
, o fenômeno que em abso
luto não diminue a grande

.

hospitalidade do noss,o povo
para com os visitantes, de
monstra que o nosso. eleito
rado já aprendeu a escolher
seus candidatos, seus verda
deiros líderes. Não serão faus
tosas propagandas, bonitos
autom.óveis, caras flamulas e

palavreado bonito em .micro
fones com locutores importa
dos dos bonitos escritórios da
SUMOC, que farão mudar o

pensamento da gente Canoí
nhense e de todo o povo da

região norte catarinense. Isso,
jamais conseguirão.

ram eleitos por diversas le

gendas e grande parte dos
mesmos formam em oposição
a UDN

A êle, Aroldo, é que cabe
o slogan de Líder Municipa
lista, e isso está provado no

apôio em massa que vem re

cebendo dia' a dia de Muni

cípíos localizados nos mais
diferentes pontos .do Estado,
apôio que significa o agrade
cimento pelos favores recebi
dos e pelas atenções dispen
sadas.

Alfredo Alberto

BRASILIA - Foram assi
nados convenios especiais
para a construção de unidades
de ensino técnico no RGS,
de acordo com o 'plano fede
ral do desenvolvimento dá
educação.

SAO' PAULO - Os dois
maiores lideres sntí-salsza
ristas no exilio esqueceram
se por alguns momentos de
sua luta contra o primeiro
mínístro 'português e estão
atualmente empenhados em'

uma batalha particular. O
capitão Henrique GaIvão deu
entrada no tribunal de justiça
de um processo contra o ge
neral Humberto Delgado por
injúria difamação e calúnia.

Ano 15 Canolnnas. Santa ·Catarm�. 11 de Agosto de 1962
--��-----------------------------
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CAIXA POSTAL; 2

mretores: JOÃO smMl e' AlfR[OO MBmm MU��Ol
I

FONE, 128

6ere�te: IIHASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

,

·1 DIA 15, 'a ,-Convenção Municipal da União Democrática Nacional I'�����������������������=
. ,

'EDIT-ORI L C N
O pleito marcado para outubro se aproxima, daí, a vi

sita de tantos candidatos-turístas, que esporádícament=, de'
cinco em cinco anos, surgem por estas bandas, a cata de
'votos e prometendo mundos e fundos. Há dias, com verda
deira frota de camionetes Kombis e poderosos auto-falantes,
surgiu com um sorriso meloso nos lábios, um candidato a

deputação federal pelo psd, que aliás, notando a frieza en

contrada ao seu nome, "sumiu do mapa", depois de prome
ter um amontoado de "sonhos", partindo da emancipação do
distrito de Bela Vista do Toldo ao asfaltamento da estrada
Canoínhas-Mafra:

Felismente o bravo eleitorado de Canoinhas mostrou
de perto .a sua, maturidade política, dando de ombros' a con

versa mole do homem que acabou sumindo com a mesma

facilidade que surgiu e com o mesmo sorriso meloso carac

teristico dos candidatos que aparecem somente em vésperas
eleitorais.

Dias antes, outro com as mesmas caracteristicas,.o vi
ce-governador, com uma equipe de carros oficiais fez o mes

mo percurso, as mesmas proméssas e a mesma saida estra
tégica, .angustíando uma recepção fria e,uma despedida na

da condizente 'com a sua posição de líder trabalhista e se

gunda autoridade executiva do Estado.

.I

c,

•••

u
· .. lembramos, enfim, aos que

se iludem pensando nos iludir, que
o povo é quem faz votos. e que o

povo já decidiu que Aroldo Carvalho
será reeleito Deputado Federal, dando
início a jornada vitoriosa em busca
do Govêrno em 1965.

... estamos fartos dos qU,e dizem
falar em nosso nome, mas que só

querem fazer nome às nossas custas;

· .. temos pela consciência da

grandeza de· nossa terra, e porisso
não deixaremos que a represente quem
não a merece;

.

... trabalhamos para o futuro de
nossos filhos, e porisso, desprezamos
aqueles que sempre fingiram tràbalhar
ou fugiram à luta;

· .. faremos dos nossos votos a
7 de outubro, a confirmação. invencível
de que um bom legislador e admi
nistrador deve continuar ...

i

N
Para a Câmara Federal, . CN INFORMA

todo o municipio de Canoi
nhas bem como o planalto sa

be da candidatura de Arolde
Carneiro de Carvalho, filho
ilustre desta terra, homem

'" que pelo passado honesto e

trabalhador, faz jús a prefe
rência dos seus conterrâneos,
pois seus inumeros benefícios
espalhados pela região, mos

tram suas qualidades de emé
rito àdministrador, de políti
co descente e'de advogado
dos interesses dos seus coes

taduanos.

A candidatura de' Aroldo
Carvalho, recebida com entu
síásmo impar em toda Santa,
Catarina, foi na Capital do
.Mate, de forma impressionan
te, abraçada por homens e

mulheres ligados aos mais di
ferentes partidos políticos, WASCHINGTON - AdIai

poís todos reconhecem em Stinvson, ex-candidato presí
Arolde a figura de verdadei- dencíalrotomou a -Wachíng
ro líder, de radiosa esperan- ton depois de uma viagem
ç� por dias melhores para o

. de, cinco semanas pela Europa.
hoje sofrido povo catarínense. Siinvson informou a impren-

sa que em todas es partesNa última página desta e- onde permaneceu encontrou
dição do CN, publicamos no-

uma grande esperança no
va e farta lista de verbas in- sentido de que melhorem as
cluídas no orçamento da U- relações entre Estados Unidos
níão, depois de estudos mi-

e União Soviética. AdIai
nuncíosos de /Aroldo Carva- Stinvson, acentuou tampemlho, sempre atento aos inte-

que as populações européias
resses e justas reinvindicações esperam que ambos os paísesdo povo catarinense. São .be- cheguem ràpidamente a -qmnefícíos espalhados por todos acordo sobre o desarmamento
os quadrantes de Santa Ca-

�.a suspensão dos texts nu-
tarína, sem nunca ligar .80S cleares.

.,

mesmos, aspectos políticos, \
p\)is devemos ter em mente . WASCHINGTON - Um

qpe �m diversos munícípíes porta-voz do governo norte
ali i'I)çluidos os Prefeitos fo- pericano desmentiu as no-

CAPACIOADE

TRABALHO

HONESTIDADE
AROLDO CARVALHO,

i. ESPERANÇA DE DIAS
MELHORES PARA
SANTA CATARINA

.,\

A eleição de
JOÃO SELEME;

é uma ezigência do povo
da região Norte.

Será uma vit6ria do povo
.

para o bem de S. Catarina

ticias que anunciavam o desen

barque de tropas soviéticas em

Havana. Ontem foi veiculado

que no mês de julho aproxima
damente 4 mil soldados russos

haviam chegado em Cuba para
uma ação' de apoio ao regime
do primeiro ministro Fídel
Castro. O(de��ent�do teve por

obj�tivo iranquilizàr aI! popula
çõe. do sul cios EEUU que te

miam uma possivel ação de

.gu�rrilh8 por parte de ag.entes
castristas.

CONVOCAÇÃO
O Sr. Benedito Therezio de Carvalho Netto, presidente

em exercício do Diretório Municipal da. União Democrática
'Nacional, de acordo com as disposições estatutárias, convoca
os membros deste Biretório para a Convenção Municipal, ii '

realizar-se dia 15 do corrente, às 20 horas ná séde do
partido, (Prédio da Rádio Canoinhas).

Ordem do Dia: indicaCão do Candidato ao Senado da
República; indicação do Candidato a Deputado Federal; homo
logação dos candidatos a Vereadores. Assuntos de ordem geral .

BILHET'INHO. • •

As candidaturas de Aroldo Carvalho e João Seleme

continuam recebendo solidariedades das mais importantes.
Nomes destacados da nossa política, ligados as mais
diferentes correntes partídârías, estão apoiando as candi-

I
daturas Udenistas, dando assim prenú

..

ncíos alvíçareíros
.da espetacular vitQria de 7 de outubro. Enqua�to isso, .

para o lado de ·lá, à crise continua. Ninguem se entende.
Semanalmente surgem ppr aqui candid�tos dos mais dí
.ferentes, todos com apoio de "alas" goyernistas da 'Capital.·
do Mate. Y

.

'

• . •.

E o povo, em sinal de protesto, fO��8ndo .J!a.;, "ala"
pela dignidade na funçãb pública, firme ao -lado 4e Aroldo
Carvalho e João Séleme.

O DIRETOR

/
v
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C.RREI� O. NORTe 12-8-1962
"

COOJ. dl�Produtores' de Male ((Canoinhas)' LIda.
, '

'

, �dl�, doe Convocação
t'
Q PfltSia���e da Cooperativa \ de Produtores

"de Mate CanoinnasfLtda .• usando das atribuições que/
lhe cQf�re� os EstátutQ�, Soeiaís, resolve: (

cônV0car:
1 '

..

a Assembléia Geral Ordinária dos Associados,
a realizar-se na respectiva séde social no, dia 12
de agosto próximo as 7 hóras, em primeira convoca
ção, afim de tratar dos assuntos "constantes da

seguinte
ORDEM DO DIA,

1) - Deliberar sôbre o balanço, Relatório do
Conselho de Administração e Parecer \ do Conselho
Fiscal.

2) - Eleição de novos membros do, Conse-
lho Fiscal e seus suplentes.. .

3) - Outros-assuntos de ínterêsse da Cooperativa/
'Não havendo número legal para instalação da As
sembléia em primeira convocação fica, desde ja feita a

S�GUNDA CONVOCAÇÃO
para as 8 horas, do mesmo dia. Se ainda desta vez

não houver número legal, fica feita a terceira e última
.

convocação para as 9 horas, ou seja uma hora após a

segunda.
,

E para que chegue ao conhecimento de todos
•

os interessados, passou-se o presente edital que será
afixado na séde da cooperativa, seus postos e armazéns,
bem como em locais públicos' habituais, dentro de
sua área de ação e remetidos aos associados por
processos que comprovem remessa e recebimento, na

medida do possivel.

Canoinhas, 22 de julho de 1962.

MIGUEL PROCOPIAK - Presidente

'f

Tokarski &
"
Cia. Ltda.

�
�

Avisa ao distinto público, que no dia 1. de

agosto do corrente reabriu a sua casa comercial

para bem servir o póvo da região e adjacências;
Gêneros alimentícios, Armarinho, Roupas feitas,
Camisas de couro' - Tudo óiretamente das fá-

bricas ao consumidor.

Ferragens em geral, Arados, Bicos dtlt Arados,
Carpideiras, Foices marca I L,

por preços, especiais.

I�m �m ��Wij�� '��rma�c�tc, faD��a �c lri�o Marco MOJ�r
Rua Caetano Costa. 96 . CaiX8 Postal, 9 . Telefone, 219

, I

C A N�O I N H A S SANTA CATARIGA 6x

JOVEM
CATARI�ENSB
Seja Sargento Ida Policia Mi

litar de Santa Catarina com

vencimento de CR$ 22,000,00
mensais. , As inscrições pera o

curso estarão abertas até dia II
"

de agôsto, no 3°.' Batalhão de
Policia Militar, em Canoinhas.

Vende-se
ou troca-se

-

, Duas datas no Alto das
Palmeiras com 1.6,00 m2.

Tra tar com o proprietário
Sr. Ladislau Stascovian,
em Três Barras ou nesta

redàção.' ix

Ix

VE'NDE-SE
Uma propriedade com uma

,

data, no perímetro urbano
(próximo ao Ginásio Santa
Cruz.) Tratar nó local com

!

o Sr. Justiniano da Silva
Quadros (NHOCA) Ix

, PAPAGAIO
de estimação

Desapareceu da residência
"do Sr: Manoel Leandro
G,é.mçalves. Gratifica-se' �
quem entregá-lo ou der in

formações. r Ix
,

Proibição
Lourenço Suba,

proprietário de terras em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proíbe terminantemente a cria
ção ou soltura de porcos em

seu terreno; bem como- passa
gens e caçadas em vista dos

prejuízos que vem sofrendo.

Canoínhas, maio de 1962.

Comercial \Pedrassani

,I

I_l

FAÇA\ UMA

onde encontrará

estóque.

Bem no coração da cidade
,

CASA DO CRIADOR
de Carvalho &. Nascimento Ltda.

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS,

- Temos Vacinas Cristal Violeta Rhodia.
Sai, Mioerais e éntibiotico.'� para a fabricação d� raçõel,
inclusive farinha de carne, de 0110', de sangue, e outroe
nigredientea, Ração para canario.
Um variado estoque de adubai e \iníeticidal para o.

I! diversoe fiol agricola•.
"

VENDE-SE
Vende-se uma propriedade sito là rua-Victor Kon

der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno
com 800 m2 (20 m de frente. x 40 m de fundo) edi
ficado com uma casa de alvenaria, com nove depen
dências e água encanada.

Tratar com .o Sr. Antonio Soares, nesta ou

em Curitiba (PR) à avenida Silva Jardim,' n? 1145,
no horário comercial. '3x

/

- ReFaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG'
Torrado a ar quente

I

I Saboroso até a ultl�à gota \
,Rua Paula Pereira Telefone, 241

)

,

BIG é grande - rnas em Canoinhas

BIG é O melh\or ��fé I
�.

Macife Paulo S/ASão
FILIAL: 'CURITIBA

FERRO PARA QUALQUER FIM E ,QUALQUER BITOLA
CHAPAS PRETAS E GALVANIZADAS - GRAMPOS, Pj
CERCA E ARAME FARPADO H0LANDÊS .: ARAME
GALVÁNIZADO E PRETO RECOSIDO - FITAS· TUBOS
PARA CALDEIRA - VAPOR E GAZ • TUBOS GALVANI-

ZADOS - CIMENTO BRANCO E PORTLAND
,

'

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

ITHASS SCLEME

-

J

Ltda.

l.:.ãs para Tricot
iCasa. Etli1a

,ea,d;� �teit(J,
5 A I A 5, última, moda

V[�ITA ATENCÃO
•

Norte do Estado
permanente Chamamos a a atenção de

todo o planalto catarinense
para o programa /"0 Nosso
,éomentário", apresentado

,
diàriamente pela Rádio Ca-
noínhas as 12,20 horas na

palavra do jornalista Alfredo
Alberto. Um programa ex

clarecedor. Não acredite er;n
boatos políticos. Saiba a

verdade ouvindo "O Nosso
Comentário".

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES DA SEMAJlA
ANlVERSARIAM;:SE

Pelos Lares

Hoje: as sras. dnas.: Nilza
esp, do sr, llmo Bwss res.
em Rio de [aneiro; Zulmira
esp. do, sr. Luiz de Paula e

Silua e Emília esposa do Sr.

Demetrio Rudev, as srtas.:
Regina Maria Mayer e\ Darcy
Ema Knoll res. em Joinvile;
os srs.: Walter Prust, Oitdo
Ziemann, [oão Cornelsen e

Pedro Kotleoski; o jovem
Osmar Hartmann; a menina
Clara filha do sr. laroslaw
Sidorak.
Amanhã: Exma, Viuva s-a.

dona Clara Olenik; os gemeos:
Lauro e Laura filhos do sr.
Nivaldo G. Padilha; a menina
Marile.ne filha do Sr. (Walmor
Furtado;,

I

Dia 13: a Sra. dna. Vitalina
esp. do sr. João Greinert; a

srta. Natalia Krisan; o sr.

Ervino Fteith; os touens:
Walmor Bollaut e [oão dos
Santos Piechontcoski; os me
ninos: Wiegando filho do sr,
José Greffin, João Reinaldo
filho do sr, .Idalinà F. Tu lia
e Márcio filho do sr. Alexandre
Blosteld.
Dia 14: as snras.: donas:

Madalena esp, do s'r.· Kaissar \

Sakr e Estetania esp. do sr,
'Antonio Sconhetzki, a srta.

Salões
Hilda de Paula e Silva' os
Sr s.: Lourenço Buba, Di;ceu
de Oliveira e João Orgekos ..

ki,' os jovens: Waldemar
Houffe, Floriano Grosskopf
e Carlos Henrique Stonge;
o mentno Angelo Alberto filho
do sr. Pedro Tokarski.

/ Dia 15: as snras. donas:
Rosa esp .. do sr. João Marta
Corrêa, Donatilia esp. do sr..
Alcides Gomes, lzabel esposa
do �r. Honorato B. Pacheco
e Aipolonta esp. do sr. André
Czamik; a srta. Maria Luiza
Voigt; o sr Vitor Pereira; o

menino Assis A. Orgekoski.
'

Dia 16: a Exma. Viúva
sra. dna. Pufina Kretzer,
os srs.: Donaldo Ho.fjmann,
Honório Correo, Liberato
José Gonçalves e André
Czarnik; o jovem Davino Ro
que Gonçalves; o menino
W ilmar Roque filho do sr.
Waldemar Frantz:

Dia 17: as snras. donas:
Laudelina esp do sr. Pedro
Paulo Koller e . Helena eep,
do sr, Vitor Burziaki, os
srs.: Vitorio Hostin, Alfredo
Grosskopt, Fidelis Carvalho
do Prado,' o jovem Ari Koller.

Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

�olfUm mM[R�IU O[ - LA�mN���
EDITAL

De ordem do Sr. Diretor, con
vido os senhores alunos que con

cluiram o Curso Técnico de Con
tabilidade no ano passado, a com

parecerem à Sectetaria da Esco
la, afim de' fornecerem dados pa
ra, a confecção de seus respecti
vos DIPLOMAS.

Oanoínhas, 31 de Julho de 1962

AcApro PEREIRA
. Secretário

I

ELEITORES
o bom.Tegíslador é

aquele que vive e sente

o drama do povo.

Para DeputadO: Estadual

Dolcidio Silveira
p_ s_ p_
/

Irimeópoli. vai eleger

Zena Jair (eeser
.eu primeiro Prefeito Mu
nicipal. Candidato da

União Democratica
Nacional

FOGÕES
OOQflI

'f

AMPLAMENTE
FINANCIADOS

(

•

mensais

A

L�

ASSAA (/!) COZ.ER

* Entrega Automático

,'* Aporelhos previamente testados
* Conjuntos fabricados especialmente para Ultragaz

desde '

\Cr�2.580,00

UI.T.AC.A.
ROTHERT &' elA.

Rua. Paula Pereira, 430 Fone, 305'

I.

"\ '5a. e 6a. Feira - ás 20,00 hora•• Improprio até 14 ano.

ASSASSINATO Á 45 R. P. M.

AGR ADECIMENTO
CONVITE-MISSA

As tamilias de Viuva Emiliano Abrão Seleme,
Viuva Merhy Seleme, Pedro Abrão Seleme, Viuva
Isaac Seleme, Jacob Seleme, Pedro Dequech e João
Abrão Seleme, agradecendo todas as maniteetaçôes
de pesar recebidas por ocasião do falecimento de
sua sempre lembrada, mãe, sogra, avó e bisavó,
JOANA DEQUÊCH SELEM'E, convida para
assistirem a missa de 7°..Dia, que mandam celebrar
por sua bonissima alma no Altar Mór da Matriz
Cristo R.ei, dia 13, (Segunda-feira) às 7 horas.

Antecipadamente ugradecem a todos que
comparecerem a esse ato de fé cristã.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENT.A:

'HOJE - á. 20,00 hora. - Impróprio até 14 anos

ê A VINGANÇA
com Carmen Sevilla, Raf Vallone e Jorge Mistral.

Encarcerado por um crime que não cometeu ele vivia

para a vingança. Filmado ao Sol dos trigais da Espanha.
-----

DOMINGO - às 14 horas - censura livre

A VINGANÇA
á. 17,00 hora.

DOMINGO - à. 26,00 hora.
• Imp, até 14 anos

ESPADA MÁGICA
com Bazil Batllone, Estelle Winwood e- Gary Corkeood,

A HISTORIA DE SÃO JORGE
-----

2a. Feira - ã. 20,00 hrs, - Imp. até 14 anos - REPRISE
--_--:-

3a. Feira - á. 20.,00 hora. �,impt�priJ até 14 ano.

Sensa�ional Prog�,a.��:'·Ú�plo
'

TERROR NOS'J{'}N:,RÓPICOS
. .

.

" .

CO� Sterling Haidem e Grace Raymor

PROIBIDO
A p.scoria da Sociedade e a juventude.)ransviada

no trágico mundo das drogas malditas!

Quarta feira - à. 14 horas - eensura livre

Terror nos Trópicos
com Sterling Hayden e Grace Raymor.

-----

I
à. 17,00 hora.. '

QUARTA FE RA - á. 20,00 hora.
- rmp, afe 14 anos

O Mais Valente do Texas
com Tom Tryon, Robert Middleton, Norma Moore e

Harry Carey Junior.
.

Um nome legendário! Uma história de ação! Era o mais
audaz dos "Texas Rangers", valentes defensores da lei.

com Daniele Darríeux, Michel Auclais e Jean Servais.
Quando eles menos esperavam ... a vitima reapareceu

implacável.

4

Soe. Benefieent� -"Operária
CONVITE-BAILE

A Sociedade Beneficente Operária, pela sua Diretoria,
tem a subida honra de convidar os associados e Exmas. Fa
mílias, bem como os sócios do Club Canoinhense, Elite Tenis
Clube, Grêmio 15 de Julho Soco de Tiro Esperança, Tiro ao

Alvo \ 'anoinhas, Soe. Entre-Rios (Três Barras) e Soco União
Operária (Três Barras), para o grandioso baile que fará rea

lizar em a noite de 21 de agôsto corrente, com Início ás 21
horas, abrilhantado por, 'EDDIE MANDARINO e seu famoso

.

conjunto show de São Paulo.

TRAJE:- Passeio
/

MESAS:- Poderão ser reservadas na.séde So'eia} da S.B.
O. a partir desta data. (

Canoinhas, 11 dê agôsto de 1962 �, .

A DIRETORIA

1
!

·1
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..•.mas, O nesse pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "INC'O" dis

põe d� 105 agãncias
em 6 estados brasilei

ros, mas 60, delas se

situam no 'território ca

tarinense.

Isso significa que, além,
de tôda seguran_ça ori

unda dêsse crescimen

to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, cóntaró sempre
com a presença certa'
de seu amigo de tô-

das as horas: O INCO

..

, , .

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

. g'
l
..r:.
'"
o

�

.

MIUS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO .PARI O PROGRESSO DE SINTJI CaTJlRINa
,

)
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Prefeitura Municipal
MAJOR VIEIR'A
(continuação)

4 - Tabêlas ou placa. com letreiro. co.

locados na.píatibanda, telhados, par�del,
muros, andaimei ou tapume. e no interior
de terrenos, por qualquer sistema desde que
sejam viliveis da via pública em lugares di.
versos do estabelecimento: por metro quadra
do ou fração.

5 - Anunciol pintados nas parede. ou

muros, em lugares diversoa de eetabelecimen.
to: por metro quadrado ou fração. / ,

6 - Anunciol em melai, cadeira. ou ban-
'

\

COI, nae via. públicas onde for permitido.
Cada um. -

'

7 - Anuncíos de liquidação, abatimentos
de prêços, ofertas especiais e dizeres, seme

lhantes, em lugares diversoa do estabelecimen
to.

8 - ,Placal ou letreiros indicadores de
Companhias de Seguros, de admistração pre
dial, de conetrutores, iustaladorea, de Iinan
ciamentos e eemelhantes, até um metro

-

quo.
drado.

Mais de um metro quadrado ou fração mais.
9 - Letreiros ou figural nos palleibll. Por

anuuciantesr
�'

a) em cara ter permanente.
b) em carater provisório.
Publicidade externa, com saliência.
10 - Placa. ou taboletaa com letreiros,

figuras, emblemas ou escudos, até 0,5 cm. de
saliência por dois metro. de altura, depeno
dendo de ',autorização prévia.

'

11 - Idem até um metro, de saliência,
dependendo de autorização prévia.

12 - Idem até 2 metros, de ialiência .de
pendendo de autorização prévia'.

13 - Idem com mais de 2 metros+de sa

liência, dependendo de autorização prévia.
NOTA � A. taxae acima serão acresci

dali de Cr$30,00 por metro ou fraçã'o que
exercer de 2 metroI de altura.

14 - Anuncio em pano atravessando a

rua, dependendo de autorização prévia:
a) em Cara ter provisôrio, até 30 dias.
b) Idem até 15 dia•.
c) Idem até 6 dias. '.

PUBLICIDADE LUMINOSA:
15 - Anuncios em painéis, fixol referen

te. a películas cinematogrâfiçae ou eapetâcu
.los, com substituição de dizere. sem eltera

ção de suporte, quando holocadoa em lugar
diverso do anunciante.

..

16 - Anuncio por meio de inlcrição Ju- •

minosa, [omais luminoaos ou quadro ilumi
nadol. qualquer que leja o numero de anun

cios, em lugares díveeeos do estabelecimento.

17 - Placa, taboleta ou letreiro colocado
na platibanda, parede, andaime ou tapume e,
no interior de terreno, em lugar diverso do
anunciante, por metro ou fração.

18 - Idem sem aallência,
19 - Placa, taboleta ou letreirei, até 2

metro, de saliênoia em lugar diverso do a·

nunciante.
20 - Idem,' com mail de 2 metros de la

líência, idem,

MQ�TRUÁRIOS:
21 - Colocados na oxterna dOI edifício"

dependendo da autorização prévia.
22 - Anuncio. epresentadoa em çenall,

quando permitidos, por anunciai.
23 -' anuncíos prjetados em telal de ca

Iai de diverçõe. de qualquer natureza, cada
um,

24 - Anunciol e Iolhetoa de propaganda,
diltribuidol nal caiai divenõe•.
25 - Propaganda p'or meio de fitaI cine

matográfica" ou prcceesoe semelhantee em

qualquer lugar.
26 - Exposição de mercadorial lem ven

da de artigol. Por metro quadrado de salão.
27 - Folheto.anunciol, ou qoe contenham

aouociol, ou imprellol de qualquer elpécie,
II0çadol por qualquer forma oa via pública.
Por edição.,

de

150,00

'2000,00

300,,00

100,00
50,00
20,00

100,00

10,,00

8,00
100,00

150,00

200,00

70,00

20,00

60,00

1.20,00

5,00

15,00

12,00

I Prefeitura Municipal de Major _

(continuação da Lei N. 13)
até 50,000,00 (taxa miníma)
entra 50.000,00 100 000,00

« 100.000,00 2úo.ooo,oo
« 200.000,00 300.000,00
« 300 000,00 400.000,00
« 400,000.00 500.000,00
« 500.000,00 600.000,00
« 600.000,00 700,000,00
« 700.000,00 800,000,00
« 800.000,00 1.000,000.00

com mail de l.ooo.ooo,oo para 1.200,00
cada 100000,00 mais 1.200,00
OBSERVAÇÃO;
O lançamento é feito na bale

dali rendá. dOI prêmios auferidos
no Municipio no aoo anterior, no

mês de janeiro, e (I impôsto ar

recadado em quatro prestaçõea.
AI emprêsaa que começarem a

operar no Município no primeiro
ano pagarão a taxa minima. As
Companhias, com sede no muici
pio gozarão, desconto de 30%.
Seleiros - trabalhando em conser- 750,00
tos
Serralheiro 400,00
Serraria - movida a água, serran- 2.000,00

,

do só madeira de terceiros sem

vendas. 3.000,00
. movida a eletricidade ou avo- 3.500.00
pôr. "

. movida a água com serra fita. 4.000,00
Serviços não eapecificados - veia
comissões

-,

Sociedade de Seguros - veja
leguros
Solícitador de caueas, ou procu- 800,00
rador
Sorveteria 500,('0
Tanoeiro - cem estabelecimenio
Tintureiro com estabelecimento
Tiro ao alv'o empresário de
Torneiro Com estabelecimento
Tratores terraplanagem, para cada 2.000,00
trator
Veterinârin 800,00
Violeiro,

12,00

10,00

100,00

10,00

5,00

600,00
750,00
750,00
700,00

100,00
25,00

120,00

60,00

),

28 - Idem, distribuidoa em mãos, idem.
29 - Anuncio, pintados "n08 calçamento.

nOI logradouro. públieos, quando permitido •.
Por metro quadrado ou fração,

30 - 'Anuncioa, circundandos 'árvorel das
viall públicas, quando permitidos cada um.

31 - Anuncioa em programai de cinemas,
teatros, eonaêrtos, falta!!, de diversões de

qualquer espécie. Por anuncio.
32 - Anuncios reclamei levado. por pes-'

lIôal ou animais!
.

8) por ano.

b) por mês.
c) por dia.
33 - Idem, com apregoador. A.lém da ta

xa (00 33), mail.
34 - Idem, çom distríbuição de amostras

com ou sem apregoador;
35 - Anuncioe de espetâculoe «\e qualquer

oatureza em aoimaia ou veículos, por ani
mal ou veículo.

36 - Anunciai em automôveis, carros, e

outros veículos, destinados exelusivemente à

publicidade; Por earro.,

37 - Letreiros, placae anuoioa, colocado.
ou pintado. nal paredes externai dOI auto

môveis ou qualquer veículo. De terceiros.

38 - Cartazel colocadoa em jaoelas, vi
trinea, fachadal de caiai 'ou pilarei em lu

gar diverso do estaheleoimento. :Cada· um.
39 - Cartazel de papel, colocado. em an-

dai
I d

A

aunee, muros, pare el, cercai ou em qua-
droe eproprlados:
a) até um metro quadrado,
b) mail de um metro quadrado.

. 40. - quadroe com laliência, enquanto to

lerados, para fixação de car�azel de papel,
além da taxa devida pelol cartazel. Cada um.

41 - Idem, com laliêocia, idem, idem.
idem.

400,00

(confinúa no outro núrnero)

Vieira·

.0000.01
1.500,00
3,000,00
4.500,00
6.000,00
7,000.00
9.000,00
10.500.00
12000,00
15.000,00

450,00

250,00

300,00
450,00
450�OO
400,00

300,00

(continua no próximo número)

15,00
120,00

180,00
30,00
5,00
60%

80%

15,00

250,0

30,00

10,00

10;00
20,00
50,00

,

25,00

20,00

6,00

Prefeitura Municipal
de MAJOR VIEIRA.

Lei N. 27, de 28-5.62

Autoriza a construção de uma

ponte mediante concorrencia
Pública..

Antonio Maron Becil, prefeito
Municipal de Major Víe íra, Es
tado de Santa Catarina, faz sa

ber que a Camara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte

L E I

Artigo 1. - Fica o senhor
Prefeito Municipal autorízado a

construir uma ponte de madei
ra, medindo 14 metros de

comprimento por 4 metros de

largura, na localidade de La

geado Liso, sobre o Rio Lageado.

Artigo 2. - A despesa de
corrente com a presente lei,
correrá pela verba 8· 94-1 do

orçamento vigente.
Artigo' 3. - Esta lei entra

em vigor na data de sua- pu
blicação revogadas as disposi
ções em contrário. .

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 28 de Maio de 1962.

Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

'Esta IF,i foi publicada na Se
cretaria Municipal aQS :30 dias
do mes de maio de 1962.

Eduardo Klodzin.l;s.i
Secretário

Lei N. 28, de 28-5-62

Autoriza Concorrencia Pública

para construção de uma ponte.
Antonio Maron Becíl, Prefeito

Municipal de Major Vieira, Esta
do de Santa Catarina, faz saber
que a Camara Municipal decre
tou e eu sanciono a seguinte

LEI

Artigo 1. - Fica o senhor
Prefeito Municipal autorizado a

abrir concorrencia Pública para
construção de uma ponte de

madeira,' na localidade de La

geado Liso, neste Municio, com
a medida de cinco metros de

comprimento, tres metros de
,

largura e seis metros de ultura,
sobre o Rio do meio.

Artigo 2. - Fica o Senhor
Prefeito Municipal autorizado
tambem a dispender a impor
tancia de Cr$ 70.000,00 (setenta
mil cruzeiros), para fazer face
com as despesas de construção
da referida ponte.
Artigo 3. - A referida des

pesa correrá por conta da verba
8.94-1 do orçamento vigente.
Artigo 4. - Esta Lei entra

em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 28 de Maio de 19ó2.

Antonio Maron Beml
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada na Se

cretaria Municipal aos 30 dias
do mes de maio de 1962.

Eduardo Klodzin.ki
Secretario

pr��e�!�e �O�����10' Isignifica progresso, .hones
tidade e trabalho em pró1
da coletividade. Candidato

da UDN."--------------------------
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fLASHE'S DO CORAL � CANOINHENSE
Vinte e nove de maio de 1961, data querida 'que marcou

época nas veias poéticas e musicais dos canoinhenses,

É' que nesta data fora� publicadas as instruções para o

concurso da letra e mais tarde também da música do Hino do
Cinquentenário de Caaoinhas. Êste acontecimento foi um dos
fatôres .decisivos para o nascimento do CORAL CANOINHEN
SE, pois a então criada Comissão Litero-musical, lançara-se de
corpo e alma afim de conquistar para a nossa terra o seu hino
e um coral de âmbito municipal.

Graças a Deus e a béJ� vontade de todos, conseguiu o fim
almejado. O ideal concretizou-se, pois característico de nossa gen
te e dos amantes da música coral são: cooperação, união ,e en

tusiasmo.
Todos os membrros são unânimes em colaborar qualquer

hora e dia, tanto para ensaios como para apresentações. Não se

nota a" falta de um elemento siquer, Religiosamente comperecem
( tôdas as terças-feiras no Clube Canoinhense onde. pontualmente
/

as vinte horas o ensaio se inicia, as seguintes pessoas: Emilio
Lemke, Johanes Rothert, Lourivaldo Burgsrdt, Alwim Beulke,
Mario J. Mayer, Marcos Süssennbach. Pedro Reitz, Mauricio
Antonio, Oscar Frank, Cila�Ziemann" Ingo Bollmann, João Wun
derlich, Fábio Fuck, Aluir Jenzura, Claudio Gaisler, Arno C.
Hoffmann, Casto Pereira, Geraldo Rothert,Otto Hoepfner, Ma.
ria da Glória Pacheco, Virginia M, Trevisani, Walquirie Mattoso.
Hildegard Thiem, Neiva Clarice Barcellos, Sàlua Seleme, Tauia
Trevisani, Maria Licéa Kobler.: Maria B. Stokler Pinto, Leonil
da Burgardt, Marlene Elizabeth Graff, Elisa Renate Gr�ft. Hel
my W. Mayel'. Suely Wendt; Júlia V. Koch, Renate Keunecke,
Gísela Beulke, Renate Hiede, Julieta Schumacher, Gerda Stein
Loefler, Salomea Bojarski, Ursula Bollmann, Emilinha Paraguas
sú, Niva C. Chanem, Denise Matilde Piiau, Marly Burgardt,
Ignez S. de Carvalho. Iza Maria Soares Machado, Riseth C.
Buba, Maria Nunes Pereira, Celina Maria Pereira, Maria Nair
Mello, Eline Wichineski. Maria julia Pazda, Izolde B. Soares
de Carvalho. Hermine Hoepfner, Maria Cristina Lemke, Helga
B�k

'

" '

O entusiasmo é contagiante, O som melodioso das harmo.
nias de Haendl, Haidn, Carlos Gomes, Villa·Lobos, Rossini.
Bramhs, Bethoven amalgaman em uma só harmonia maestro e

cantores.

Êste milagre só foi possivel a música realizar, pois naque
les momentos não se distinguem credos religiosos,' políticos, ra
ças. Os que alí vão cantar vibram como canoinhenses ao piano
hábil de D. Helmy e debaixo da batuta vibrante do maestro
Aloisio Soares de Carvalho.

O Coral Canoinhense é uma realidade, um patrimônio cul
tural que orgulha a Capital da Erva-Mate.

,M

líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir drôstico
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

lP-321 foi feito para dor, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim
de cada, viágem.

) ,E mais ...

• líder em cenfêrte
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
�a, técnica a/emõ em caminhões brasileiro"

Champanhas
Conhaques
V inhos finos
Vermut-Bitter
Licores

Bebidas em geral'
Michielon

Martmi
Palhinha

Slaviero

GRANDE ESTOQUE
ATACADO E' VAREJO

Casa Novo nndo
Rua Paula Pereira,. 1068

Uma organização das

LOJAS UNIDAS LTOA.

)

CEDE
----

"

'

"

MODELO
LP-321'

'DIESEL

É o NOVO l/DER NAS ESTRADAS \pRAS/lE/IRAS1

'DilERCEDES ...BENZ DO BIIAsrlL SeA�
I

IABRICANTE DO 1!J CAMIIVI/AO B�ASILEIR.0 PIÚ1A AS E5,TfiAD4.$ BNASILEIIlA$1
C,ONCESSIONÁlilC. ÂUT'nRJ.r:H�09

MA.LLON 'Rua' Vidal RamosARISTIDES
'CANOINHAS

'atires lI,e economia,
confôrto e se'1uran§a'

Motor Diesel' OM321, de 120 H�(SAE).
com ,sistema de combustão por a.pteca.
mora de c ümenrocõc continua.

COmbio de 5 marchas, totalmente si ...
croniz ad o, Mais fórçà no o rrcnque •
�,ajor ccpccif cde nas subidas.

Cccine com novo desenho: tão eonfor..
td""'el como um corro de ..passeio'l Possut

olltlplo janela troseiro, clnz eirc, porta ..

luvas com I'ampa, �andlos-(;a�de, .'íC.

Telefone, 217

SANTA CATARINA

"-

InformaCN
Brasilía - o Brasil não tem

medido esfôrços para dar as

Nações Unidas o apôio que -se

faz necessário a obra, suprema
da manutenção da paz. Éssa de-

'claração foi feita hoje pelo pre
sidente JG no discurso de sau=

dação ao secretario geral da
ONU sr. Than. O chefe ,de es

tado brasileiro ofereceu um al
moço ao sr, Than no palacio da
alvorada- e em seu discurso acre

scentou: - que são necessárias
a compreensão e a çolaboraeão
de ,todas as nações para elimi
nar as agudas divergencias ide

ológicas e os profundos desni
velamentos de riquesas que ame

açam a paz mundial.

Buenos Aires - O presidente
José Maria Guido míciou uma

reunião com todos seus acesso

res militares para examinar a

situação criada com' a atitude
do general Frederico, Toronto
Montero, comandante do quarto
exército argentino.
O general Toronto Montero,
deixou o seu comando em falta
e divulgou proclamação na qual
exigia a renuncia do secretario
da guerra, �eneral Juan Batista
Lorca. O general Montero pro
clamou-se chefe do estado maior

argentino e estabeleceu sua che
fia num quartel em Chucuí.

" '

Brasilía - A UDN divulgou
nota,

'

protestando contra a deci
são do ministro da justiça que
determinou a censura prévia
para os programas politicos no
radio e televisão. Na. sessão 'de
ontem da Camara o deputado
Adauto Lucio Cardoso, em nome

da bancada udenista fez uma

interpelação ao ministro da jus
tiça sobre o assunto.

50. Distrito Sanitário

CENTRO DE SAÚDE
Comunicamos a população que

este Centro de Saúde, dentro
de .poucos dias receberá e pro
cederá vacinação Sabín (contra
paralisia infantil), via bucal.

Csnoínhas, 10 de agôsto 1862
-

Dr. Haroldo Ferreira,
Médico 'chefe do 5. D. Sanitário

Registro Civil
Vedro Veiga Sobrinho Oficial

do Registro' Civil Interino do

Municipio de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas Estado
de Santa Catárína, etc.

Faz saber que' pretendem ca

sar: João Alfredo Boreck e

Izabel Ostrovski. Ele, natural
deste Estado, nascido neste mu

nicipio, no dia 20 de junho de

1929, industrial, viuvo, filho de
Thomaz Bóreck e de dona Ana

Bórek, residentes em Pulador
neste Municipio. Ela, natural
deste Estado, nascida em Pula
dor, neste Município, no dia 29
de dezembro de 1939, doméstica,
solteira, filha de Lourenço Os
trovskí e Ana Ostrovski resí-

� dentes em Pulador neste mu
:z nicipio.
• Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.

Major Vieira, 7 de agosto de
1962. '

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil Int.
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Farmacia Santa: Cruz -REMINGTO.N RAN;D"
G_rande e variado .ortimento

I
'

de medicamento••

,

Rua Senador Felipe Schmidt

( (ao lado, do I.A.P.!.)
)

"

U máxi"l0 ,em máquinas de escrever, somar, etc.
Escrever ou entender-se com ',,_

, ,

Ithass Seleme - Caixa Postal, 2 - Canoinhas.

Participe do'

. CONCURSO JUBILEU E�TRELA
, I '

Centenas de - Prêmios ATEN:çAO
Por motivo de mudança ven

de-se em Caraguata distante
4 'kilômetros da cidade, proprio
para uma pequena granja, 1 ter
reno com área de 26.377 in2.
com casa, paiol, 8 pés de laran
ja produsindo fruto, e mais
nmá carroça em estado de no- /

va, 2 novilhas, sendo 1. de 3
anos e a -outra de 4 anos, 12
mil pés de aipim tudo por preço
de ocasião

'

Tratar com

João Thomaz da Siiva
Em Caraguata l x

CíVEL - COMÉRCIO
,

. TRABALHO

, \

)

comprando um 'brinquedo,
José Yvan da:,C6sra

Bacharel em Direi'fOi'
Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira ..... Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

na

Dr. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVO,GADOCasa Erlit

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

,

-

TRACAO
,

EM2RODAS

I ',. ','"""j UL','",

..-

O DE MENOR PREÇO EM SUA ClAS9,E
Cr$ 170.100,00 menos que seu 'mais próximo concorrente I

I

,

I!
.

É o que mais vantagens oferece nas entregas urbanas

e nas estradas. Sólido, potente, veloz, é também o de

menor custo de operação e manutenção. A 'caçamba
é ampla e resistente. Q motor é o supereconôrnico
motor Willys de 90 H. P. Freios duplos e de' ação

progressiva - mais seguros. Esperto no tráfego, o

Pick-up "Jeep" assegura maiores lucros nas viagens.
E, poro enfrentar as piores estradas, existe também o

Pick-tJp "Jeep" coIl) tração nas 4 rodas e reduzido.

FAÇA-NOS UMA VISITA: leremos
o maior prazer em colocar um

Piclc-up "Jeep" com tração em 2,
rod�s-à sua disposição, para que
você experimenle e comprove
suas vanlagens sôbre os demQis.'

PEÇAS GENUiNAS O MELHOR CERTIFI
,CADO DE GARANTIA
NO PAís: 6 meses

a contar da dota
da compra ou

12.000 km de uso.

� •

',>.

�
I:'

r,1f.!&
�r
Ik,

Basilio Humenhuk ,& Ltda.Cia.
CANO,INHAS - Rua Videl Ramos, 203 - Fone, 145 - S� Catarina

\. �
Fab1'icado pelo W'''LY�.OVERLAND - São ........... Campo -� de $elo 'cullo�.

.' "''''.�n.,....
,.,(""'''''

'o:>I:I"�

>''''''J,j

(

" \

"

Jovem Catarinense
Você quer ganhar Cr$ 22.00000,
mensais? Faça o Curso de Sar
gento para a Policia 'Militar.
Inscreva-se na séde do 3. Ba
talhão de Policia Militar em

"

Canoinhas ou procure Autori
dade policial mais proxima que
lhe dará as instruções.

, I

Carro deLAIuguel
\

N. Eiiedler
Atende-se Dia e Noite

Praça Lauro Müller, Cem frente
Bar Carlito)

Fone,138
Canoinhas _;_ Santa Catarina

VENDE-SE'
Uin Registro de Serraria

para Guias Rodoviários.

Tratar à Rua Marechal
Deodoro 705. Ix

Churrascaria! IOIAL
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

DÊ PARTIOA.�.
E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE"
Carregadas

ou. SecQ Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

--

Dsodato de Lima
::-&: Coelho Ltda.

Rua, Paula Pereira, 391
Fone, %48 - Caixa Postal, 2.1

CANOJNHAS "S. C.

, I

• j
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Notícias, de
a,ELA VISTA· DO TOLDO,

\
I

(Do correspondente)
Em recente reunião dos Udenistas do visinho Distrito,

foi retrüsturado O Sub-Diretório da UDN que ficou assim
constituido: Presidente: Adão' Tyska; Vice: Joaquím Angelo
Pereira e Antonio larrocheski; Secretário Geral: José Pacheco
'de Miranda Lima; 2°; Secretário: Valdomiro Vaz; Tesoureiro:
Jair Lessak; 2°. Tesoureiro: Hercilio Pereira; Membros: Pedro '

Tyska, Vitor Pereira; Heraldo Lessak, Hercilio Pereira,
Waldemiro.Koch, Raulino Pereira, José Meróiske, Reinaldo
»Pereira e Antonio Tyska; SUPLENTES: Pedro Poloníski, \

Augusto Musulon, Pedro Schimboski, André Schimboski,
Augusto Prado, Waldemiro Pereira, Elizeu Scerniak, Oscar

'Pereira, Nicolau Androcheski, Nicolau Teodorovicz, Miguel
Lessak, Francisco Krull, Jovino Collaço, João Miguel Jungles,
Vitorio Ostín, José Pereira de Lima, .Ezídórío Montegute,
Hercilio Polonískí, Ernesto Wagner, José Ferreira Vaz,
Miguel Kungel .

e José Montegute.

Pedro Tyska Candidato a 'Vereador
Por decisão unânime do Sub-Diretório formado, foi /

escolhido, o' sr. Pedro Tyska .como representante da UDN
de Bela Vista do Toldo nas eleições de 7 de outubro, como
candidato' 8 Vereador, Escolha 'acertada, inegavelmente, e

que foi muito .bem recebida pelos círculos polítíêos do Distrito,

Docúme'ntos
/
\

-.. �_.

Perdeu-se Carteira de ':Motorista e IAPTC
I

entre Pistola e Canoínhas, de propriedade do Snr.

Age:nor Carvalho doJ'rado.
Grl:l-tifi<�a-se a-quem de� ínfórrnações ou entregar

nesta redação. -Ix

. Deputado
em

BENEDITO 'EHElIO
Canoinhas_�

Encontra-se entre seus amigos
e correligionários o Deputado
Seu Dito, nome ligado a história.
politica de Canoinhas. A pre
sença do destacado' homem
público está�endo fator pre
ponderante do sucesso da cam

panha dos candidatos Udenistas

ao próximo pleito, pois é inegável
o grande prestigio do Seu Dito
junto ao eleitorado do Municipio
bem como de toda a região.
Somos gratos a co}dial visita'

que recebemos do ilustre De
- putaâo Estadual, sempre tão

amigo desta casa de trabalhos.

T.ECIDOS

ROUPAS ,FEITAS \

'., '" .

eMii.

, para' homens, senhoras e. criancas

,\T.UDO NOYO
ARTIG0S EXCLUSIVOS

PREÇOS, SENSACIO,NAIS·

<'

) ,

\.

AGUARDEM J=>ARA/OUTUBRO

'Fischer \ M, ga1zin
Praça Lauro Müller. 170
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"
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DIA DOSPÀIS

3M

I�®®®®®®®®@ ALFREDO ALBERTO ���
® ®
® SuiÍ bênção, meu pai. ®

�@j:o. ®�@ Tão bom dizer MEU PAI. �
® Tão bom abraçar meu pai. , ®

� Tão bom lembrar meu' pai. I

I �@� Afinal, o senhor nunca �nsou, heim? �®�.o"" Tantas aleg�ias. tantos presente,. e até algu- w

I @ ma. lágrimas, tomam conta da cidade, do mundo.
�� E mais do que o mundo, O 'MUNDO IMEN-

i so de ternura e do amor de todos nó.. i� , Todos os filhos. Todos os abraços. Todae as ®@l lembranças." @

I O menino veio e �ediu-lhe o dinheiro. I
� Comprou o presente e lhe trouxe. Menino dê- �
� r-

le.· Dinheiro dêle, Pr.esente dêle. Tudo! dêle, Porque ®

� é sempre êle, �Ie sempre. No dia de 'hoje e em !
� todos os dias. ®
�

e

d
• ®

(ii E que seja sempre assim, por .to os os rna- ®
® tantesl em todos os, sentido•. , Il
� �"" "Por. todos os tempos. ""® ®
�. Porque êle é a força. Porque êle é o bem.. �® Porque êle é o pai. ®® @
� I, O' pai em que damos no� seu dia,' o abraço ®

�':G"
ainda mais amigo e O' beijo ainda msi.· doce. ®�::;;

O pai qu�" é' sempre moço porque é sempre ::
_ �m.

"

(o/t> "

®
,� 0/ pai que é sempre amigo porque e sempre ®,
® justo. ®

'

®I �@ O pai querido a quem levamo•. toda nos.a
@ "@
® ternura que o nosso sentimento e caeirího pude- ,�� ram fazer. '", iii
� . Abênção papai], .. f, �
®

rn
/'®

® Abênção papal..... ®lfé) ® '

� 'Abênção papam!... �
® ' ®
® .

'" , ®
®®@®®®®®®�®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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Nacional
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metro
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190,00
108,00

,S UNIDAS LT D'A.
!'!'.

Rua Caetano. "Costa, ,553 :,. i':,
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