
CanOlnhafo, ::Jane.. Catarina, 18 de Nov�mbrq de Numero '665Cem
os

Mdhões de
Flàgelados

Ano 15Auxílios para
das Enchentes 'oCelso Ramos, foi endereçado' pelo

que se encontra em Brasilia, o' se-
Ao Governador

Secretário da Fazenda

guinte cabograma:
,

Neste momento concluimos entendimentos no \l\1i-
'nistelio da Fazenda.»:Banco do Brasil que acaba de nítn
dar transferir ,por cabograma ii agencia de, Florianópolis
100 milhões de cruzeiros par$l as regiões atíngídas pelas
cheias. ,

' I"
I

'

Diante desta _ comunicação, tem agora o! <Govêrno,
.do 'Estado verba suficiente p�ra atender as populações
desamparadas, pelas enchentes. Canoinhas que também
sofreu prejuisos com as chuvas, provavelmente, será
atendida, dado a iniciativa que a Câmara de Vereadores

tomou, radiografando ao Governador do Estado.
\.
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Atos
\

/

'Quem leu h, jornal "A GA- rios honestos, e, decentes; mas

ZETA", editado em Florianôpo- que pertencem a UDN, -

para

E d M
,- lis, deve �ter deparado numa dê duma' só.vaga, colocarem dois

pO I·Ç'a-'
'_

t· suas páginas um tópico, com o ou três afilhados, quê poderão
X 5' 0-, e ( o IV,OS _

titulo Definição, um i.artígüete ter tudo, menos vontade de
,

, c
sem expressão e' sem assinatu- trabalhar.' As repartições estão.

,

O Vereador que apresenta o projétode isenção de, �"como sí-fosseelgo de rega- abarrotadas; ,as chefias vivem

impostos Municipais, referente "as estufas para secagem de çãoc Causa tristeza vermos a em constante hl!._a_ com os' seus
, imprensa da Capital, se colocar subalternos porque o's antigos

tabaco para os senhores lavradores proprietários, tem por;
, ,

. , aqu{!m do sell verdadeiro legar. postos, estão .sendo ocupados
finalidade exclusiva amparar a esta classe menos favore-' A certa altura, 'diz o' articulista peJ,1l onda dos que só assinam
cida e esquecida pelos Governos, tendó em.,vista que é que;' "o Govêrno Catarinense já o ponto e" recebem seus polpu-"
uma íníciatíyaJecente' em nosso municipio, e que muitos demonstrou ao. que veio, têm dos vencimentos. Na realidade

. beneficios trará,para o engrandecimento e progresso do nos- planos' sérios--e, objetivos". Na seria impossivel realizar o, que

so Município; incentivando désta maneiramaior desenvol- realidade, já muito antes de as- um Iríneu ou um Heriberto rea-
.surnír os planos estavam deli- lizaram; somente numa cousa o'

vimento no plantio do tabaco. Se assim fôr nossos lavra- neados, e, sómente,"após galgar atual Governador os ultrapassou
dores terão que pagar impostos até para 'plantar milho e-- Ó "mando", é que teve inicio a

� nêstes dez mêses, foi em assi

feijão e outros éeréaís, ainda I lembro como podem os po- execução. na realidade .. Obras nar demissões, e nomeações.. ,
,_

,

bres lavradores pagar impostos désta natureza quando 0- magnífícas tem .o a�ual m�nda", Cóntinuando rio citado artí-
\ , , "

'1 b d bra
, , ,.-

'd
' tário catarmense feito existem . '

mumcipio .jamais em rou-:-_se e co rar impostos os gran- '---po e"ste' b E ta',d" l'lha-' guete
encontramos mais a fren-

-c-
'

.' -, ,'_ .' r po ce s o, m
t

'

ltí té "A
_

des barbaquás para _a fabricação .do mate, deviarrr-os Go-. res de funcionários, que beiram e, o li Imo OplCO , tos e não

vêrnós tomar exemplo désta grande organização que é' a "miséria, em virtude dos .funes- palavras vazias reclama o povo.
,

' , A tos, como a criação do Banco
Cia. 'Souza Cruz, quer favorecendo e financiando' e dando to� planos, ter7m" entrado em do Estado, a moralização das

toda a as-sistência técnica aos lavradores plantadores e _açaO'. Em Canoinhas, os poucos concerrencías públicas, a des-
,

' ,

d
..

f
I

d b
funcionários que existiam e que '

preprietarios e estu as para secagem ,o �a a�o; pertenciam a UDN; frutos _ des- politização dó ensino etc. etc. E
. ,nesse' particular, o Sr. Celso.

Confiante no alto espirito dos meus nóbres pares
tes "notáveis planos" e.dos GT,

Ramos já ganhou a confiança ;
id d

"
-..

.

19' t d térí Agora mesmo foi publicado no
popular".":

,

compreen e ores ,que sao para. JU amen o a ma ena -e Diárío Oficjal, um edital -cha- t<-

questão, aqui deixo senhor' Presidente o meu projeto d� mando um funcionário, que tem Notavetfecho de ouro, para
lei para que V-o Excía. submeta a apreciação do 'plenário o, pecado, 'de ser da oposição. .um artiguete .tão monstruoso. Na

-

e que seja encaminhado as competentes Comissões para- Para' no prazo de trinta dias, se' ,verdade o povo pede er exige

O devido estudo. \

- � apresentar, caso contrário será
'

atos e( não palavras vazias; .no
\_ demitido por abandono. Pasmem entanto. o que tem .recebido é

Sala das Sessões da Câmara Municipal, �m 7' de os 'leitores, êste funcionário, .en-, exclusivamente palavras ocas. A

. Novembro de 1,961:
-/

trou com' um requerimento ao criação do Banco do Estado e

Dr. Reneau Cubas _ Vereador seu Diretor, solicitando lieença ainda um amontoado de papéis,
para.. tratamento de négócios um ninho :de empreguismo. A

, particulares, como preve a lei despolitização do ensino, é tam

: 'e êste requerfrnento I foi com� , bem uma realidade abstráta;
mandam "os planos" engavetado. vejamos' o Grupo do bairro do

,.,.Muitos outros da nossa . cidade ' Sossêgo, que o tempo está des

tor�m ãgraciados com umalilax:ti-, truindo; Mesmo dentro da "des
�cula dêstes maquiavélicos planos� politização", ainda não teve b

'atuaL C overnador', "tempo" para
Mais adiante, d;z b articulista m�ndar termina-lo, a fim de que

que, "a sinéeridade ,governa -

os "humildes_" possam 'evitar
mental pode" sér aferida pelos que os seus filhos fiquem anal
alas, enquanto os oposicionistas fabétos.' O, ,mal do' referido
levam a desvántagem de não Grupo, é somente ter sido obra
-terem praticadôvquando Govêr- do govêrnó passado. Tudo que
no, durante 10 anos, o que ho-
je exigem enr- pouco mais de
10 mêses".

Na, verdade, mais umil vez o

ieitor terá que convir 'conosco,
de que, há sinceridade nos atos;
não discutamos;---êste pormenor,
pois a, sinceridade existe, mas De aC,ôrdo com as a�terações ,

pa,ra o pessoal da situação. Não propostas nos estatutos do, Ban

,pedimos que faça em 1{) mêses co do ,Brasil, aCarteirb de ,Cré-

Q que fiz�Ínos em 10 anos, seria dito Agrícola e Industrial serà

pedir o impossivel, se perma-
desmembrado em quatro cartei-

necesse no mando pelo dobro ras com a separação do Credito

do tempo, ainda assim não o ,Agrícola e do 'Cre\;1ito Industri.

,faria; "os . planos" elaboradps, ,ai, atualmente conjuntos, os

"n_ão trazem nenhuma benfeito- quais passarão a ser examinados

ria para o povo e muito menos separada�ente.
para o Estado, traz'isto' sim, "a Urna das carteiras'será a ,Car

or'gia de mando e de vingança"; teira,de Credito Industrial asou
,

as rede(!.s governamentais, vi- tras três destinadas' ao Credito
vem diàriamen.te, acossadas por Agrícola. A cada uma destas
chefetes de interior, reclamando, ,últimas caberá o ate<ndimento
e exígi�do, a saída de funC;Íoná-' de um, determinado númFo d�

'estados da .União', devendo a

sua direça0 ser confiada a no

mes, ligados 86S problemas das

regiões, Serão elas a Carteir'a.
de Crédito Agrícola do Sul ,a
Carteira d� Crédito Agrícola do
Norte e a Carteira de Crédito
Agrícola do C�entro-Oeste,

PROJETO DE LEI,No.
Isenção de Il'J'Iposto

�João Cqlodel, Preféito'Municipal de Ca�oinhas,
I Es�ado de Santa Catarina; fª� sa�er qu�\ ,a ,Câmara Mu
ni�ipal decr�tou e eu sanciono a .seguinte "

�',-----,
,

LE I
- '

/

,

Art. 1°,' Fica o Senhor,� Prefeito Municipal áutori-
,zado a isentar do imposto de Licença e Indústria/e,Profissões'
\

# _

..... ;.:v ..

.

aos lavradores proprietários de, estqfas para secagem -e clas-

sificação de ta'baco p�ra posterior manufaturàção de fumo.

'Art. 20. Està ·lei entra 'em vigor na /data de suá
publicação" revogadas as /qisposições, em contrário�'

'

Sala' das Sessões' da
,

Câmara Municipal" em 7- 'de,
Novembro de 1961. ..

'

palavra" '\_
5

foi 'iniciado no govêrno ante
rior, causa naüseas ao atual. As
novas' nomeações de Delegados
de Enstno, recentemente p6bli
cadas, também provam- cabal
mente de/ que a politica saiu do
Ensino: Na realidade, quem' saiu
foram os que estavam na opo
sição. Pobres dos funcionários
que amavam a Iíberdadede pen
samento' e=de ação, Na atual
administração

.

estadual, é um

dosmaiorescrímes; possíveis de,
,

punição severa, tais como re

-moções, exonerações e' outros
castigos que, possam ainda ser

,enquagrados nós "planos" de S.
Excía., o Sr. Governador.

/ -'

s. I Eseia., eatá na verdade
muito popular.. poia .6, o.

benefícios,' que tem feito, como
anulação de concursos hones
tos, demissôes em massa, re-'

moçõesinjuatas,recolhimento.
de chefes de repartição e su

balterno. para à, Capital; so
mente êstes Atos o devem ter
deixado populaeiesimo,Em bre:
ve ficará tellta�� esta popula-.
t:idade através das' urna•.

As, estradas tambem dizem.io
quanto tem a nova chefia feito.
O caso da F!)rça e Luz traduz

perféítamente>o que representa
para os famigeradós GT as pa-

'

lavras e os atos; Ha na realídade,
urna diferença grande, e êstes

GT, disto se capecítaram;"pois
aqui estiveram, num descanso

justo e
-

natural� , para um Grupo
,

de Trabalho, ql!,e recebe dillrias
além de' enormes vencimentos,
e, depois de muito trabalhar;
apresenta um resultado fabu- -

I ,

-

,

1080 ';Palavras Vazias", alias,
não causa extranheza para quem
vem acompanhando os atos do
atual GovêrnQ, pois nêstes dez
mêses Sta� Catarina ficou' 'sa;,.
'turada de palavras' 'ocas e de
atos demagogicos.

�

<-

Reestruturação da, "Carteira de Cré.ditp
Agrícola' e Industrial do' Ba,nco do Brasil

,Cartf'ira de Cr:érlito Agrícol� do

Sul, ,por outro lado, será confi
ada a um nome do P�rariá, o

sr. Léu de Almeida Neves.

, 'Qr, Rene_au CubaS. -- Vereador

ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA _-
Festeja h�je 'seu aniversário ,.'

'

'.
,natalicio o, nosso de'dicado amigo 'I "A V I 5 O Ie valoro!o correligio{la90' sen�or ,Ofsorteio do fogão GERAL

-

EsmeraldlOo ,M de Almeida" oferecido pela firma Com. e

- comp��nteo �erente;, do -"',
Banco �- Ind, Germano Stein _ SIA,

Industria e ComercIo de/ Santa. teve lugar dia 4--uo corrente
Catarina. na cidade de Papanduva_ na séde da 'Associàção Rural

,Çidadão que se impôs pelo seu
./

e ,foi, premiado o numero

pro.prió
'

esforço, grangeando soli- 9.205.,

das amizades e, grlniae conceito O fefizardo 'portador· do
\.

\
no. seio da familia Incoana, dedi, bilhete dEve., apresentar-se
cando. seu prééiosQ,_ tempo em na firrpa Stein ou na Asso-

corresponder a amizade e a ,Çon· 'ciação Rural.
'

fiança que ° povo de Papanduva �_..:....l- _

nele tem' depositado, será n'esta
data festiva mu;ito cumprimentadô
p�los seus amigos.
"Correio do Nortel t�mhem se

fàz . apresentar' por, estas 'colun�s
levando ao seu dedicado amigo e

correligionario o abraco de sincera
amizade. augurando _ um futuro.
brilhante para a c9Ínpleta felici
dade �do aniversariante e alegria
d, seus dignos fámiliares.

Concursos suspensosforam
-

Suspendendo li realização de

<;oncursos para os Institutos de
Previdência Social até 8 apro
vação de projeto, que efetiva

os, interinos dessas autarquias,
<

o Governo prejudicou,milhares
de candidatos inscritos para 'o
preenchimento dos' cargos.' Es-

perava-se a participacão nos

concursos de 150 a ,220., mil
candidatos em tod'o o Brasil.

Impedindo os concursos o Go
verno visou não prejudicar o.s
interinos, que ascendem a 7.300
nas Autarquias da P'revidencia,
Socibl.

DIRETORES
Adianta-se que' a Carte�r8 de

Grédito Indústrial. será dirigida
põr um nome de São Paulo. A

\

"

Posto a disposição
,do Inst� r,do Pinho

Ém ato' governamental foL
'pôstü"à di,sposição do Instituto
Nacional do Pinho, o engephe-'i
ro agronomo, dr,

_
Celso Ivan da

Costa, com exercicio' na Dire
torià da Produção Vegetal, sem

prejúizo dos direitos e vanta-
,

gens do' séu cargo.
O dr. Celso Ivan da Costa,

foi Secretário _da Agricultura
no Governo Heriberto ,Hulse.

Romaroces e· ,Livrosr
CASAERLITA

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...ma"s, O nosso pionei-
rismo no comércio ban
cário começo,u em San-

.

ta- Catarina.

Hoje o "INCO" dis-
'-

põe de 105 agências Isso significa que, além.
em 6 estcdes brasilei- de tôda �egur<onça ori

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen
situam no t�rritório co-

.

to, onde quer que o.
catarinense se encon

tre, contará sempre
- com a presença certa

.

de. .seu amigo de, tô

das as horas: O INCe- .

tarinense.
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BANCO INDUSTRIA E COMERCia
DE SANTA' CATARINA S.A.
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MI,IS 'DE 25 'ANOS CONTRIBUIN'DO PARlO. PROGRESSO. DE,SINTA CJlTARINA
, ...,;.

PARA fERIDAS;
E C Z E MAS,
INFLAMACO,ES
C o C E I R n S,
f R I·E I R n s.

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS,-ETC •

.J

/

" \
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,c�uz Abatimellto de 50·1. nas pa;sagensdo Mas

'aéreas aos estudantes
475.015.-00
6.600,00
3.000;00
2.000,00

.

Brasília, 10 (G)- o debutado
Edilson Távora, há pouco tem

po atrás, enviou às' Comíssêes
de Constituição e Justiça, de·

Transportes Comunicações e

Obras Públicas e de Finanças,
da Câmara dos Deputados, um
projeto-de-lei, que· concede a

batimento de cinquenta por.
cento' 'nas passagens aéreas a

'estudantes em período oficial
de f�rias, o qual tomou ri n.
3 510. A íntegra do referrdo

projeto é a seguinte:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. ..;__No decorrer dos

períodos de férias de meio e

fim do ano letivo, o estudante
de curso, médio· superior, terá
.díretto de adquirir, em- cornpa-:
nhía de navegação aérea" sub

vencíonado . pela União, uma

Cr$ 58.050,� passagem de ida � volta, no per-
curso compreendido entre � cí-

139 - Ficaram 23. dade onde esteja localizado
I'" '. -

seu. estabelecimento � de ensino
e qualquer ponto do território
nacional.

Parágrafo 1.0 -.� Para efeito
de emissão da passagem, a em

prêsa aérea' exigirá apenas ofi-
cio do- estabelecimento de: en-

-,

sino do ãiuno requerendo o be-

O 'B d S. nefícío desta lei e a apresenta-' I·9 ,a' orte' ção da carteira de identidade
.'

•

'>
O Instituto Nacional do Pinho leva ao conhecimento de pessoal do favorecido.

quem interessar possa, que se acha' abér\ta concorrência pública
para venda de um lote de 10 (déz) cabeças de gado, exístentes ]. Parágrafo 2 o, - O ofício a

E' 'S' E
'

no Parque Florestal "Joaquim 'Fiuza Ramos", n!> Municipio de que se refere o parágrafo ante-

t'
�,,,, .

..

, -,:

Três Barras. ,rior, fará referência ao ato 0-
.

.5 a a'
.

'Ua "5pera'
,

fi_cial que reconhece o funcione-
" .', ".

. '.O gado em apreço .compreendeij reprodutor bovino (tou- mento do estabelecimento, de _ _

ro], mestiço holarid�s" com 9 anos; 1 touro, .com"7 .anos; 1 vaca, .ensíno e a data do início e térrní- eAste
'

a·no· acom 7 anos; 2 novilhas, com 5 anos; 1 novilha, com 3 anos; 2 no -das férias do aluno, fixando
-,

terneiros, com 1 ano; 1 terneiro, com 3 mêses e '1 terneíro com
' . .. .'

.

,

1 mês.
As propostas deverão ser enviadas, ém envelopes fechados,

-, B I G cesta. T I T'A N,U S
à Delegacía Regional do INP, Caixa Postal 81, Joínvílle, decla- ,Oa'do ,U·OV'·')·DO ,O· O U· R I . '1, 'P' A B"·, A.'· O 'A'rando o preço pelo lote completo do gado - 10 cabeçás.

_

No envelope endereçado à Delegacíe Regional do INP;
deverá constar os seguintes dizeres: proposta para a compra de Estamos' comprando gado' V RECEBE ANTES DESTE N TAL.
gado do PFJFR Juntamente com as propostas, deve ser reme-,

.

bovino, Qualquer. Informa-
•

•. .'
'.

A',

tido recorte do, Edital de Concorrência.' ção dirigir-se a firma -Abra- para as criançaS: BONECAS
,

,,;
,

h M' C '- BOLAS DE FUTEBOL
,

O julgamento das propostas será efetuado -no prazo de ão ussi & ,ia., 'Rua BUNECO'S BIC DA SORTE
quínze (15) dias, a contar da data da última publicação (3 vêzes) Seno Felipe S·chriiidt,· 695 BRINQUEDOS MECÂNICOS, ETC.deste Edital de Concorrência. /

' .

Canoinhas - SC�
'.

3x
,
.-' Para maiores esclarecimentos, os interessados déverão di.

'

para 'papal e a mamãe: ISQÚEIROS
rígír-se ao Parqué Florestal "Joaquim Fiuza Ramos", -entre o km CAN_ETAS-TINTEIRO
12. e 13 da estrada Canoinhes-Mafra, no 'municipio de Três Barras.\· N

TOALHAS LINHOLENE, ETC .
..-

V E D E - 5 E, Pela Loteria Federal V. concorre todos a9 meses, do I, ao 5 prêmio;
- Observação: Ao INP fica reservado, o direito de !1er anu- /

.
'

, PRÊMI9· MAIOR: '. -,lada a presente concorrência, .ern todo ou em parte, se os pre- Leitões para reprodução _
�

iÇos oferecidos não fôrem julgados razoáveis.
.'

<, raças Duroc Jersey e Lan- DOIS MILHOES· DE C.�UZEIROS
PFJFR - Três Barras, em 7-11-1961." drace animais selecionados "}!D' m�rC8dori8.

de ótimas linhagens, oríun- E mal' CaSaS,. 'lambretas,.. Refrigeradores,.
dos de Concórdia. M6q\linas de Costura,. Bicicletas,. �'c.

Carta Patente Federal 357 da Titanus mp. Ind. Cõ�. Ltda.

O BIG DA SORTE LHE ESPERA!

HOSPITAL SANTA
Demonstração' do Movimento

de 'Outubro � de 1961
ASSISTENCIA HOSPITALAR
Extra SALA PARTO

Aplicaçõe,s e curato extra
Donativos

-

. ,

PAGO NOTAS �ANTIMENTOS
.

idem Funcionarios
idem despesas gerais
FAT. de M'EDICAMENTOS

por conta maquina Lo-PUMO.
por conta m-aquina Somar Regna
MATERIAL CIRURGICO
Moveis

.

Utensilios
RouparIa
'Aparelho de pressão
Tipografia, Liv. de reg. en�er. etc.
Extintor, de incendio

Medicamentos extra
,-

94.000,00
_47.500,00
29.090,00

160.025,00
.16.000.00
9.860,00
40.500,00
13300,00
• 8.000,00
20.497,00
_ 7 Ç..OO,üO
14.400,00
10.OQO,OO

. 8.745,00
'486.615:00 480920,.00

648,00
5.695.00:"

Retido do mês anterior
_

Saldo c/mês, que fica retido ex,

486.615,00
l MOVIMENTO DE POBRES INDIGENEES:,
Assistencia e Mediêamentos, a 12 indigentes
MOVIMENTO DE ENFERMOS:
elCÍstiam 24 .;. Entraram 140 - falo 2 :- Saíram

de' 1961.

486.615,00

Canoinhas',4 de, Nov.

João Seleme
Presidente

Ithass Seleme

Tesoureiro
t,

Instituto ,Naciôn/al' do, 'Pinho
EDITAL, DE CONCORREN,CIA

(a) Waldemsr Abner Bíshop
Oficial de Administração

.'

,
,

1°, - Estudo das Quotas-Partes;
2°, - Aprovação das mesmas.

_./

,

Não havendo número legal de sócios para a Assempléi�
deliberar em primeira convocação, esta deliberará 2 (duas) horas
lIlais tarde com qualquer número de, sócios presentes, ficando
deSde já convocada a segunda para às 10 horas do mesmo dia.

,

E para que chegasse ao conhecimento de todos os inte-
ressados, mandou-se expedir (, presente Edital que será publicado·

� nos dois jor.:nais da cÍdade, diyulgado pela Rádio local, e afixádo
,

nos devidos lugares, Ix
.

Canoinhas, 31 de outubro de 1.961
, ,

SüCIEDÁDE COOPERATIVA TRITICOLA CANOINHAS LTDA.
Victor Bucnmann

I OriandrFNasCimento'
'Presidente ' I Secretário

\...

- I, .: ...

2x

Tratar "com o proprietário
:Or.ERWJN S�HWARTZ
em frente a oficina Mussí,

(Edificio MEÚLj �

MONARETA
Vende-se uma,

1960, pouco uso.
.

de ocasião.
'

Tratar com SAhG�NTO
JORIEL, em Três Barras.

SAIAS, Última moda,.
(!ad-4 ',�t,lit4

em -férias
,

JUSTIFICA'PIVAassim, o período dentro. do qual
a passgem poderá ser utilizada
com o abatimento.

-

-

• Parágrafo 3\0 - Nas excur-

sões oficiais de,estudantes, com

roteiro
/

aprovado pela direção
do estabelecimento de ensino,
ém período- de férías. () profes
sor Indicado oficialmente para
acompanhar a turma, terá di
reito aos benefícios desta lei.

\

A redução dÓ preço da -pas
sagem aérea, enseja o contato
dos moços que estudam afasta
dos' dos seus Estados com as

respectivas famílias durante, os
períodos oficiais de férias e in
centiva a organização de excur
ções que permitem a mocidade.
brastleira .conhecer melhor sua

-

grande pátria.

\ ,

Spciedàd� Cooperativa Trificola
Canoinhas Ltda.

E'd I d
.

C- Contratos; Distratos
ita e" envcceçêo ;Comerciais, Requerimen.

; o Sr. Presidente da Sociedade Cooperativa Trttícola , .

Canoinhas Ltda., no uso das atribuições que lhe confere. o Art.' tos, Cartas ;e Reclbos,_;
44,(letra b) dos Estatutos Sociais, convoca a' Assembl�i� Geral

.

Procure a
�'Xtraordinária dos associados a realizar-se no dia 19 de Novembro
do corrente jmo na séde Social (pavilhão nO. 2 da Associação ,Organizll,çãO Jurídica .Contábil
Rurai de Canoinhas, às 8 horas em primeira convocação, com a

seguinte _

�

"

.
.

ORDEM DO DIA

Para varizes
'-,

(Senhoras e Cavalheiros)
"'-

- . CaS>3 .EIlit a "-

'e'

-

Representante: GERALDO ROTHER-T (Casa Esmalte)
-

I . NESTA CIDADE
.

NOTICIÁRIO, INTERNACIONAl-:
o 'corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especíaís em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados .sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto, Leia o O JORNAL e esteja a par do que

.

'. vai pelo pais, e pelo mundo' inteirQ.
.

ASSINE o JORNAL :-

(Orgão Líder dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'ijIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS (2RTANÇAS

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLE:Vl ENTO
ECONuMICO,

Peça, hoje mesmo: sua assi

.

natura, procurando 'o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:

I
'

'1 ano Cr$ 2.500,00
6 m�ses Or$ ).:-100,00
3 meses Cr$ 700,00

ANTONIO' SE�EME/
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam é terminam em qualquer dia
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Advocacia_em geral, especialmente crime

.� .[ Praça o-,. Oswaldó d'Oliveira' - Fones 236 e 314-
I '� '.r;' CANOINHAS -_ skin.ta Catarina'

I

t

/.

..

ÇORR��Q DO NORTE

"

Organizações de Firmas Co ...

merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades A nonímàs ..

José Yvall da Coste
Bacharel em Direito

Molduras'
e Ouadros

< .....,

Grandes Descontos
.

para Revendedores
Procurem

'"'

'-c-\

·,��)r. 4dYf Selem�... d'r. 'Anuar Seleme...
" MEDICOS

..
,

Telefone, 380

PR0CURE A-

,. Organização Jurídica Contábil
. (Edificio MEÚL) ..

Consultórip:
Rua Getulio Vargas, 639 -

R.esidência :

R. Getulíq Vârgas, 6�Q ,_
R. 'Vitor K9pee(. s/n,

.

Tele�o.!l�, ,3�Ó Telefone �8J
C AN O LN H A 5 -:--- Sta. Catarina

Conlecções finas"

pare senheres
.

,

, Ca.sa Erlita

CASA o-o CRIADOR' .Noaso H'ar,
�,

! de â'Al:.íL�· DAL aç.
Bar Cafe e Churrascaria

, -..
-> .,'

DE '-CARVALHO & NASCIMENTO LTOA. '

:
'

- Produtos Veterinãrios 'e
-

Agrícolas
"

"VACINAS (�ristal violetaf contra peste sül�a,'
.

raiva dós éâes e. boube aviá ria. I
-

Semente$ de hortaltças, etç,.'
,

-, �- .

B�bidas nacionais e estran-
'

.

geíras, cçmse�v8s, balas.. frq,tas.. '

salsíchas, salames, etc.

Rua -P�ula Pereira > êanoinlía.,
,

.

-

•
� ! '.

� .. e umverculoWillys continua. a rodar
.

-L '1'"O�-O·0/' '.

,.� ./0.
. ,

.

j
A peça uJilizada fê.l: �-ª-genuina Will'iS .

I; i.�,t{): qu.�r dizer: �eça de qualidade ..

p,eeâ
.

qu� foi Cuig��Gis,�m�r.'�, e�éi!@'il;iXl�";
da. passou .por '���.te:s figo;;Gslss.imôs à
só então foi aprQvada, Sua repostcáo
foi feita nas ofic'f(las de uni Ccnces
síonano Willys, po:r hôirtens tremados
ria própria fáprica .: homens q,lJé conhe-

.

cem perfeitamente, Os. veículos córrt que
lidam. Para que ��tJ ve,iç,ulq Willys: con- .� :

tinue i 100%. utilize, ServitO. Au:.torizadó e
.

fuas Genuínas �illys.·
<. " .,

Onde .houve.r esta placa, seu veiculo WILL 'is, será tratadó como merecei
_,'

.

',"

"

:1 " ,_........__" ,.1." '-
"

• .c'o .�

...J
�,'_ �.

.

.

,

.

C
li ,

- '

.
.\ I

.;.;".'"-- .....'--·F;;:.---:::;-----------..).'�-
_ ......_�-. :........-------�-;----.

C'ANcuNHAS -
, I� • I

)

. "

CONSUl IMPÕE-SOE POR .sí..
EXAMINE'O DETALHE POR DETALHI

\

• CÓN6ELADU AMPLO E INOllDAvn
• FORMATO E DISPOSIÇlO INTERNA IDWÍ
• ROBUSTEZ-IHI6UALAVR ACAIWI9ITO

nCNICO PERFEITO

CONSUL HONRA· A SUA CONDIÇAd .

DE"SER PIONEIRO NO BRASIL
ALTA QUALIDADE - PREÇO. ACESSIVEL (

-

INDUSTRIA DE REfRI6ERAÇÁÕ "CONSUl" $.' À .

... ARARAN6UA. 312. 5i4·CI. POSTAL. .267·ElD. TEUGII-; "COIlSlll"

'.JOI�VILLI5 - SANT� "2�T��"!_�_::; BRASIL

\

,
--

Distribuidores.

Praça "Lauro .Müller, 204

·-i

.'

.fUNDADO EM 2715/19.,41 - Reg. no Cart, l'ít. Doc. s,/o. 844·
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS

. i

Rua Paula Pereira. 755/761 -, Fone. 128 - Canoinhas . S. C.

Assiriat�ra Anual (52 números) c-s �OO.OO� .'
_

"

(A partir de I. de julho de corrente)
-

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncíos: Por vez e por centímetro de altura fie· coluna:

'ÚLTIMA- PÁGINA
.

P�GINAS, lNTEHNAS
1 vez Cr$' 25;00' 1 vez Cr$ 18,06
4 -vêzêii " 20'�G1)' .. vêzei .' 15,0'0
8_ou mail 15.0'0' '

.

'. 8 ou maie 10'.0'0'
" PubliéaçÕêi' em, destaque 60 lUgar aêtel\ini�itdb D8 pagi.õâ /

temi um acrescimo de 10'%; .

.

-,

"A 'redjd�" ou '.'See5é. Liyres·i lJerãt! cabrado. pelo
'espaço ocupado, com o ecrescimo de 50'%.'. "

A .Hedacão não endQ88a �olloeitoli emitidos em', ariig-os ffi8inadol.
-

"" --
-'�:" -":;" � ._-

�������������_�����-�n
}

Refaçà suas furças, temendo

CAFÉ B rG,
Sàborosq> ,

até... ,a ultima 9:6t�
, � , "

Em breve tor,rado �. aJ quent�
� .

'

l/r t
�.l .

.

�r:Q é _��.nde lã ma,' ,rij, eª�n'qinhals

B'IG· é·(> melhor café
,

I ;

�����
��,�����.�,�

�.�

....
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CORREIO DO ,NORTE

'"�dital. de
.de

O Dr. Reynaldo Rodrigues
Alves Juiz de Direito da Comarca
de Cauoiuhaa, Estado de Santa
Catarina, na fôema da lei etc.

Faz' saber' a Rádio 'Canoinhas
Ltda., na peesôa de seu represen
'tante legal, que por parte de
CECILIA GRANEMANN COSo
TA, me foi apresentado as se-_

guiotes petições e despacho: PE.
TIÇÃO DE J4'LS. 2: Exmo, Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Caooinhas. CECILIA GRA·
NEMANN CUSTA, brasileira,
lolteira, maior, residente e do';'
miciltaõa no Alto dali Palmeiral,
nesta cidade, por seu procurador
inscrito na OAB Santa Catarina
sob nO. 965, fone 311, à rua

Major Vieira, 490, vem requerer
a cobrança, executiva de uma

Nóta Promissória seceda por
João Maria Olioger, na qualidade
de gerente da RADIO CANOI.
NHAS LTDA;. nesta' cidade,
vencida a 30 de outubro de 19541e até agora não paga. Na Iôrma
do art. 299 do Côdigo de P.
Civil, requer a citação da RADIO
CANOINHAS LTDA. para que
pague dentro de' 24 horas a im

portância de dez mil trezentos

ii setenta e cinco cruzeiros, mais
a taxa Judiciária, honorários de

advogados na base de 20%, cus

ral Judiciais, juros. vencidos e

vincendos, e, se o jião fizer se

proceda à penhora em, tantos

bens quantos bastem para o in
-tegral pagamento, desde já citada

Citação com

vinte (20)
prazo

,

DR. ,ARNOLDO PEITER FILHO,
ADVOGADO

-

clVEL ',' -.: COMÉRCIO ,TRABALHO
Rua Vi'6al Ramos, 310 - (em fr8nt� ao Hotel, Popudlar)

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANO!NHAS LTOA.,

INFORMATIVO' INCO
Uma síntese dospríncípaís scontecímentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

--

Citação com

de .trinta (30)
Edital de

O Dr, Reynaláo Rodrigues
Alves, Juiz, de Direito da Co:'
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina,' na fôrma da
Lei, etc.

"Faz Saber a quem interessar
possa que procedendo-se no Car
tório de Orfãos, desta Comareá
o Arrolamento dos bens deixa
dos por .falecímento de Nicolau
Franei) de Baeroe, fica a her
deira CLOTILDE DE B A R
R O S FRANCO, residente em

lugar incerto e. não sabido,
citado, por este edital com o

prazo de trinta ,(30) dias, con
tados ,da primeira publicação
para dentro de trinta, digo 'de
cinco (5) <dias dizer sobre as

descrições de bens e valor a

prazo

o

dias
-

"

,

eles atrtbuídos e para ver seguir
até a decisão finar o referido
arrolamento sob pena de reve
lia. Para os devidos fins man
dou, expedir o presente edital
que na forma da Lei, será afi
xado no lugar de costume e

publicado uma vez -no Diário
Oficial do' Estado e duas vezes
no Jornal local "Correio do
Norte". Dado e passado nesta
cidade de Canoínhas; aos treze
dias do mês de .novernbro de
mil novecentos e sessenta e um.

Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,'
o subscrevi.

Dr. Reynaldo Rodrigues -Alv�s
Juiz de Direito

Está conforme o original, do
que dou fé. '

Canoinhas, 13 de novembro def96J.

I?r. Zaidén E. Seleme, Escrivlo.

'o

dias
para os têrmos da execução, até Zaiden Seleme, Escrívão o sub••
final, 80b pena de revelia. Nêstes
têrmoa, Pede Deferimento. Ca
noinhas, 22 de setembro de 1959.
(a) Dr. Arnoldo Peiter Filho.
Está devidamente selada. PETI. CERTIDÃO

çÃO DE FLS. ll: Exmo. Sr. Certifico que o presente edital,

Dr. Juiz de Direito da- Comarca é cópia fiél das petições de fll. 2

de 'C��oinhas. CECILIA, GRA- e 11 e despacho de fll._15.
NEM�NN COSTA, por seu

1
O referido é verdade e dou -fé.

procurador nOI eutos de ação , .,

executiva que move contra a C!lnolOhal, 27 de outubro de

Rádio Caaoiobas Ltda , peseoa ,1961.

jurídica de direito privado, diante Dr. Zaiden E. Sel.me
da certidão do Sr. Ofíéial de Escrivão

Justiça, de que não encontrou o

representante legal da referida
sociedade, ,vem requerer a V.
Excia. que digne mandar citar
'por' edital, nos têrmos' do artigo
177. Item I, primeira parte, do

Código de Processo Civil, prOl.,
seguindo-se a execução na forma
da lei. Nêetes têrmos, pede deíe
rimento. Canoinbas, 5 de novem-

bro de 1959. (a) Dr. Arnoldo 'CASA ESMA'TEPeiter Filho. Está devidamente
-'

, _-
selada. DESPACHO:' Cite-se,' de
COnformidade com o 'requerido
retro. Em 27/10/61. (a) .r». Rey- -V d AInaldo Rodrigues Alves, Juiz de ,en e-se ou uga-se
Direito. o. presente edital será Uma casa situada à Rua
afixado no lugar, de costume e F li S h' Idt 984 d f
publicado duas vesea no [ernal

e ipe c m!Q � e. ;o.n-
local "Correio do Norte" e Uma te a estação Ferroviária,
vez no "Diário Oficial" do Esta- onde funciona o Bar POr
do. Dado e passado 'nesta cidade tuguês.
de Cenoiuhas, a08 'vinte e sete

'

dias do mês de outubro de mil _ Informações na FARMA-
novecentos e sessenta e um. Eu, CIA ALLAGE.

creiv.

Dr. Reynaldo Rodriguel Alves
Juiz de Direito.

ALOIII
'Vidraças quebradas em sua

casa? Não.ié problema,,'
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido;
"

I '

PNEUS

TO.DO�S os �TIPOS
TÔD,ÁS AS'

- ,

MEDIDAS
/' .

2x

•

-

.
O MAIS êOMPLETO ESTOQli"E DE PNEUS"" rt$'Ont·

"

Para atendê-lo cony a máxima rapidez_- funcio
nários com muita' prática.. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

quilometragem pôr cruzeiro: FIRESTONE
) ..

-' ,;

T.RÊS BARRAS-E CAN01NHAS SANTA CATARINA
� .. {

.

.;.....

.. �

Registro Civil
EDITi\L
ALFREDO PEREIRA, Eseri

vão de páz .do Distrito de Be'la
Vista .,.do Toldo, Municipio de
Canoinhas, Estado de Santa Ca-
tarina.

'

F,,!z saber 'que pretendem ca

sar: Amemtino Batista e Marta
Ferreira. Ele, nescidc 'ne8te Mu
nicipio no' dia 22/, do julho de
1938, lavrador, solteiro, filhó de
Francisco Batista e do dona Ma.
ria Fragoso. Ela, nascida neste'
Municipio no dia 14. de Novem
bro de 1914, doméstica, solteira,
filha de João' Maria .Ferreira 'e
e de dona Rosa Soares Fragoso,
domiciliados em Pinhalzinho nes

te Distrito de Bela Vista' do '

,
Toldo. �prelentaram OI documen
tal, exigido. pelo Código Civil
Art, 1'0.' ,

Bela Villta do Toldo , de
novembro de 1961.

'Alfredo Pereira
Escrivão de Paz.

VENDE-SE ".

, Um caminhão Chevrolet,
ano 51, máquina retificada,
em bom estado com pneus
novos.

- Ver e tratar com o sr.>

� José A, Schmitt
pelo telefone 272' ou nesta /

Redação� 2x

/
"

Churrascaria I D E I L
>

_
de PAULO JARSCHEL

r

Um bom churrasco, a

qualquer hora. j

Rua Paula Pereira, 774,'
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Ano 15 - CANOINHAS. S. Catarina. 18 de Novembro de 1961 . N. 665
'-'" �, "

'

\.:;_�"�" <'." -r- Pelos Lares é Salões
ANIVERSARIAM",SE

Hoje: a sra. dna. Erna esp.
do sr. Wllli Hoeptner; as me.
ninas Maria José filha do Sr.
.Paulino Furtado; A/da. filha
do sr. José" João Gonçalves;

---------�----------.-_...__
, Ana.filha do sr. Boaventura

.

Benda' e Irma, filha do sr.

NOTICIAS LOCAIS Jovino Roesler; as Sitas. He.
r lena Ferreira e Edilh Voigt;Teve -grande repercussâo a hora alemã. '

os meninos Walrrido filho do
A Radi�Canoinhas, nó afan de sempre melhorar a sua sr. José Tarcheski; Clércio fi

programação, vem de lançar, com absoluto .sucesso, a hora alemã. O t , lho do. sr. Orlando Tremei e

programa teve seu inicio sabado ultimo. no horaeio
, previsto, op seja, R.icardo [osé filho' do sr. Arno

das 16 ás 17 horas. das 4 'as 5 da tarde. Patrocinado 'por diversas . C. l!ottmann; os srs. Frede
firmas, o programa foi ao" ar

•

a t'i.tulo experimental. apresentando as rieo Weidan; Walmor Furta»
melhores musicgs da velh'a Europa" principalmentedá Alemanha, com do e Esmeraldino. Maia de
geral �gJ1ldo. /

. Almeida, res. em Papanduva ..
O projeto Ziperer, empolgando a opinião -publica, Amanhã: os sr. Miguel Les-

, -. O projeto, do Vereador Ewaldo Ziplrer, preconizando ades· sak e Bruno Schroeder, a .

.tineção de 10% da renáa municipal para o incremento de nossa ,srta.'Maiilde da Siluai a me
agripnÍttira é pecüaria, é, não há duvida, oportunissimo. Canoinhas, nino Edilson Neilon filho do

�

isso é impresceudivel, precisa jogar-se de corpo e alma a lavoura e sr. João Artner L. Gonçalves.
suinocultura, unica solução para salvar-se. no entender de muitos. Dia 20: os srs. Adão Cor
Razão, por isso, dos aplausos gerais ao referido projeto. Não se

_ diga rêa; Odilon Caldas e Miguel,qué o objetivo irá embaraçar os trabalhos normais da admiuistrãção, T. Isphair: a sra. -dna. Nes-
_E' que com. o desmembramento

'

dos nóveis municipios de. Major sirin esp, do sr. Elias Çur»,-

Vieira e Três Barras. Canoinhas ficou com o seu territorio bastante de Curitiba; a menina Zilda
reduzido, Vamos então e já, para o interior, para a lavoura. Vamos filha do sr. Carlos M�lbauer;
recuperar as regiões mais pobres do município, como Palmital e ou',

os meninos [airo Agileu filhotras, por .exemplo.
..

do sr. Antonio .de Barros e
E o circo chegou. Wilmar [osé filho' do sr: Ci-

Encoittra.se em nossa cidade, armado em -Frente dó Hotel' ri/o Medeiros. '

.

Scbolze,c o famoso circo Belvedere, que extreará hoje. Circo, teatro
Dia 21: o menino Argos fi-e radio. \.

lho, do. sr. Felix Rudolr; as:
Solicitado a�xilio federal'para os prejtrizos da enchente. srtas. Betty Friedrich e Cá-
\ Além das providencias tomadas pela nossa Camara de Ve· tarina Perciak, as meninas
readores no sentido da obtenção de auxilio federal para os prejuizos Iuanir Marja filha. 'do sr>Mi
.da atual enchente, também

.

o noss� represeutante 'na Camara dos guel Andruéeeuecz .� Gilda
Deputados; nosso: conterraneo dr, Aroldo 'Carvalho, está diligenciando fílha....do -sr, Darcy. Vilanoiia.
neste sentido em' Brasil ia.. Nesta semana o ilustre patricio esteve em

Dia 22: as sras. dnas. AnaItajai. juntamente com sua
-

excia. b, Ministro Virgilio Tavóra, da' .

Viação, em inspeção à zona flágelada do Itaja]
. Estamos 'certo que

Maria esp, do sr. [ustiniano
.tambem Canoiuhas desta vez será auxiliada .

da Silv!) Quadros e Rosa esp,
do sr. Alfredo' Roester; as

meninas 'Iris Maria. filha do
. sr':- Oscar Piau �<- 'Maria da
alaria filha do sr. Honorato
B. Pachecoi à srta. Cecilia
Costai' os '1nenín-os Ronaldo·
Nelson filho' do sr. Alvâro
Uhlig �e Edson Luiz filho do
sr. Nazir Cordeiro; Henrique
filho do sr. Ernestõ Herbst e

,

Luiz filho do sr, Alfredo Trapp,·O jornal ,Tribuna ,da F,ronteira. editado em .Mafra, no seu. ,os S1 s. dr. Adyr Se/emei' Al-número �e sábado último. em-sua 'página esportiva, tece os maiores berto Tokarski Fo: e -Cárloselogios ao quadro local, campeão do cinqüeotenário. Santa Cruz S.C" C ldpeja sua espe.tacula·r vitória ante.o P.eri. DO§ domínios deste; Sem a as.

dúvida, uma grande e imp�rcial propaganda' do nosso, futeból. .... Dia 23:' a sra ...dna. Vva ..
Adf)Làide Varella: -res. em ,Ti"Rotary x Liõns nó Boião. Venceu o ma1S navo ...

j1;lcas; os sr, Rui Selemei Nar-
Na partida de balão, 'realizada quarta feira" na cancha da ciso· Leonardo Ruthes e Ade

Agua :Verde, entre.�otary e Lions, venceu este último, por 44 pali- lio Karvat,'
.

o' jovem Alonso-

tos, após Oma renhida Pé!�tida eJ;Il <:lisputa de úm gostoso galeto, com. Czéch;- a menina Maria de�
- frangos de leit\.e da f�mosa chacara do dr. Saulo Carvalho:

.
Lourdes filha· do. sr. Antonio

Solteiros' do ThaJia/ de' Curitiba ê 'Democrata, h�je' Cubas; os meninos Aroido
'

. na cancha da A gua Verde. ',_
. filho do sr. Alexandre Knopp;

. Silvio filho do sr. AntonioPelo transcurso de' seu 'tregessimo aniversário. o Clube pe Karvai e Elimar Alfredo .fi-,'Bolão Democrata, ,o popular terça feira, o'rganizou interessante lho d.o sr. Elima·r Fiedler.
programa de fesHvidade entre eles, um jogo com uma equipe soltei-

.. ra do Thalia de C�ritiba. a. realizar-s�' hoje a tarde.
_.

Dia
I
25: os S1 s. Eduardo

"Prusi' Fràncisco Palatins�i;O De�ocrata, campeão do -cinqüentenário, venceu o José 'Wibbelt;'Willy HilUfte e
. Tiradentes de Curitiba. -

Oswaldo Voigt; a sra. dna.
(', ,- Preliando domin�9 último com' ó Tiradentes, agremiação Joana esp .. do sr. Lucia. Bia
vin:cu.lad3 ao Thalia, o D�mocrata 'colh/u' expressivo triunfo pela di- lPski' os meninos Anlonw Da
ferença �e 228 p�litos.:

.

'riiJ ,filho do 'sr; Darcilia Ho�-
d' tin'/Daniel lilho do Sr. Feltx

. Baile do Democrata no 'Op�rário, ãssunto do ia. Bi�llSki e Francjs,co' Vital ri-'.

O assunto do dia �. sem duvida; o grandioso baile' promovido lho do sr. Acaclo Perezra.pelo Bolão Qemocrªta. hoje a noite; nos amplos salões da Sociedade
Beneficenté OperárIa, do qual part'icipará à equipe do Tbalia\ '

'
.

.

L.

Paralisado o futeból na capital do mate.
"

. TanÍbem o nosso futeból 'está s_endo-pr_ejudicadô pela enchente,
de vez que <> E�tadio Alinor Vieira êôrte, o unico em-funcionamento
na' cidáde. está de todo tomado pelas aguas1 Tivesse o sr. Fcefeito
M�n,icipal, em tempo hábil. providenciando a continuação da' nova
praça de esportes no alto da Rua_Ge_tulio Vargas e o fato pão se

repetiria. Providencias, sr. Prefeito, pois que o esporte é s'aúd'e, como

beN- ácentua I! �fra8é, cOl]>o são, mente sã-.-'

ESPORTES

,

Nossos parabens.

I
,I'
I
,I '

I Pano lista�do para
I, Camisas .de malha para homens
II. '

"

III "
.

� ,.'

I M,acacões, de Q:lalha para creancas

IB�mm��mIiBl.mmmmm�.mm.;;lillmlBm

[ 'E
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(i li-

a
.'

39�QO
II
-II
II

1-50,00
B
E
E

100;00

colchão'

Ciinásio Santa (Cruz
Documentação exigida para o'

.Exame de' Admissão:
1 - Requerimento, no próprio

estabelecimento:
2 - Certídão de nascimento"
ou fotocópia' sutentícada e fir
ma reconhecida;
3 -- Atestado de sanidade fisica
e mental cf firma reconhecida; .

4 _;, Atestado de vacina anti
varíola:
5 -

/ Certificado de conclusão
de, Curso Primário, fornecido
pela .escola e firma reconhecida;'

. 6' '-( Início �da inscrição dia 16
até 30, de novembro; ,

7 '_' Início dos exames dia 1°.
de dezembro.

1 _Gente .Ngyà
O lar do sr. Waldomifo e

dna. Laura Schulka foi em i
quecidç dia 9/11/61 êoriJ, o

nascimento. de .sua filha Te4
resinha.;

'

Nossos cumprimentos,

8inásio' '·Sagrado \

Cora�ão de Jesus"
Exames de) admiSlão.:
l°; a 2 de- dezembro.

Documentos exigidos:
Requerimento no) Ginásio:

1°. .Certidão <de nascimento,
2°. AtestRôo de saúde
�o. Atestado de vacina
Todos .com 'firma reconhecida

Inicio da . inscrição:
16 à 30 de novembro.

A DIRETORIA

,/

No' Cineminha

V'END.E�SE
Vende-se no centro da cida

de uma Casa com duas datas.,
Ótimo ponto para comercio,

. situado à t�a Caetano Costa
defronte à Pensão Humenhuk.
Mais .informações com o- sr.

Wiegando Keunecke na Grafica
Santa Cruz, ou' com o Sr .. Gui
lherme

.

Lohse: à Rua Marechal.
Deodor-o 379.

"sao
� '-c.

Francisco"

,--------------------------,
Cruz

A rnanhã, às 14 horas e às 20,15 horas
-

.

�o RIFL·E
com Virgínia Mayo e Brian Keith..

DE' 15. T-I'ROS

Domingo próximo: c-

Em 'I'echnicôlor, -:um- dos filmes Clássicos de pavor:

"A Maldição 'de F ran kenstein'.'.

Ciue' . rreatro Vera,
. Y

A P R E S EN'T A':..
HOJE - ás 20,15 hora•• Impi'ópri� até 14,anoll

ADORMECIDA
em Tecnicolor

"Um espetacular desj:!ohó d�longa métragem de Walt Di'sney
----'--

,'DOM'INGO .....:: às 10 horas da manhã ...... cenilu�a -Ii�re

Os . tli1agr�s, de N�·, Sra. de Lourdes
"Um documentário das curas milagrosas da Santa.!'

. .

._._/_---

OàMINGQ - á. 14,00 horó.:: Censura Livre <

,A BELA ADORMECIDA

58_ ,e 6a. Feira :...:.. á. 20,15 hora.
'--_--

lmp até 14

I

"

.

desf'nho de Walt Disney
"

ás 17,00 h.. '

OOMINGO - á. 20,15 h••
- Im!? até 14

enf Tecnicolor
/

Cf Robert Huttori, Steve Brodie, James Edwards,
. ,

_' Loo, etc.
Grandioso fí!rne. de guerra

4a: Feira. às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos
---.

-

QU·ATRO, ,SUSPEITOS
, Cf Paulette '-Godard, William Sylvester, Patrik Holt�

,
-

Carpenter - Um filme policial"

C/ B\lrt Lancaster-- ,Gary Co'oper e Qutros
"Um sensacional filme faroeste" Lutas!!!! Amor.l! I! Ri

validàde ! ! ! !
----'--

,',. ". ii,' ,
. h'O• _.

_,....
_"o _.'.1 __

2a.· Feita. á. 20,15,hora•• Proib. até 14 'ano.' - REPRISE
, ._'

.i .� _� _

3a. Feira .-:- á. 20,!5' hora. - Imp.' até 14 anos
.

";.'. ,
, -C.

.

'CAPACETES E>E AÇO ,.;<
Richard

Ao' Senhor Luis Freitas'
DO. Gerente do Oine-Teateo Vera Cruz

"A' CRUZADA _ EUCÁRíSTICA
-

DE
.

CANÓINHAS_
agradece, sensibilizada, a Matinê gratuita desta tard!::.

'-'o

"

Paul

)1

ano.

T'EM BOI· NA LINHA'
cf 'Zé Trindaàe, Ronaldo Lupa,' Neyde. Landi, Heli�
Colonoa, Wilza Carla, Róberto Faissal, Zezé

..... Mac�do. Al
tivo. Diniz, Grijó Sobrinho e outros.

�"tr-ma espetacular comédia do êinem8 nacional" Rir a' valer.
.

----�
...
-

Domingo' • Dia 26

As_sim Caminha a. Humanidade
_/--------�----------I--_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




