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GOVfRNU D� ·[SlADO
Tenta Tomar de, Assalto a

A��ocjaç�o Hural de Canoinhas
Acentua-se de dia', para' dia, no

-

panorama politico
catarinense, o encarceramento da liberdade. l�eiria a mis
tificação e a sordidez com que os orgãos do' Governo do
Estado, trabalham: A Assembléia de domingo último na

Associação Rural de Canoínhas, para a renovaçã do
Conselho de Administração e Fiscal, veio evidenciar de
forma positiva o que temos afirmado em diversas oea

.síões Foram mobilizados o Departamento de Estradas de

Rodagem, Serviço de Fiscalisação da Fazenda, Coletoria
Estadual, Escola Agrícola "Ridal Ramos" e Prefeitura

Municipal, na fúria de tomar de "assalto a Associação
Rural de Canoinhas, através de uma Assembléia ilegal,
realizada sob os "gritos de vote quem quizer", "o Govêr
no do Estado garante", "derrubemos a força" e outras
'modalidades de agitação, :pa qual se serviram de inocentes
uteis, como dr. Waldemiro Bubniak, candidato a presi
dente da Associação, na chapa confecíonada por eles.

A atual Diretoria da Associação' Rural não poude
realizar a Assembléia pacífica e democrata porque. ele
mentoS ; pagos pelo govêrno do Estado, trouxeram 1

para
votar e participar dela, associados admitidos fóra' da le:;'
.galídade Estatutária da Associação. Estes, agitados e mal
informados, tentaram tumultuar o ambiente, ímpedíndoa ,

realização, 'da Assembléia. Lavradores foram retirados de
\

suas, propriedades e de seus repousos, sob promessas
enganosas de que viriam votar numa eleição livre. Des
conheciam o ambiente que encontraram Voltaram, para
seus lares-lesando péssima impressão daqueles que foram
buscá-los, daqueles que representavam o Govêrno do

Estado, Govêrno que mais' uma vez se desmoraliza por
nãó saber agir devido 8 ganancia de poder, de mandar
e colocar a frente de seus Orgãos, elementos incapazes
e agitadores.

O Diretor da Escola Agrícola "Vidal Ramos", dr.'
Paulo Faria, "lider de barro" que tomou "as rédeas do
p�D local e tenta superar 'seus "velhos" correligionários,
associou e trouxe para votar, alunos da Escola,

/

menores

de 18 anos. Quasi submete � violência por ele mesmo

provocada, essas crianças que se não fôsse a ação pací
fica da: atual Diretoria, consequencias funestas .e desa

gradaveis" teriam ocorrido. Deveria ser responsabilizado
pelo seu Chefe ou seu Superior, pelo àto impensado e

agitador que praticou, na ganancia de conquistar ? poder.
Comerciantes do interior foram trazidos sob amea

ças do Serviço" de Fiscalização da Fazenda. Muitas e no

tificações foram' dispensadas., Promessas de "\Tisto" nos

livros foram feitas. Os que votassem na chapa deles,
e�diam sonegar.
;,,'

,

O Departamento' de Estradas de Rodagem
.

tendo

como chefe o "engenheiro residente sem diploma", Carlos

Romais, comandou a ofensiva rodoviária contra a Asso

ciação. Ouviu dos presentes a reunião, o que não era

�reciso ouvir.

O Delegado de Polícia convocado para manter a

ordem e 8 tranquilidade da Assembléia, como sempre
facíoso, aliou-s� aos novos companheiros de Partido,
sendo um dos primeiros a pedir que ajudassem a derrubar
ÍI;, Diretoria da Associação Rural, realizando a Assembléia

gegal e súbversiva. É um funcionário do Govêrno . do

Estado, irrésponsável, com uma ficha repleta de atrocida

des cometidas dentro da própria Delegacia de Polícia,
como bem prova inquerito já msteurado contra êle pró-'
prío, Delegado de Polícia. E, a êsse homem, está confiada
;'a' tranquilidade pública ....,

J

�, Por outro lado, a vexatória atuação" do Diretor de
eonfráde "Barriga Verde" o "jôrnalista ervateiro", Albino
Budant, que com sua arrogancia costumeira, Ievou para
a, ,Assembléia o firme propósito de lá fazer atuar a força
,Aos partidos políticos: PSD-PTB-PRP e PDC, conforme
h,bem escreveu no seu' [ornal-,de domingo .passado. Até

aprendizes de sua Gráfica, lá estavam para votar.

�elizmente� suas palavras ôcas não se fizeram ouvir, nem
consideraram seu

: modo de fazer agitação. Felizmente
ainda, o .eu 'personalílmo 'de homem que sabe tudo
e de prestígio absoluto, não teve êco nem surtiu o

. 'efeito
'

desejado.
r 'Por/todos êstes fatos lamentáveis e. desagradáveis,

" por esta tentativa de, tomar de assalto a Associação Ru
ral 'de Cancínhas, através de elementos dos- Orgãos do

(continúa na 48• página)
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100 milhões de cruzeiros para atender
,

prejuízos cem as ressacas no litoral
catarincnse I
,

o Deputado Fede", , �,ol.do ICarvalho vem de apresentar na '

Camara Federal o seguinte
PROJETO DE LEI PETROBRAS: Petróleo Braaileiro S. A.

"Autoriza o Poder Executivo .

/,

a abrir, pelo Mínístérto da '\-; Subscriçã.o de Açõesgricultura, crédito extraordiná- I '

rio de cem milhões de cruzei-
. PETROLEO BRASILEIRO SIA - "Petrobrás]': - avisa

ros para ocorrer .!l0s prejuízos I que�. até 30 de junhó, vi�douro, efet�arâ nesta Cidade, .por Inter
causados pela r ssaca que as-, I medto d..? Ba,nc� Indústria e <,:omérclo de �a.nta Catarl�a SIA, �
solou no litoral catarinense em ! subscriçao pública de suas açoes preferenciais. ',:'

abril de, 1963". 'I, A referida subscrição é facultada a todos os interessados;
O Congresso Nacional <:\F- '

desde que se observem as condições estabelecidas no artigo 1�'
da Lei nO. 2004, de 3 de outubro dé 1953. :;

creta: \
'

Art. 1. ':"""': Fica abecto, pelo O valor das ações subscritas deverá I ser integralmente
Ministério da Agricultura '" i' realízado. no ato, da subscrição, em dinheiro, OU em

i

obrigaçõe,
conta da arrecadação uu 80, pu r tador com os cupões de juros de números 17 e

presente , exerClClO, crédito segumtes. I
, , ,

'3 �
extraordinário de cemr milhõ-s Banco Indúdria e Comércio de Santa Catarina S.A. i
de cruzeiros para ocorrer 80� Luiz D. Miraada - Gereate Bago A. Peixoto - Contador "

prejuízos causados pela violenta )

ressaca que assolou o litoral '-,

����ri�:n�;6��s dias 18 e 19 de Srta. Mar'lene Graff é 'a Rainha
'r-

do Bolão de (anoinhas "
Art. 2 .

.......; O crédito de que
trata a presente lei será
automàticamente registràdo no

Tribunal de Contas, distribuído
ao Tesouro Nscíonal e posto à

disposição da Diretoria de Caça
e Pesca, do .Mínístérío da, Agri
cultura, ,em Santa Catarina, que
deverá aplicá-lo e dele prestar
contas em 120 dias, atendendo
aos pescadores pobres, em

'função de levantamento dos

prejuízos feitos 'à época da

ocorrencía.
"'Art. 3. - Revogam-se as

disposições em contrárío,
Sala das Sessões em Brasília,

7 de maio de '1963.'

Aroido Carvalho

JUSTIFICAÇAO
O litoral catarinense, notada

mente a região ,de -Fíorranôpo
lis e a Ilha de Santa Catarina,
foram assolados, nos dias 18 e

19 de abril próximo passado,
por violenta ressaca, sem pre
cedentes ria hístóría do Estado
sulino.

<

,

A população litorânea, cons

tituída de pobres pescadores,
sofreu 'prejuízos quase totats
nos seus minguados haveres.
Barcos de pesca, rêdes e demais
instrumentos de trabalho, foram
danificadas ou deverão ser mu

dadas de seus locais, visto que
as ondas mudaram completa
mente os aspectos de muitas

praias.
Cumpre ao poder público, sem

dúvída, atender aos' prejuízos, \

amparando os mais necessitados,
seja com a reconstrução ou

mudança das habitações ou com

'0 fornecimento de instrumentos

de trabalho e equipamento de
pesca àquela humilde populai
ção.
A Diretoria de Caça e Pesca

Para maior progresso de nossa
.

'terra, apoie e propague o

'Frigorífico\

..,

do Míntstérío da Agricultura,
pela sua repartição regional em
Florianópolis; está providencian
do minuciosos levantamentos

dos prejurzos sofridos pelos
pescadores mais pobres e têm
condições para .superíntenderia
distribuição dos auxílios.

Conforme foi amplamense anunciado, teve lugar na
. noite de sábado ultimo, por ocasião do grandioso Be ile da
Cerveja, a, apuração final do concurso de Rainha do Bolão,

.Jt ' ..,... \ ,

de nossa Cidade, que apresentou o. seguinte resultado: Mar-
\

Iene, Graff, com 134.830 votos; Raquel Olsen, com 1'09.461
votos e Neusa Barcelos, com 61.627 votos; Devemos infor
mar que a vencedora foi apoiada pelo Clube de Bolão
Fantasma, o sextão; Raquel foi apresentada e apoiada pelo'
Democrata, o campeão do cinqüentenario e Neusa foi apoia
da pelos clubes Concordía e Assombroso, respectivamente,
quarta e quinta feíra.. Na mesma noite, igualmente, foram
entregues os premias' aos vencedores dos diversos torneios
do dia primeiro de maio, fator que contribuiu também para
o maior briJhantismo da grande noitada promovida pelos
gremístas,

,

Na foto, sua Magestade, .. Rainb", do BolA0 de 'Canoinhas ':
Duma homenagem do se� patrono, o �lubé Fantasma. ':,

,J'�_ '�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Deodato de Lima & �Coelho Ltda.
((ua Pauia. Pereira, 391 - Fone, 248 -

I

Caixa Podal, 231

CANOINHAS SantéJ Catarina

OFICINA MECÂNICA
, (

, Agência de Peças e Acessórios
\ <i

Ô

'\

Peças 'pata: VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.
I WILLYS, ETC.

ACUMULADORES EXIDE

J

I

Para os transportes de suas cargas
.,

. :R:Ío/- São Paulo � Curitiba 'r

\.-"
.

, Refaça, suas forças, tomando

� ','A F É B I G
I

j
.

Torrado a ar quente' .'
v

, Saboroso até a ul1irna gota
.Rua Paula Pereira - Telefone, 241

. �

\
,

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

,I

C-.ON S E'Rl'PS
Conserta-se máquinas de escrever, "calcular: e' . somar.

Faz-se também reformas. ,Tqdo' sob' garantia, 7x

ii; llJ.ta. CeI. Albuquerque, 587, (defronte a Estação Rodoviária.).

.
'" ,

'

..
�,

�.
�

.

:.
"

/' ','

, i
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,

Rua Paula Pereira, 755{761 - Fone. 128 - Çanoinhaa • S. C.'

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
,

'TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIl)ADE -

'. AnílliçiQs:, Por ".vez e por centímetro de a'�tur8 "de, coluna:<i. •

Ú'L'F1IMA PÁGINA :
'

pÁGINAS' INTERNAS
1· vez Cr$ 70,00' .1 vez' Cr$0,50,oo

,;J' 4 .vezes ' Cr$ 50,00 () " vezea
,', Cr$ 40,00

8 ou maia
, Cr$ 40,00 8 ou maia ,Cr$ 25,00
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,
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,
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'Ferragens' e
Ferramentas _

�

Esmalte Tratar

, '
. ,,,

18.5.1963

;, \

Rigesa
.

S. 4.
Proibição de Caça e Pesca

\ A Rigesa SIA, Celulose,
Papel e Embalagens, avisa

que é expressamente proi-'
bido a' . entrada de pessoas

.

em 'seus terrenos e não
será fornecido a ninguem
autorização para caçar ou

pescar em .suas proprieda
des.

Quando fizer seu itinerário de passeio,
. não esqueça de incluir uma visita às ii

ubras do FRIGORIFICO
, I

A· GERENCIA rx

,14S81S
para Vidrqças ')(;

·CASA. , ESMALTE

Compra-se Casa
Compra-se uma Casa. de

madeira pára mudar de

lugar.
Ofertas Besta redação: '

Ó'C U LOS',
" '

-

-j

• »<
,�

Perdeu-se de gráo, trajeto -u z,

Clube Canoinhense-Liga Es

portiva - Bar Senhor Farid
Nader.

O propríetáriõ tem pre
mente necessidade gratifi
cando a quem o achou e

entregá-lo nesta redação.

D� PÀRTIDA •••

E X IDE. GARANTE

�

�_4T�1,w-$.��=-= ·�r'�
. ,

"

BATERIAS

EXIDE
-,

:

,."..'

Carregadas ; I

ou Seco Carregadas'
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda:-

Rua Paula Pereira. 391

'Fone; 248 - Caixa Postal, 23.1

CANOINHAS -

.

S. c.

Chorrascaria ID B 4 L
de P�ULO' ]ARSPHEL '

( 8m bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereir�, 477.,.

Casa

j
,

CAÇADORES E PESCADORES'\.oE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

-FLUVIAL E MARITIMA

. Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todo. oalibrea E'Plogarda.
'p/ caça, nacionaia e eatrangeiras dai melhores procedências ..
Balal • Chumbo! . Espoleta!! • Polvoras . Varetes de limpeza
de ermas - Camsa de .campanha - Lanterna. Pilhalfl· FacSIil
• Facõea· Canivetes • Capai pI armlill ti coldree • Cartuchos

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de apetrechos pafa caçadores e pescadcrea .

J .

.

Cô rte
;; , Praça Lauro Müller, 75t (ao lado Banc00 INCO) .

CANOINHAS SANTA CATARINA

V E,N DE;: SE
CASA RESL'DENCrAL

, ,",'
Situada no perímetro l]irhano, à' Rua 3 de Maio s/a

Nésta Cidade. Dimensão • 72 m2. i� -Construção em Alvenada

Cobertura de chàpas .típo Economit. "

Instalações complétas de Agua. Luz e Esgôto; constando de:
,

I

LlVING, (sala de estar) .:' fôrro de eucatex
'

QUARTOS (2)
"

\

COZINHA (revestida de azulejos e fôrro de eucatex

BANHElRO
.

JARDIN DE 'INVERNO
,

NOTA: Construção moderna, prática e de
-

fácil conservação,
adaptando-se de preferência à família não numerosa.

( ."

Tratár com o sr': 'Bueno.'�no B�nc'� I�co.; �\,: ,,' 3x

ut omôveÍ
Vende-sã, em bom .estàdo 3x

com o Sr. 'DOMIN<iOS COELHO,

,PARE! f· TÓNICO CAPILAR PO�JX�çLÊNCIA
::'.:.,! .'.'., ....

\ paRa {ERIDAS,
f C ZEN a s.
fNfUMaçOES,
c o t E I R a s,
F R I E I R a s,

NUNCA EXISTIUJGUAL ESPIMHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Reportagem SOCIALr
de Cá..io Monfeverdi

la. FESTA DA CERVEJA
* Foi o maior i:J .. lu:: realize do em Canoinhas.
* Foram ocupadas 175 mesas Compareceram 700

pessoas.
... A Banda Treml, no gênero realmente é a melhor -

- agradou.
... O Campeão. Canoínhense do Chopp é O Senhor

AFONSO LÜTKE. ,

... A Rádio Canoínhas fez boa cobertura radiofônica
deste grande acontecimento.

... Foto João perpetuou o acontecímento em

aproximadamente 150' fotografias.
* Furam consumidas aproximadamente 4500-garrafas

de Cerveja.
-

* Como registrei na crônica passada, Cancínhas rece

beu amigos de todas as cidades vizinhas.
... Impossível comentar 8S presenças. - A' sociedade

canoínhe nse toda esteve presente.
* Marlene Graff é a Rainha da Sociedade Beneficente

Operária,
* Raquel e Neuza as Princesas.
• Está novamente de parabens o Grêmro X:V de

Julho e em especial os Senhores Rubens Stulzer e

Castro Pereira, principais responsáveis pela organi
zação da la. Festa da Cerveja de Canoinhas que
foi o maior âcontecimento social deste, ano.

--__./ ;'

BAILE DA MAMÃE
Com regular animação realizou-se dia 16 no Club

Canoinhénse o Baile da Mamãe. Uma homenagem do Club
Canoinhense ás Mães Canoinhenses. A Orquestra Alegrías
de Espsfia esteve a altura do que dela se esperava. Esteve

magnífica. ótima.

QUINZE ANOS-DE SOLANGE

Hoje. 'no Club Canoinhense, Solange Nader recepcionará
seus amiguinhos para' a festa de 15°.' aniversárto., Pela
movímentação e preparativos o "debut" de Solange, filha
do casal Tufi Nader;- será um acontecimento que marcará
vermelho na a�enda da alta sociedade canoinhense.

x x x

ESTA ALCANÇANDO sucesso a nova programação.v.Iubíleu
de Cristal da Rádio Canoínhss". Os programas noturnos,
bem organizados e com boa e atualizada discoteca tem

sido de audíencia total na Capital do Mate. José Luiz é um

"spicker", que com simpatia vem alcançando" sucesso e

agradando a brotolandia canoinhe áse.
x x x

DECISOES da diretoria do C'lub", Canoinhense vêm

prejudicando H realização das tardes dançantes de domingo
naquela Sociedade. A Díretorie do Club precisa' compreénder
que o "Canoinhense" é o ponto de encontro da brotolandja
nos domingos, e a brotolandia não quer absolutamente
transferir este 'ponto de encontro para local desaptopríado,
desagradável e que não seja familiar.

x x x

'GENTE & NOTICIAS
"

* DIDI BREMER e Gláudionor Gaisler, foram os 2°. e

30. colocados no Concurso, do Chopp realizado na la. Festa

d�- Cerveja. Didi representava o Botafogo E.C. e Glaudio o

Grêmio XV de Julho.
• O Botafogo E.C. no jogo',do seu tOo. aniversário

(continúa na 4a. página)
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Cine Teatro Yera Cruz
APRESENT-A:

HOJE ,� á8 20,00, hora! impróprio até 14 ano.

A BALADA DO_SOLDADO
c/ Vladimir Ivachov - Joanna Prokhorenko e

Nikolai
'

Krioutchkov .

Um filme que o público aplaude de pé entusiamado! O
,drama de um soldado que tinha apenas algumas horas
de permissão! Ninguém ficará indiferente à beleza e à

emoção deste inesquecivel filme!

DOMINGO z; á. 13,30 horas - Cen.ura Livre

A BALADA DO'�O(DADO
,DOMINGO

à. 16,00 horA. Ce�.ura livre
à. 19,00 horas
à. 21,00 horas

-

impr. atê 14 anos

TORTURA- DA /SUSPEITA
c/ Gary Cóoper - Deborah Kerr -, Eric Portmann e

Peter Cushing.
O último filme de Gary Cooper! Um de seus melhores
desempenhos. Você ficará gelado na cadeiral Seus nervos

não suportarão.o ·'SUSPENSE".

28. Feira - à. 20,00 hre, - imp. até 14 anoa - REPRISE
-, -'----,-

3a. e 48. feira - à. 20,00 horas - Imp, até 14 ano.

o MORDOMO E A DAMA
cf Kenneth . More - Diana Cilento e Ceci} Packer.

Uma comédia com malícia amável_em que se misturam
patrões e empregados resultando em deliciosa e

,

- hilariante Sátira Social!
-

-----
, .'

58. e '6a. feira - a. 20,00 horae - impr. até 14 anoI

UMA GAROTA EM APUROS

A.GUARDEM • • •

para o próximo mês de julho, a maior

prova ciclistica da região, por ocasião
dos festejos do 150• aniversário da Rádio
Canoinhas.

<:

(2«and:; . iLad O deu d{n�úo �c:/�/:.f
c. .. f7uan/o vadpd �?Ut' a 5 MESES .

.?'

PENSE BEM NISSO ...

/

lhe oferece tudo para o seu guarda-roupa na sua grande

uVENDA DE INVERNO"
você compra agora, pelos menores preços e, paga pelo
sensacional,

_ I

Todo fabuloso esto9ue de roupas masculinas, a preço justo,
e, pelo melhor plano de c,rédito da Cidade

'

Uma contribuição positiva à elegância e conforto masculinos
,

12 ANOS VENDENDO BÓA QUALIDADE III

$IGNUS CU'I1IBA

Pejos Lares e

Salões
,

ANIVERSARIAM"SE
Hoje: a menina Miriam fi

lha do sr. Francisco Koehler;
os. srs.: Dr. Anual Seleme,
Antonio Voicik, Célio Kohler
e Pedro Merhy Seleme (con"
cessionário SIMCA desta -ci
dade); o jovem Guiao Dáuet.

'Amanhã: a sra. dono .Elea
esp. do sr. Altavir Zaniolo
res. em 'Curitiba; os jovens:
Jayme José Rudolf, Silvestre
Kosouski e Silvio KIlOPP,' OS
meninos: Vitorio filho do sr .

.

Vicente Novacke Osmar filho
do senhor João. Augusto
Brauhardt.

Dia 20: as snras. donas:
Paula' Maria esp. do sr. Dr.
Saulo Carvalho e Üeralda
esfi: do sr. Miroslau Dolysni;
as meninas: Margaret filha
do senhor Severo Senczuck;«
Bernadete filha do sr. Wal
mor Furtado; O menino
Edison Luiz filho do senhor
Arno C. Ho.ffmann.
Dia 21: a sra. dona Pea:iZ

eso. do- sr. Dr. Orestes Pro
copiak; a menina Izolde filha
do sr. Alfredo (lrosskopfi=»
menino Luiz Cezar filhotrâo
sr. Altavir Zaniolo.

Dia 22: as snras. donas:
Haydée esp, do sr. Dr- Os ..

waldo Segundo de Oliveira'e'
MeTcilda esp. do sr. Oswaldo
Werka; os S1S.: Dr. Oswaldo
Segundo de Oliveira, Fratú
CiSCO Alves Pereira .e

. Waldomiro Meâeiros; o.s
meninos: Aniõa! filho do sr.
'Jose Sudoski Filho, JOSé
Carlos filho do sr. Eurides
Tremi e losé filho do sentr:Ot
Antonio da Silva.

Dia 23: a sra. dona Dalva
esp. do- sr. Roberto Brandes;
as meninas: Maria Elsa filha
do senhor Arlindo Lourenço
Gonçalves e Herta filha do
sr. Henrique Artner; o jovem
Daniel Tokarski; os meninos:
Luiz Roberto filho do senhor
Douglas Binkendort e Mário
Cezar filho do senhor Adão
Corrêa.

Dia' 24: a srta. Leonüâa
Bialeski; a menina Miriam
filha do sr. Michel N. Seleme;'
o senhor Ewaldo Kreiss; -as
jovens: ._

Roberto Gujinski ç
Célio Reinert; os meninos; -

Ivo Alcy filho do, sr. Antonio
'Soares, Orlando Max filho �

do senhor Orlando Olsen ',13

Waldir Edson filho do sr.
,

'Waldomiro Nouak.

Nossos parabens.

Enlaces Matrimoniais,
Unem-se hoje, pelos sagra»

dos laços matrimoniais os

[auens Sérgio Treoisani e

Natália Wendt. Ele fiilho do
casal Dona Elsa-sr. Vergilio
Treuisani e ela filha do casai'
Dona Natalia-sr. Nestor
Luiz Wendt.

eumprimentdmo-los ,dese:'
[ando felicidades.

No próximo dia 22, na
cidade de Brusque, realizar»
se-a o enlace matrimonial da
srta. Therezinha Gomes, ti"
lha do casal Dona Maria
Galdina 'sr.; Marco-s J 'sé
Gomes, daquela cidade, com o

jovem Rodolto Salomon, tilho
do casal sr. João-dona Maria
Bockor Salomon, residentes
nesta cidade.

"

� ."

Ao "jovem par' e seus :

. familiares .os nassos sinceros
p,arabens ,com ,:t'lJotos de
perenes téliciçl�iles;:r;"

.h' -c-
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ONTEM E HOJE
Comentário de AdQlfo ZJgelli

O Deputado Ruy Hülse pronunciou ,na Allembléia Legislati
va, um discurso estarrecedor.

AI serenas palavra! do parlamentar udeniste, calcada. em

�6,lDe�os, cifraa e algarismo! oficiais. foram ouvidas pelo plenário no

Illaia respeitoso, sílênoío. r

Ante. de Ia apresentar a defesa de um governo caluniado,
difamado. e injuriado, o discurso do deputado Ruy Hülse foi um
libelo irresponsável oontra a mentira, a má-fê, a irresponsabilidade, a

-

injúria, a irreverencia e o achíncalhe,

"

O orador não teceu uma só palavra de crítica ao governo
do Sr. Celso Bamos. No leu discurso. o deputado udenista foi lere

no. Usou da excessiva serenidade. até. Não culpeu, não criticou, não
ofendeu, não atacou a adminístrsção do Senhor Celso Hamos.

Por i1l80, mesmo, foi eloquente.
Suas palavra•. sem lerem candentes, foram penetrante•.

Ecoaram no recinto da Allembléia, como repetidas punhaladas
ti ferir de morte o cortejo ,.iniltro de mentiras e iufâmias despejadas
em 1960, quando a. comportai do ôdio, libertai de suae travancae,
deixaram correr livremente; pela vastidão do estado, a mail repug
nante csmpanb» já desfechada contra um homem público e o partido
que r presentava, ,

A própria bancada do Governo guardou silencio, O orador,
com a serenidade dOI que labem dizer a verdade, desfiou, na tribuna,
08 números oficiais, ali cifrall oficiais, OI algariamos oficiais, pulveri
zando o mar de infâmias a!sacada. covardemente pela mail irrespon
Ibel e doentía de todas ai impreneaa.

O orador voltou ao ano de 1960.

E, como uma tela, apresentou aOI deputado. um retrato do
panorama político.administrativo de então.

Na efervescência da campanha política, a propaganda do
Senhor Celso Ramal não le importou com os meio. para atingir OI

seus tini. Nomes honrado. foram jogados a lama e políticos inatacá
, veill ['bram atirado! ao meamo monte de .i�nomínia. ,

·'E o deputado Ruy Hülse mostrou ao plenário 09 número.
do jornal "O ESTADO" em que 08 termal utilizados com mail iu
!lietencia falavam em panamá, saque aos cofres públicos,
quadrilha organizada, ladrões do erário público, dalapi-
dadores do Tesouro.

"

, J:jJm ieso, Com estea meios e com elles métodos, a propa-
ganda dif senhor Celso Ramal procurava chamar sobre o candidato
Q: at.epção da opinião pública de Santa Catarina. E o orador narrou

ta v.-elha fábula dOI animai. que desejaram homenagear o 101. agrade.
cendo OI benefícios que este trazia a terra. Orgenisou-se um côro,
30b.a batuta do rouxinol e, quando,' pela madrugada, ,OI

- primeiros
eeios do 801 lambiam IUI montanhas, iniciou-se a sinfonia da bicharada
Um, apenes, desafinou. Soltou guinchos e roncos, urrou até o fim.
Era a rapôsa. Indagada, depois. sôbra OI motivos determinantes de
IU8 atitude,. respondeur . Se eu não urraase e não guinchasee, come

urrei e como guinchei, de que modo poderia fazer· me notada � ,

Como a rapõsa da fábula agiu o PSD em 1960.

,� O roquejar grotesco de sua impcensa, Os berros altieeonantes
gi'itadQs:por todo o Elltado: quadrilha organizada, saque ao

Tesouro, roubo, pilhagem, panamá, foi o modo pelo qual
conseguiu dela finar. distorcer OI fatos e a realidade, Culminado com
8 mistificação supreme que conseguiu. brilhantemente, ludibriar a

opinião pública d-e Santa Catarina.

Em 1960, ano do panamâ do roubo organizado, do saque
aoe corres públicos, da pilhagem, da quadrilha, dOI delapidadoree do
Tesouro, nêase ano, no fim de seu Govêrno, o senhor Hêriberto
Hulse celebrcu, através da CESPE,' 196 (cento e noventa e reia)
contratos de pessoal.jnuma remuneração total que atingiu 29 milhões
393 mil, 195 oruzeiroe, dado. rigorosamente exatos, compulsado!
etravêe do Diário Oficial do Estado. .

Em 1961. quando o senhor Celso Ramos anunciou arrumação
da case, atravél da mesma CESPE, 230 contratros, totalizando
58 milhões, 593 mil e 030 cruzeiros. 'Dobrou o número de contratai.
do pessoal.

""

De 196 contratai, no do roubo, do loque, da pilhagem, para
230 no ano da arrumação da casa. De 29 milhõea para 58 mi-
Ibõel de cruzeiros.

'

E - note- le apenai computados OI novos coutratol.

No ano de 1962, a CESPE, agora já transformada em

DORSP, continuou celebrando OI contratai do Govêrno que arru·
mava a casa.

407 novai contratos do peuoal; com remuneração tota: de
161- milhões, 821 mil, 5M cruzeiro•.

Em doia an08, portanto, o Governo do senhor Celso Ramos
quase quintuplicou o nÚmero de contratol!! e o ano do roubo. do 18-

-que, do panamá, da quadrilha orgao)zada que realizara 196 contratai,
paa�ou 8 chamar-se ,arrumação de casa, com maia de 600 con

tratos.
Nos três primeiro. mêses de 1963, o meamo DORSP cele

brou 50 contratos novol do pe;Wàl, com 8 remuneração total de 27
milhõell, 392 mil. 848 cruzeiro•.

E o total geral, desle paralelo traçado atravéll dos Diário.
:tl-'Oficiais - r;lOte bem que o povo de, Saota Catarina - aprelieota OI

8�guiDtei e estarrecedores nÚmeros: ---

em 1960 - Qno do roubo, do saque, da pilhagem aol.! co·

freI públicos. do panamá. da quadrilha organizada - 196 contratoll
Cr$ 29 milMe. de cruzeiro•.

'

� ��

de'�1961 até agora, num Governo de honeltidade. proibida de
e ·relpon�abÜidade 687 contrato;; - Cr$ 246 milhõeli e 800

�

mil
cruzeiro•.

18.'),1963

,GÓVÊRNO DO ESTADO ... (couclusão da primeira página)
Govêrno do Estado, foi que'a Diretoria da Associação, venção da FARESC,(Federa
deliberou adiar as eleições por 60 dias e pedir a inter- ção das Associações Rurais

do E.Stado de S,anta Catarina)

Cometidas
de

Arbitrariedades

Inspetores
por

Quarteirão
Estão sem dúvida alguma, vivendo num regime de apre

ensão, medo e terror, os nossos lavradores - os homens que
cultivam a terra' e responsáveis diretos pelo desenvolvimento

agrícola do Município - estes que em época de campanha polí
tica, os políticos exaltam e dedica.m a eles, todas ás atenções -

prometem que vão ampará-los, conseguir aposentadorias e outras

mil vantagens - depois ficam esquecidos e suas profissões vol
tam novamente a serem exaltadas depois de um quinquênio
administrativo. Mudam os governos - mudam as autoridades

municipais e distritais - São nomeados pelos Delegados de

Polícia .homens il?capazes, perseguidores-e ignoraptes por 'com

pIe to, das leis que amparam todo e qualquer, cidadão que queira
vivem em paz com seus semelhantes. Por questões de somenos;
importancia, os Inspetores de, Quarteirão e Sub-Delegados de
de Paula Pereira e Serrito estão cometendo arbitrariedades.
Lavradores são constantemente notificados para comparecerem
perante a -Delegacía de Polícia de Canoinhas � ali _recebem o

tratamento mais desumano que se possa imaginar. Ficam detidos
horas a fio por motivos banais isso só porque o atual Delegado
de Polícia que foi quem os nomeou, quer manter á autoridade.

Muitos\ lavradores querem vender 'suas terras devido os

constantes abusos praticados até dentro de suas próprias residên
cias em busca de' armamento.

abertos pelo Delegado de
e honestos, baseados em

Uma centena de inquéritos
Polícia contra lavradores honrados
informações falsas e i,nverldicas.

Podemos afirmar com segurança que outros Inspetores de

Quarteir:ão, de outros Distritos, nunca trouxeram um único caso
a Delegacia' de Polícia" mesmo querendo o atual Delegado que o

fizesse. Isso porque, eles tem capacidade .para resolverem de'
comum acordo, essas questões corriqueiras que não carecem de

inquérito, nem fichar os homens que de sol a, sol, cultívam a

terra.
Até quando deixaremos de nos lembrar do regime. do

chicote?

Reportagem SOCIAL
-

I (conclusão da 3a. página)
entrou pelo cano. A culpa foi lia Festa da Cerveja, 10c8�
da consentração dos seus atletas.

* O Senhor Luiz Freitas, presidente em exercício do
Club Conoinhenhense está anunciando para, o BaiÍe de
Aníversárío do Club a apresentação da Orquestra Marimba
de Cuscatlan,

, * Na la, Festa da Cerveja de Canoínhas o consumo

do líquido precioso foi na ordem de 'seis garrafas por par
ticipante masculino. Uma média, verdadeiramente canoí

. nhense.
* Realizou- se dia 14, em Três Barras, no Cassino dos

Oficiais um movimentado Bingo-Dançante. Não fosse o máu

tempo esta reunião teria sido mais animada.
* Tamara Civítat, por motivos imperiosos não poderá

representar hoje, em Blumenau, Canoinhas no concurso de
Miss Santa Catarina, Perde a nossa cidade a chance de

ganhar este 'ambicionado título.
* Seguiu hoje a São Bento do Sul a turma do Te

meroso Bolão Club o famoso quinta feira, comandada pelo
Flores. Desejo sucesso e que consiga uma brilhante vitória.

HOJE é só! Amanhã, novamente, reunião dançante no

no Club, com a estréia do novo e espe
tacular mícrossulco de Rai Canniff e sua

orquestra.
DA SEMANAPENSAMENTO

G

As mulheres geralmente são orgulhosas com os ho-
mens 'que não gostam delas.

De 196 pará 687 contratos.
De 29 _milhõell para 247 milhõel,

'Mal. o deputado Ruy Hülse não·éen8urou o Govêrno. não
criticou o Govêroo. não atacou o Govêrõo. não ofendeu o Govêrno.

Citou 09 números e citoU as cifrai,

Disse, mesmo. que em todas ali- administraçõe., tais contratol
Rão normais para (l funcionamenfo da máquinlt administrativa.

O deputado udeoj"ta não aculOu nioguem de ladrão do Te.
,

I ,

80uro. de delapidadllr dali cofres publicas, de panamenho; o deputado
udenista não aCUiOU 'o IItual Govêrno de quadrilha orgànizada; o

deputado udeni�ta nã,. chamou o Governador Celso Ramos de sa

queador dos cj�fres público8: o deputado udediNta não disse que im
pera no Estado a pilhtlgem, o empreguismo, o afilhadismo, O panamá,
o roubo, a pilhagem, o 8aque, ã quadrilha organizada.

Quí� mo:.tãi:lr - e o fez com felicidade - como agia ontem
e como age h"ie " Partido Social Democrático.

E 8S pflredes da Assembléia -Lf'gislativ8 ouviram apena!! o

silêncio profundo dl)! homens do Govêrno, paralizado!!, maoietadu.,
entorpecid�!! e neutrelizadci pela mail terrível de todall ai armas: A
VERDADE.

Assessoria Técnica
Portõria 24/4/1963
o Assessor do Trigo, com

Delegação de Podêres, usando
das -atríbuíções que lhe confere
o Art. 13, item IX, do Decreto
n. 20.557, de 2'4 de janeiro de
1946 e, tendo em vista e dis
posto no art. 15 do Decreto n,

47.491, de 24 dezembro de 1959
e Portaria Ministeriar n. 4 de 2
de janeiro de 1963. Considerando
a reduzida' produção de trigo
nacional em relação a demanda
do consumo; Considerando a

necessidade de economizar dí
visas resultantes da importação
de trigo em grão; e Consídé
rando ainda ser imprescindível
o apoio oficial à lavoura de mi
lho, cuja safra neste ano foi de
substancial volume resolve:

N°. 38 - 1°.) A farinha mista
a ser lançada no mercado de-
-verá conter, além da percenta
gem de 4% de farinha de ras

pa de mandioca e 1% de fa-.
rinha de soja, mais 10% de
fubá de milho integral ou fubá
de milho desgerminado.

2°) Na falta eventual de fa;
rinha de soja, a farinha de ras- -

pa de mandioca a ser adíciona-
da pelo moinho será de 5% n�
forma determinada na Portaria
n? 79-58, do extinto Serviço
de Expansão do Trigo.
3°) Aos infratores das díspo-'

sições desta Portaria, será apli-l .

cada a pena de suspensão d.o
fornecimento de trigo. até que
sejam as mesmas cumpridas. '

4°) A presente Portaria en

- trará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as díspo-:
sições em contrário.

'

AI•. - Leôncio Forrtetles.

Nôvo Decreto Sôbre
Escolas .Nes EmprêsdS'
BRASíLIA, 1 (O GLOBO) _'

O Ministro da 'Educação Senhor:
Teotônio Monteiro de Barros,'
encaminhou ontem ao Presí-l
dente da República, novo decre-i
"to regulamento dispositivo]
constitucional, Que determina a;
manutenção de escolas primá-!
rias DaS emprêsas com mais d:ej
cem empregados. Em outro]

,
.

projeto, regulamenta a profissão;
de psicólogo. Até o final da
semana ambos deverão ser

sancionados.

O
,

Ministro da
�

Educação Q-,

presentou também ao Sr. João
Goulart projeto criando uma

universidade para preparar
técnicos para a indústria, com

três níveis de instrução. A
universidade técnica deverá ser

instalada em São Paulo ou no

Rio.

até que normalize a situação
e os legítimos associados,
possam votar livremente,
escolhendo dem ocrà tica

mente os, seus dirigentes,
sem pressão ne,n coação.
A Assembléia por êles

realizada, à revelía, não

tem valôr legal nem jurí
dico. Prevaleceu nessa

ocasião, os Estatutos da

Associação Rural, o ponto
de apôio em que amparou·
se a Diretoria para pedir
a" intervenção e convocar

uma nova Assembléia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C®RREle D® I"I(!)R rI:

�� ,
\.-

�·l:t_(
,:

,

A SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ESPE
RANÇA, tem a honra de convidar os seus associados, pára a

disputa do Tiro 80\ novo Rei, a realizar- se as 2,00 horas da tarde
DO dia 18 de Maio, e logo a noite um grande BAILE abrilhan
tado por um ótimo conjunto musical, na sua séde social anexa

à Churrasoaría Michel.
'

.

Vendas de mêsas com os srs. OTTO HOEPFNER E
: LAURO MICHEL.

Alcides Grosskopf - 1°. Secretário. 19 Ix

A' .., L .·1 d· I"�; tencao I' avra or ...
�

f �I

Duplique a sua colheita. aplicando

adeqaados para cada tipo de planta, comprando
diretamente da fábrica po� intermédio de seu

,

REPRESENTANTE

,Ialdeolar Inüppel
·Rua Gil Costa - CANOINHAS

. .

. ...-/

18·1)·1963

Edi�ões Paulinas -Discos,
APRESENTA· maís uma coleção de LP. para alegria e

conforto da família brasileira.

,

UTILITARIO

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, os mais dur?s caminhos. E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, -potente, econômico. o. utilitário "Jeep" Universal

é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P;

IIJEEplll01 �2 PORTAS

Transporta 8 passagei
ros, perfeifamen.. eco

mododos.Traçiio 81112 cu
nos .4 redes (I r:tlIllida.

\

Numa dramatização perfeita dos maiores mistérios divines,
. com. fundo musical brilhante e colorido.

Ouvindo esta mensagem de Paz e de Amor, ocor

rem espontâneas à nossa mente, as palavras do mestre
Divino: «Vinde a mim todos os que trabalhais .e sofreis' e
eu vos aliviarei» Mt. 11,28.

t . Nesta hora tão difícil para a família brasileira,
aproximemo-nos confiantes de Jesus, para ouvir sua palavra
dei AMOR, de CONFORT0, de PAZ e de PERDÃO.

Reuna tôda a família para ouvir:
, ,

A VIDA DE JESUS
LP. 1 Face A:' Infância de Jesus.

Face B: Ensinamentos de Jesus.
LP. 2 Face A: Milagres de Jesus.

'

Face B: Parábolas de Jesus.
LP. 3 - Face A:' , Paixão e morte de Jesus

Face B: Ressurreição e Ascenção.

LIVRARIA >SAO
Rua Saldanha Marinho, 23

I

CURITIBil

PAULO
Fone, 4- 8550

PARANA-�
,

\

- O veí(ulo: mels útil do mundo'

. o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA'NO PAís:
\ '

6 meses a contar da data da compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposição, pa
ra' que,:-�ocê mesmo exp-erimente e comprove suas

vantas!,ns excepcionais.

'. .

Basilio, Hurnenhuk &. Cia. Ltda.
CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203. SANTA CATARINA

..\

1("

c. '\

"0

EDITAL DE CITAeãO COM··· O
PRAZO DE' QUINZE (15) DlIlS
O Dr. Reynaldo Rodrigues

Alves, juiz de Direito da
C. marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, �a forma
da Lei, etc .

y

Faz saber a quem interessar
possa; que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Órfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mento de MANOEL SANTA
ROSA, fica \0 herdeiro IVO
SANTA ROSA e MANOEL
BARBOSA, marido da herdeira,
(ambos residentes em lugar in-'
certo e não sabido, CITADOS,
por este edital comi o prazo
de quinze (15) dias. contados
da primeira publicação,

r

para
dtntro de cinco (5) dias, dizer
sobre as declarações de
herdeiros e, bens e valor atrí
buído '

a seguir até a decisão
final

.

o referido Arrolamento,'
sob pena de revelia. Para :08

devidos fins, mandou o MM.
, Juiz de Direito, expedir I) pre

sente Edital, que na forma da
Lei, gerá � afixado no lugar de,
costume e publicado U!Da vez

no "Diário Oficial do Estado",
e

. duas vezes no jornal loCal
"Correio do Norte". Dado ·e

passado nesta cidade Canoínhas,
aos vinte e seis dias do mês
de abril de 1963. Eu, Z�iden-_E.
Seleme, Escrivão o subscrevi...•. :

>.':; �,

Reyn�ldo Rodrigues Aly��
Juiz de Direito. . -,:

<. J

'�'. :

Casa para MUidai
Vende-se uma casa pará.

mudar medindo 10x12 ll)2�
Altura interna 3,90 cts. I':

;
..... ', �

Condições e preços CO&,::
o proprietário Senhor Pedr�·
Abel Collódel em" Paul�':
Pereira. 1 x :(j;:

Vende-se
Um terreno medindo

15x40 situado no JarcUÍD
Esperança; um terreno me
dindo 1·5x401 com uma casa

. de morada no Jardim Espe_
ança; um terreno medindo,
,20xãO com uma casa d�:
morada I situado a :Rua ..

Getúlio Vargas, s]». P
"

:..�

Tratar com o senhor Hen+
Tique Bora ria Casa Santaâ
Terezinha.

�
. 21.

-. ;:;;�

Prolbição ',:tt
li.

. I

SALIM ZATTAR. propríe-l,
tário de uma gleba de terras;!
em CAMPININHA, ternall
público por intermédio deste! i
semanário que, fica termí..!;
nantemente proibida a CAÇA:
sob .qualquer pretexto." .::

:'
"

Aos transgressores, \
o .

aviso, aos reincidentes' que
se acautelem, agirei de
acordo com a LEI. �b:

Campinínha, Maio de 63.
I �

_;..y'

V I D .R-O S·�
PIam), Martelado e Granito

.

Casa· Esmalte

\,
,
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'AroIdo
t:

substituirá
CardosoLúcio

Devendo licenciar-se dentro ef�tivo, fato esse, que se con-'
em breve da liderança da ban- "cretízerá dentro em breve,
cada da União Democrática

Nacíonal, na Câmara dos Depu
tados, o ilustre parlamentar
Deputado Adauto Lúcio Cardoso
a fim de tratar dé autos inte
rêsses políticos, e contando àque
la bancada com vários líderes
representativos, dentre êles o

ilustre parlamentar catarinense
,

Deputado Aroldo Carneiro de
Carvalho, foi o mesmo; convi-
dado a assumir aquele posto
durante a auseneía do titular

'...... Folgamos em registrar esse

acontecimento político, vi sto

que" estando na líderança da
bancada udenista um parlamen
tar barriga-verde, melhor Santa

Catartna poderá reivindicar

naquela Casa do Congresso
Nacional, outro tratamento por
parte do Governo Federal, mui
especialmente, sobre a constru

ção da BR-59, cuja construção
'se vem arrastando há mais de
vinte' anos: r

A Duas, Bôlsas
:' A Bíblíotéca Infantil avisa que no sorteio das duas bôlsas,
.realízado em dia e hora marcados, foram premiados os N.os 95
(bôlsa .vermelha] e 67 (bôlsa azul), estando ambas as bôlsas já

/ entregues: a primeira, 80 sr. Adib Seleme Sakr; a segunda, à
menina Gládis Lohse.

'

A BIC serve-se do ensejo para agradecer a tôdas as

meninas reconhecídas que se prontificaram para vender os nú
"meros da rifa, assim, como à senhora Dona Nerêida Cherem
Côrte pela venda- dos últimos bilhetes.

• I

\ ,

MAIS DE 80 DISCOS L?, 12 e tü-polegsdas
Música clássica, ligeira e popular
NÃO HA DISCO �M MAU ESTADO'

•

mais barato e,' ganhe um Rádio
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tão a\ Diretoria, houve por bem
suspende-lo, para nova data a

ser designada, dentro de 60
dias.

x x x

Está sendo aguardado com

vivo interesse, para fins de

junho próximo, o encontro dos
calçamentos da Rua Vidal Ra
mos, que deverá, ocorrer, ao

que se estima, em 'frente da
Casa Barateira.

x x x

0.. sr. Osvaldo Koch, depois
de prestar seus bons .servíços
na SBO, por maís de 15 anos,
como secretário, cedeu seu
posto, agora, ao jovem Rubens
Stulzer.

x x x

Recebemos e agradecemos, o

relatório do Banco Mercantil
do Estado do Paraná, referente
as suas atividades em 1962,
'remetido pelo sr. Anscleto Th.
Carli, um de seus Diretores
Como se sabe. referido Banco,
como já noticiamos, deverá
instalar, uma' de 'suas agencias
em nossa' cidade, num futuro
bem próximo.

A programação da Sociedade
Beneficente Operáría para o

mês de 'junho, prevê para, o
dia 29 daquele mês, 'Dia de São
Pedto e São Paulo, uma .grande
fogueira, queima de fogos,
quentão e baile.

x x x

Mais uma grande promoção
do Grêmio XV de Julho corri
o sucesso absoluto do Baile da

Cerveja, sábado último, quando,
a grande séde da SBO, como

. que foi ,pequena para abrigar
o grande público que alí afluiu.

x x x

A Rede Viação Paraná Santa
Catarina, entrou em greve nos

primeiros minutos do dia 15,
quarta feira" afim de reivindicar
equiparação dos salários com a
I
Rede Leopoldina e o pagamento
aos inativos, atrasado desde
1959.

x x x

O Botafogo, domingo último,
nos festejos do 10°. aniversário,
enfrentou no Estádio Municipal,
a equipe do Juventus, de Porto

União, cujo resultado foi um

empate, sem abertura de con

tagem. E, ainda falando em

esportes, o Santa Cruz receberá,
amanhã, a visita do Bandeiran
te, de São Bento do Sul, para
um amistoso que está empol
gando a cidade e quando vere

mos, pela vez, primeira em

gramados locais, a, esperada
extreia de Wallace, tido agora
como um dos melhores médios
da cídade..

maio de -1964, quando gTand�s
festejos serão levados a efeito
e quando, igualmente, receberão
diplomas de sócíos beneméritos
mais alguns sócios, E'ntre, os

quais destacamós os senhores
Agenor Kreilling, Otto Friedrich
e dr: Orestes Procopiak.

,x x x

Dna. Rute Colodel, a, prtmeírs
Dama do Município, acometida
de um mal .subíto, há quinze
dias e levada, de imediato, para
Curitiba, - está se recuperando
rapidamente, apresentando sen
siveis melhoras. Nossos votvs,
pelo seu pronto restabelecímen
to.

- x x· x

Os srs. Dr. Arnoldo Peite�
Filho, alto funcíonárío do I.A.P .c.
e sr: Osny Melo,' Presidente da
Federação Catarinense do Fute�
bol, estiverem em Ganoínhes,
em días da semana passada. (

"\ 'x x .x

Os, responsáveis pela Estação
Rodoviária de Ganoinhas e�t�q,
,no"proposito de�mudá·lB pan:."a�
duas salas vagas da Soci€d&r.'�
Beneficente Operaria, ,

' I,
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Camisetas. Fisicas Cr$t..
�:

'

qafuisetas' cf manga,
, '"

Cintô' pi senho'ras
',:"� .
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Toal�éis, pj rosto
'

«

t
'
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, "çretones E,stampados metro
Cretones Liso 2,20 me,tt�,:.""""'"

Saias de Lã

Blusas malha 'pj 'criança
Blusas 'pj" rapazes
Blusas lã »! homens
.Blusas lã 'pI senhoras ,,:�,"

«

« ,L500,00
68,00

c

«

c

«

Morim 'Branco metro «

:í J,

N' ;rNG' 'rt 'M-
L..

,

i ',' urE;,
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Cobertores todos os tipos
Acolchoados Solteiro e Casal
Casacos Curtos e, Cqmpridos
Malhas todos os tipos)
Lãs em novelos e 'em metros
Lanése lisas e estampadas
Mantas e Luvas
Pantufas
Pslueias

I

_ Lisas e Estampadas
Retalhos' em Geral

�

e

85,00
' ..

95,00
20,00

11\0,00
350,00
,650,00
950;00 ,) -

59U,oo
L200,00
2<300,00
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