Serviço da com a colaboração dos moi
de Expansão do Trigo desta, cio nheiros local. A semente é da qua
dade. a Vacaria, RGsul. resultou Iidade eCaraeinho> que tem o

a 'aquisição de 200 .sacas de se- mesmo ciclo da semente cFronta
mentes de trigo que está vendida na:'. Muito embora a época .do
pelo preço de custo pelos moinhos: plantio seja até o dia 15 de JU
Victor Ku�ineck - Irmãos To- lho, espera- se que ainda possamos-
carski e Irmãos Zugmann. obter uma bôa safra do cerel-ou-
Ap6s· imensas dificuldades par.a ro que com a chegada das se

a aquisição de sementes, a Iocali- mentes, provavelmente muitos la
sação foi feita graças ao trabalho vradores ainda se animarão para
desenvolvido pelo SET - Manco a cultura.

Nascimento
O lar do casal dna. Zany

sr Onélio Wisniewski, foi a
14 do corrente, enriquecido
com mais uma herdeira .que,
na pia batismal receberá (J

nome de Martho Cristina.
Nossos cumprimenths.

Faleceu o Fundador
do LEONISMO'

,
os LIONS Clube de todo o

mundo receberam com conster
nação a notícia do falecimento,
alo. do corrente, em Chicago,
EUA do fundador do Leonismo:
Mr, Melvin Jones. O extinto, lJ'1

ô

tSecretário Geral perpétuo dos, D> e 1 o
Líons Clube nasceu em ,Fort
Thomas Estado- de Arizona,
Estudou' Direito e dedícou-se a�ó
ramo de seguros. Pertenceu 80 ,

Círculo de Negócios de Chicago
um "dos muitos clubes que' no
início do século adotavam a

classificação profissional � visa
vam o auxílio mútuo. A pri- Foi motivo de satisfação para
meira reunião de clubes que re- tõda Canoinhas a noticia da e

sultou na fundação do Lions foi leição do nosso presado amigo
realizada em Chicago,' na sala e assinante João Pacheco So
Leste" do Hotel La Salle, K, 7 brinho para presidente da As
de junho de 1917, Pouco depois, sociação dos Avicultores do Pa
da 8 a 10 de outubro do mes- raná .com sede em Curítíba,
mo ano teve lugar 8 primeira orgão de classe que congrega
Convenção de Lions em Pallas, ' uma centena de associados.
Texas. Vale a pena registrar'

,Com os' nossos melhores vo-que o «slogan» de Lions provém
das iniciais de «Liberty, Intel- tos de profícua administração e

ligence, Our Nation's Safety», parabenísando o nosso conter-
.

' -raneo- peja vitoria alcançada na
Já em, 1920 fUl fundado, o, ,tHfra dos-pinheirais, transcreveprimeiro Líons Clube fora dos ,'jnü:s na 'Jn,t�gra a circular' receEUA, isto é, em Win�sor, Ontá- 'bida pela nossa redação:

rio, Canadá. O Leonísmo ,
Bra

siÍeiro surgiu, a 16 de abri! de
1952 com a fundação do Lions
C!ube' do Rio de Janeiro.

Canoinhas possue seu LC há
cêrca de dois anos.

Presidente da Asso
Avicultores dodos'ciação

'Paraná
João

o .nosso

Pacheco
conterraneo
Sobrinho

brínho: Vice-Presidente: Nelson
Câ�ar�; i: Secretario: Newton
Ribeiro de Catta Preta; 2' Sec.:
Paulo Gustavo Sommer; I: Te
zoureiro: Affonso TheinE:'l; 2' T.:

Dacyr Siqueira Trevizan.

CONSELHO FISCAL

&aul Alberge, Constantino San
tos e Lauro Ribeiro de Macédo.

SUPLENTES DO C. F.
Dirceu Alberge, João Batista

Valença e Aldo 'da Costa Pe
reira.

.Solicitando a valiosa coope
ração de V. Senhoria para com

a nossa Associação, em pról da
• defesa e progresso da Avicultura
-sem nosso Estado, aproveitamos
o ensêjo para enviar os nossos

protestos de elevada estima e

'distinta consideração.
Cordiais Saudações

João Pacheco Sobrinho
Presidente

para
,Casa Erlita

•

Curitiba, 5 de março de 1961.

Circular N°. 1/61.
Prezado Senhortv-c- ,

Temos a grata satisfação de
comunicar à V. Senhoria, que
em eleição realizada no dia 10.
de março do corrente . ano; foi
empossada a nova Diretoria e

,'Conselho Fiscal da Associação
Pedro Veiga Sobrinho, Escre- �dos Avicultores do Paraná, five�te Juramentado em exercício .cando assim eonstítuída:

de Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Estado dê SaDta DIRETORIA
Catarina. etc.

\ Presidente: João Pacheco So-
Faz saber que .pretendem casa�:" ",.;..-> �__� ..._Fabiano Malicheski e Joa,nita "

Monchalolki. Ele natural I deste
, Ate","n'�'çãoEstado nesta cidade, no' dia 3 de .,

Dezembro de '1935, lavrador, sol
teiro. filho legítimo de Gregorio
Malichéski oe de Dona Eduviges
Urbaneck domiciliados e residen
tes nesta cidade. Ela, natural
deste Estado, nescida em Col,onia
Vieira, n/Mu. no dia 24 de Ju
lho de 1941, doméstica, solteira,
filha legítima de Ludovico Mon
chaloski e de Dona Francisca
Monchal6ski domiciliados e resi
dentes em Butiâ, neste Municí
pio.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o para
fins de direito. r "_' _

Registro - Ci v iI

Lãs Tricot

Caçadores! ,

.

Em "breves dias a firma J. Côrte irá receber as

afamad�s���SPl�:i��das_ de u� cano e."m todos os calibres
MOCHA de> fêibncaçao RO�SI e BC"jRETA, orgulho da
Industriá Nacional. Ampla Garantia.

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas
BEB.ETA nos calibres 22 e 6,35 (com pente)

Prêços ótimos

CôrteJ.
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

Caixa Postal, 76 - Fone. 125

CANOINHAS - STA. CATARINA
,'"

E para constar e chegar êste.
ao conhecimento de todos -lavrei
o presente que seJ'á afixar! po
lugar público dlêst!' Cartório e

pu bhcado 'no jornal Corre 10, do
1\1 ort.e que' se edita na Cidade
de l " ,ha..:

Ma;,,!, V:e:tra" 9 de junho de
1 6!

:: ,
Otímo terreno pI indústria ou residência, medindo

40x40, situado à Rua Felipe Schmidt, esquina Rua 'Curi
.tibànos.

B�NFEITORIAS: Um barracão de madeira, lOx20
e uma casinha velha.

Possue motor de energia elétrica de-B H.P.

MAQUINAS: Uma circular marca Invicta, e uma

destopadeira e] mesa, ambas motorizadas.

Prêço de ocasião.

Vende-se de preferência o conjunto ou parcelada-

Pt:dr o \, 1'>1-:1) ,
Subrinho

E. c r e v. J., m exerc,

l I-\. I P ':;., urt Wêl moda

elétrico mente, ,

. _

Informaçoes com o sr.

E R L I T 1\ " F.ãbrica de Vasos de Xaxím à

Rimon Salame, ou na

Rua 12 de Setembro, 757 .

• :.r_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veterinários
e I Agrônomos I SELEME

,"
, I >

ANUAR
MÉDICO

Ex - Cirurgião residente da Casa de Saúde "São Miguel"
Serviço do Prof. Fernando Paulino Rio de Janeiro'

DR.

Segnudo informe do Serviço
de,� Estatística do Mírnsterto da

Agricultura, havia em 1956, no

Brasil, 1,876 veterinários e 6036'
agrônomos. .Oitenta e cinco por
cento dêsses profissionais ocupa
-v�m cargos públicos e federais
ou estaduais; 5% trabalhavam
em ,indústrias fertilizantes, má
quinas agrícolas ou inseticidas,
e 10% trabalhavam por contá

própria. Cerca de 62% dos mu

nicípios ltasileiros não têm um

só agrônomo enquanto 34 %
'não têm veterinário, o que é
um absurdo num país conside
rado "essencialmente agrícola".

CIRURGIA E CLlNICA GERAL

Consultório: Rua Getúlio ,Yargaa, esq. Rua Paula
Pereira Fone, 380
Residência: Fone, 263 IGrande Baile E-· r'. \",;.do BotaFogo

\ o Clube da Estrela Solitária fará realizar grande
baile, .

na noite do próximo dia 17, em sua séde social

(Salão: Lauro Michel), para o qual convida todos os seus

sócios e distintas famílias.
'

Esta noitada dançante terá as seguintes características:
.. , 1 Traje a caipira;

,

2 - Concurso de' 'sanfoneiros e violeiros;
'3 - Eleição da ESTRELINHA botafoguense. A

.

eleita terá a' responsabilidade de representar 6
•

clube, no concurso da Rainha do Cínqüentenárío ALÓ 1.11.
'

e, por esta razão, o clube se interessará menos

pelo resultado, financeiro' que possa ter, do ,que ,Vid�aças, quebradas em sua

pela escolha de .um '�broto" de real beleza ,'..".,e '. casa? N�o �é problema,
'que possa se constituir" ém séria candidata '�p, . T'elefone' para 305 e será
cetro cidatino. prontamente atendido.

Canoínhas, 5 junho de 1961.
A DIRETORIA

,

GREMIO de JULHO1'5
Programação Social pare o mês de Junho,

Dia 18 • Domingo
Discos Dance 16 horas - Club Canoinhense

Dia 24 Domingo
Discos Dance - 16 horas - Club Canoinhense

NOTAS: São convidados os associados do Club Canoinhense, So
ciedade Beneficente Operária e E. Tênis Club.

Auxilie o "Asilo", votando na candidata do Grêmio a

Rainha das Crianças, menina Izabel Cristina Seleme,

Antecipamos nossos ogradecimentos pelo indispensável
comparecimento de todos.

(Colaboração do Correio do Norte) A \ DIRETORIA. \

CASA ESM'ALTE

.;. ",

/

J A N I O regulamenta
o jogo (lícito)

carteado,

'.

Brasília, 12 (Transp ) - O
presidente da Republica assinoU
decreto disciplinando o funcio
namento das seções

.

de jogos Ii
citos .carteedos, nas sedes dai
sociedades e entidades recrea-'
tivas; socíaís, culturais, literárias,
beneficentes e esportivas.
Diz o & to presidencial que

"as verdadeiras ',entidades cita-
das não podem ser confundidas
com casas de tavolagem, face à 't':.
infiltração de elementos perni
ciosos, profissionais do jogo".
Sendo dever do govêrno pre
ssrvar do desvirtuamento 011

clubes e entidades - friza
o diploma legal - a êle cum-

pre imprimir às atividades das
entidades sentido efetivamente
social e recreativo.
Determina o decreto que para

obter licenciamento para funci
onamento das seções de jogos"
obedecidas as' leis, decretos e

regulamentos que regem sua!

atividades, devem os clubes e

entidades preencher as exigên
cias que foram enumeradas no

decreto. l '
"

Especialmente fabrica'do para aqueles que desejam um

caminhão com a versatilidade de: camioneta, com uma

capacidade de: .carga m{lior, ou ainda maior área

útil de transporte p�ra mercadorias relativamente leves
e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas 'especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F-350, agora lançado no mercado brasileiro.

-,

Equipado com um possante motor Ford v.s de
167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional
resistência, garante serviço .ininterrupto. Cabina com

pára-brisa panorâmico. de quase 2 metros de visibilidade; .

proporciona maior confôrco e segurança!

As autoridades encarregadas
em cada Estado ou Território
Federal, do licenciamento e fis
calização das entidades de que
trata o decreto, ficam impedi-

,
das sob as penas da lei, de ex

pedir alvarás de funcionamento
das seções de jogos lícitos car

teados
.

às entidades que, sob
quaisquer pretextos, não aten
derem a,s exigências.
Em seus artigos, o decreto

prevê a proibição do licencia
mento de seções de jogos nas

subsedes das entidades, o in

gresso de menores de 2,1 anos,
o isolamento das demais de

pendencias, dos clubes é .. enti
dades das salas destinadas aos "'\

jogos, o impedimento de fun
cionamento de entidades da es
pécie em edificios residenciais
de apartamentos, hoteis, pen
sões, casas de cômodos ou es

tabelecimentos congêneres, e, fi
nalmente, veda o licenciamento
de entidades, que embora com

sede própria, e com nome de
clube ou sociedade recreativa,
explore, exclusivamente, o jogo
lícito carteado.

I'

fORO f,.3S0 para
Há um

,

d necessidade.ca . a
f! \ dutos farmacêuticos ou

• Transpotte de cigarros. {TO
pequenos engradados.

adarias e confeitarias •

• Entrega de enc.omendas de p

lojas e arm�z�ns. transporte t urbano e rural. e�
• Serviço rapldo de

/ 12 pessoas ou rru

com capacidade çara
,peruas ssageiros.crônibus� para 17 pa -

geral Fácll edap-
etos e freles em .

. de
• Mudansas. carr t"p� de carroceria

_ do chassis a qualquer 1
.

taçao. 1 ta forma e grade�.
madelra com p a

. chos e reboqueI, furgões e .a�
• CarrOS-socorro, gul.f\ -.- t ansporte policiai-

de bombeIros e r

bulâncias,. carrOs �. F 350 tão
O hassiS Foro da »e,.le -

IMPORTANTE: S c

com cabina e .odas dupl...

normalmente forneCtdo!
s especiais ilustradas ".

aSS1m.

na traseira. As caTTOceTW
com rodagem S\mple�

.'
- dêste chasstS com

c01JW a uhhzaçao
de p,.é\riO ente:RdimentD

"" tTaseiTa dependem �
ao R."....u.!"".. Vcrrd Ao -

.'

,

VISITE O SEU REVENDEDOR

Comercial Li m i,ta da Lãs para !ricot
Casa Erlita,Rua Getúlio Vargas -,. Canoinhas

'.

Santa Catarina

.,
" j
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'Prefeitura Municipal
E D PT ,A L

de (anoinhas

'; De ordem do. Sr. Prefeito Municipal, 'torno público
que durante o mês de Junho, se procederá nésta Tesouraría
e nas Intendências de Paula Pereira, Felipe Schmidt e

Bela Vista do Toldo, ,\a cobrança dos, seguintes 'impostos:j: .'-

,A - Imposto Sôdre Industria e �rofissões (20. trimestre.)
'B - Imposto de Licença (concirruacão parltindústria .e comér-

I: . cio) 2.0 trimestre.)
-,

: '\ '

,

l .

Os contri�uintés qu� \�ão 'efe:u��e�. seus pagamen
j�OS no prazo acima reíerído.: estarão sujeitos as multas
'de acôrdo ,COrIl' a lei.

.

Canoinhas, 31 de maio de 1.961

Clemen#no E. Pieczarcka
Visto: Joio Colodel - Prefeito Mun,icipal

�--------�-----------------------------

.Aviário , Leghorn
:

"Canoinhas"
Rua Roberto Ehlke,' 331 Caixa Postal. 100 - Fundado. em 1942,

A V t S O 'C'

Este aviário avisa aos interessados que terá dísponível Pintos das
. -raças LEGHORN e ·HAMPSHfRb: (de, 1 dia), nas seguíntes datas:

Junho 9� 15, 21 e 27 Julho 3, a, ,15, 2f e 27

Agosto 2i 8, 14, 20 e 26 - ,SetO� 1,.7, 13, 19 e 25.
Disponlvel também pintos áe -outras idades. \

"

Faça, hoje mesmoç uma visita li este aviário, para apreciar como são
produzidos pintos fortes e sadios, por moderna incubadora, agora

com capacidade para mais de 3,{lill,i pintos mensais.

'Faç� seu' pedido hoje. para receber pontualmente na
data de, sua preferência.

/

A V I A R I O L E G H'O R N
Quase 20, anos criando e selecionando aves de raças puras.'

,(RECORTE E GUARDE ESTE ANUNCIO)

..

Pa.ulo Jar�chel
I

Bo r e Ghurrôscaria.
,

Avisa seus amigos � frequentadores, que mudou-
se para a Rua Paula Pereira, (Bar Ideal), onde espera
continuar merecendo li preferência que sempre lhe dís..
pensaram. .

Diàriamente churrascos de

GADQ, CABRITO· E LEITAO

Vende�,se
ou troca-se. por' uma caminhoneta

'.
.

Um ca�inhão "Dodge" ano 1946 em perfeito estado.

Tratar com

Norberto� Fiedler Fone, 138
'"

@" Mil MJ!!9PINii o'

.l
�Ii

I
(
\

,

PNEUS

/'

I

TODO\S os
-

'TODAS AS
TIPOS

MEDIDAS

'0 M'AIS COMPLETO ESTOQUE' DE

/

PNEUSTi r'$,ont
, Para atendê-lo- com a máxima rapidez - funcío
nários com muita prática. Para sua segurança
e economia- pneus que lhe garantem máxima

quilometragem por cruzeiro: FIRESTONE f
/

-t
,

&,.

"

TRt=:S" BAR'RAS ,E CA N O IN HÀ�
. ;.�: �

SA,NTA"CA TARINA

S&LW

�".
. .

"

) ,'; ,

-; :

revolução para' > '

·obte-Ia
Ponderando ','que "hã'ô"podem

falhar; não têm o direito' de fa
lhar; só Deus sabe o que nos

sucederá se falham", o sr. 'Ja-
· nio Quadros deu posse 00 dia
20 ultimo, aos membros do gru-
po de tre balhos que. ela borará
o estatuto da terra, Afirmou!
depois que esta é h/'reivindica.
ção: que está hoje na co�sciên
cia de todos, dirigentes e diri-;
gidos, na consciêndia da igreja: n

através de várias e altas' niant-í
festações, e· na consciência de'
tôdas as camadas sociais respon-:
sáveís, identificadas com os

'nossos ; problemas, capazes de
»sentí-Io". ,.

'

,.,.d,' .. '

o presidente disse, também,
que tem confiança no "êxito da.
tarefa que lhe foi f(lnfiada, de
modo a. se satisfazer a exigên-·
cia de um estatuto da terra, de
forma a possibilitar ao govêrno
o atendimento da mais sentida
das reivindicações brasileiras e

· uma das mais prementes neces

sidades do nosso desenvolvimen
to' e ,de nossa paz social. Na 0-

·

portunídade •. 8!i1segurou o mais
profundo respeito" do presidente
da Republica a. todos os parti
-cipantes do grupo 'de trabalho,
e o mais decidido apoio na e-I.

.

xecução de sua tarefa, dizendo
que, se outras fossem as cir- 1

cunstancías, se envaideceria' de
ser um deles.

O professor Osvaldo Gusmão
afirmou que ,8 reforma agráría.
é uma necessidade tão premen
te que ela se fará por bem ou

pela revolução e que, se não
fosse possível fazê-la para pri
meira fórmula, êle não hesitaria
em. ficar ao lado da segunda,
para estar junto do povo, "

Por sua vez, o .. sr. Ivan Luz,
presidente do INIC,' declarou
que o presidente Janío Quadros
tinha razão em propor' à elabo
ração de, um estatuto da terra.
Com efeito, "nada há de refor
ma no setor agrário brasileiro.

Hjá sim q4e institucionalizá-lo".

AVISO
Fica expressamente proi

bida a passagem. - caça
da de qualquer espécie e as

pescarias na Fazenda São
Sebastião em Santa Leô ...

cadia. Forma-se, essa proi
bição extensiva aos particu-

.

lares e aos. próprios agre
gados da Fazenda.

Será solicitada a confis
cação da arma, aos contra
V€ntores que por denuncia
forem encontrados desres
peitando o presente avizo.
�
Ass. Ismael de Almeida Garret

Confecções finas
para. senhoras.

Casa .Ertita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



n E lOS LA PR E§
Mirtes filhtJ do sr. Francisco

...... Koehler e Soni Batista filho
"

.//c'
do sr. Epaminondas Simões;

.. __ o

\ a menina Samira filha do sr.•

e' O...... Â Gabriel EM�oubQ; ás sr as.
.. .::n (J) Ib 1fIII:!... ,

" dnas. Francisca esp, do sr.
((;II \I;. :::âI ,

.

Vitor Gonçalves e Sofia esp,
do sr. Paulo Zapp.

c

Dia' 20: os srs. Pdulino
Furtado de Mello; ou» Hol"
tmann; e Paulo I.arschel Sob.;
a sra. dna. Ancila esp. do Si.
João Zattar; o menino Her
berto filho do sr. Guiiherme
Prust; as meninas Maristella
filha do sr. Athaide Allage;
Maria Deolair filha' do .

sr.

Belmiro Alves e Irene filha
.
da sra. EstanislauaKoslosvki.
Dia 21: os srs. Jacob Fuck

[or. e Zeno C. Zippel; ás sras.
dnas. Luiza esp. do sr. Gas
tão Casamaiou 6 Paula esp,
do sr. João r. A. Siems; as

meninas Sibila filha' do sr.

Paulino F. de Mello e Orly
Teresinha filha jio sr. Carlos
Dolla; o menino Ari Lucas fi
lho do sr. Eraldo Spitzner e

João Batista filho do sr. Ci»
rUo Medeiros.

Encontra-se a venda, por intermédio desta Secre- Dia 22: os srs. Benedito T.
taria, como segue: de Carvalho Net� e Ladislau

:tIpo «Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo Dambroski; os jovensDorioat
. (Iritens e Etiseu Langer; astipo pires «Ceres=LS» (mole) a Cr$ 27,00, à -quilo meninas Sueette Ma,ia filha

aprpximádamtÜlte. -:'. "".
. do sr. Aflib Sakr e Maria de

,:i. "".".:. ':.. . , ,'?'::<2.'L t
'

'. ' : '. . .•
,. Lourdes filiui: do sr. Ped,.otii(.,Q�,·p,e,���ôl;·��eveÍ'ão �er:,�ncamhihados àquela �écre-:", Grosskopt.t�n.íi oU'ii,Dlretpna de Produção Vegetal, em Florianopolis., .' Dia 23: os meninos Lino

:.,:��:�;�",\x. ",_,!,.;:.���)9�Ó ,C�LODEL, Prefeito Municipal filho do sr. Zenão Nazur.
k.vic� e Oastâo filho l'do

,
sr.

FeZzx R,idoIT; () jovem
"

Per- i

.V·... 1"1"1,· dinando rran.k,·, a�.sr,ta.. Jnês'
"Bialeski: os 51-S. Anjiêii'rttJPer- '.

reira; Ottmar Rieçie.: Ladis« :;

lau Stascovian e Hen'Úque ..,Artner. ,

.
'..Nõsso« parc/b!ns " 'c} '.

'

'. ANiVERSARIANTES DA SEMA'NA
"

ANIVER.SARIAM.SE
Hoje: a srta. Asta Bayerl,

de Blumenau; o sr. Engelbert
Fiirst, a menina Cleide Maria
filha do sr. AntonioRodrigues.

ch ler, Angelina Metzger e Ar.
lete Hottmann; a menina Ma;'
ria Angela filha do sr. Wal
trido Langer; os meninos A
riel Antonio filho do sr. Sele;
me Isac Seleme e [oão Agos
tinho filho do sr. Altamiro
Lêski.

Dia 19: .os srs. Agenor J.
Kreilíng e Celso. Bauer; os

meninos EdgardtWilson filho
do sr. Waldemar C. Stange;

Amanhã: os srs. dr. Zaiden
Seleme; Adib S. Sakr; Paulo
Zapp e loão Polomani; os jo»
ve�s: João Agostinnho dos
Santos; Dj(J.lma B. da Silva
e Edmundo Pscheidt de Sal.
sei,o; as srtas. Leondina Kü•.

Da Secretarria da Agricultura
Comunica�ão

MILHO H'BRIDO

(inqüe,ntenárias
A est8' altura dos acontecimentos, ouso repetir a pergun

. ta do sábado passado: quem leva mais de Canoínhas - o jornal
ô"�.;� '��evista 'dum+ grande centro, 'que' aqui desejasse. fazer uma

r�órtagem, ou as' orquestras estrangeiras? Se para o prestígio
(J��, q,poi,nl}.$s somos. incapa:z;es de sacrificar uma noite de dan- j

çat!!�",de"que nos queixamos? !

' .... '''.',
\

'.' X :x x' X ;,X '.X

,b�ij di., Há.;'ju!ltificada· espt>ctativa.: ém tôrno da música para o

l!ino.,. do ,Ginqüentenário.· Soube que, sob absoluto alJonimato,
cÔqlpositores de fórs, autores de música para órgão, piano, or-',
questr.. e córos, com obras publicadas, mandaram postar em Ca.
noinhas suas melodias para o hino. Na terça-feira próxima serão
convocados os ,críticos musicais da cidade, para o julgamento. O
Revmo. Do'm Daniel, Bispo de Lages, em carta, já ,pediu o disco.
Se houver... Aliás, corista que Dom Daniel; em setembto,' virá
p!!llsoalmente hOIlr�r os festejos do nosso cinqüentenário. /

xxxxx <'

Antigamente, em Canoinhas, havia uns cabritos pela pra
Cà. Como hoje. Lá pelos anos de 1916; o jornal mais sofisticado
da terra, «O LEQUE», em número 4 do ano 1, publica tôda a

'história, nos versos inimitáveis de um verdadeiro poeta, o «Pa
pagaio., cujo verdadeiro nome seria de máximo interesse saber
,mos hoje. Tran�cl'�vo em -linha corrente, para economizar espa
çô; e ná' ortografia da época. Aí vai.

. x LX x, x x
_

<F! o caso que o-Alcantara f�fiscal aqui do districto,/
veridb o codigo affrontado I por um damninho cabrito,[
resolveu a estrychinina' / punir tão grave delicto./ '

P�iisou de lhe dar bollinha, / mas occorreu-Ihe na mente!
qlle o bicho não come carne; ! seria, pois convenientE',/
dar-lhe o Veneno em banana, i que E:lle acharia excellente./
E ,assim fez, O cabrito I não fez luxo e emguliul
fi fi'ucta soffregamente. / O Alcantara sahiu/

. de. volta bem' satisfeito, / e desde alli concluio!
qde na seguinte manhan / o mandaria arrastarl
'para lagar affastado. I Após o dia clarear.!
cQnvidou u,m camarada / para que o fosse puchar.j
Qual não foi seu desaponte, / quando, no local chegando, I
viu à,. bode com saúde,/ alegre sahir salt�ndo./
e: bànanas transformadas / em bollinhal lhe deixando.»
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PR<DCURO. Velhos jornbis de Canoinhas. Fóra o «Barri
ga Verde», o «Correio do Norte» e o «Avante. (ainda recente),
aqui hOUVE: meia duzia deles, qual mai,s espirituoso. Interessam,'
so.bretudo, «O Lequelt' e «O Peru •. Todos os jornais, se o do rio

� nllô quizer deles desfazer-se, serão conscienciosamente devolvi
d.os•. J;»odt>m ser entregues na redação dêste jornal,

.

para quem
lil9�tó' agradéce;

-

O.Q.C.

."

�justt 'de'.:;'�uJjêj.S
'Ajustaram· nupcias dia 13

deste mês o sr. AntonJ,o Sc
zygiel com a s1ta. Rosaliná
filha do casar dna. Emilia' e
sr. Ludovico Jubanski, resi·

.

dente.s em Taunav.
Nossos cumprimentos.i·_' 1

Gente' Nova
VIVIANE é o nome da

galante garota que
�

a . ·11 do
corrente, veio a ser a primo.'
genita no lar do casal dna.
,Lirill.sr;' Alcides Schumacherj
tato ocorrido na Maternidade
Santa Cruz.-.

1

Nossos votos de felicidades.

I
Jânio deseja dar di·
namismo às coletorias
BRASILIA, 23 (Meridional)

- Foi constituido, ,no Ministé-
I

. rio da Fazen(ja, -:.Im grupo de
trabalho, que se incumbirá de .

estudar o reaparelhamento e

dinamização dos serviços das
Coletorias Federais nos Estados.

Os trabalhos desse grupo se

rão presididos p�lo sr. Augusto
Lins e Silva, diréto,· das Ren
das Internas Será constituido,.
ainda, pelos srs. Ari Moreira
Fernandes. rE'prf'sentante da Di
visão do Material do Ministerio
da Fazenda; Romero Dúarte re

presentante da Divisão de Obras;
Manoel Francisco Cancela re-
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CONVITE -MISSA
JOÃO BATISTA PACHECO

Vva. Zilda Pacheco e filhos. vêm por estas co

lunas, convidar parentes e pessôas de suas re\ações
de amizade, para assistirem a Santa Missa do 10•
aniversário de passamento de seu inesquecível chefe
JOÃO BATISTA PACHECO, q�e mandarão celebrar'
em intenção de sua alma, dia) '22 de junho p. vin
douro, às' 8 horas, na Igreja de Três. Barras.

Por mais êste ato de fé e bondade cristã,
antecipam agradecimentos.

Ch
-

. e... as LOJAS UNIIDAS

..
, '.e·g·o.·U lanCa_m a « SEM A N A O A P E/L U C I A »

•

Pelúcias lisas e estarnpadas. lãs e cobertores pelos pre-
.

, cos de verao. Não vá na onda.... Vá certo às LOJAS
YNlDAS e compre realmente mais barato na sensacional « �EMA NA D A PE L U C IA »)

.....t'W!êíW'MM. AiMM W,,_

�"""""""""""""""""DM",,�.,.'e=G."I�

Cine Teatro Vera 'Cruz
APRESENTA:

HOJE .á. 20,00 horas - Impróprio até 14 anOM

\

I
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Terra' Maravilhosa
•.' '<'

'�

..
" :',' a..

'em Têéhnic�i�r') /

com Robert Mitchum, Julie London.:Gary Merril,
'. Pedro Armendariz e Jack Oakie.

)}. ..

"Valentões, Ãventureírôs., FOfagidos da jus�iça/'
Todos buscavam aquele 'recanto sem leí.ll:' <.'

---------
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DOMINGO - à. 10,oq e á� !7,QO)1I.� r Censu..a Livre

MISSÃO DE PERIGO, �'; -',

. -c/ Keíth Larson, Buddy Ebsen, Doº Burnett e Taina Elg.
.'.

Ptoqução ,eia _M�Úo Goldwín Mayer .

,
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OOMINGO • ál 14,00 hora. - Cenlura Livre

Terra Mâravilhosa
com Robert Mitchum
-.-'�--

DOMINGO 7 á. 20,00'h.�,. �. Imp. até 18 anos

A Doce Vida
em Cinemascope

com Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimee,
Magali Noel, Nadia Gray, Yvonne Furne.aux, Lex Barker,
"O filme do século!!! Um filme violento!!! contundente!!!
implacáv�1!I! berrante!!! escandaloso!!! Palma de Ouro no

Festival, de Cannes!!!I
2•• Feira. ál 20,00 horal - Proib. até 18 anal· REPRISE

-----::

3a. e 4a. Feira - á. 20,00 horal' - Imp. até 14 ano.

Os Bravos Mórrem de Pé
com Gregory Peck, George Shibata, Woody Strode,

Harry Guardino e James Edwards.
"Um punhado de bravos, em defesa da democr�ci8!!!

Lutando. por um mundo mE'lhor."
'------

5a. e 6a. Feira - ái 20,00 hora. -- lmp, até 14 ano.
\

O Amanhecer da Glória
com James Cagney. Dennis Weavel, Ward Costello e

Richard JaeckeI.

"Um dos grandes dt:semp�nh6s dI? ano., o de James

Cagney no papel do Almirante Hslsey. A campanha de
Guadalcanal, nos dias negros de 1942."

E para domingo próximo: dia 25

RESSUREIÇAO
Um Filme_ Europeu ....\

,--_.---------------------,
presentante dá Contadoria Ge
ral da Republica; NelsonDumont
de Abreu Mates, r�presentarite
do Serviço· do Pessoal;. e os

coletores José Gomes Pinto,
Paulo Coriolano. Munis Viana e

Cassió de Moraes.
/.
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