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A Comissão de Transportes e Obras Públicas. da Câmara Federal, aprovou parecer'
ao projeto do Dep. Federal AROLDO CARVALHO que inclui no Plano Rodoviário
a - rodovia Porto - União, Canoinhas, Mafra, São Bento, Campo Alegre e Joinville.

'�MORREU O PAPAI
VIVA O PAPA!"
(t!;special para "Oorreio do Norte!')

Frei Elzeário Scbmitt, O.F.M.

Ninguem como o povo romano, há 19 séculos acostumado

ao espetáculo, está apto para expressar, com esta exclamação
iOfantil, a perenidade da Igr-ja Católica. As centenas de milhares

de pessoas que choram na Praça de São Pedro, quinze dias depois
iá estão, as mesmas acenando a alegria branca de seus lenços.

Como nunca impressionantes em volume e rapidez, os

meios modernos de publicidade nos trazem, em vagas tumultuadas

e constantes, as notícias que desde o dia 2 de junho fazem de

íRoma realmente a Capital dos Homens de todas as Ling.as e

Raças. Nem os apaixonantes sucessos mundiais dos últimos dias,
nem os agitados acontecimentos nacionais - nada consegue
destronar da primeira página da Grande Imprensa os telegramas
em tôrno do Papa. Nenhuma vez, ou então muito raramente na

História da Igreja Católica, a pergunta: "quem será o .novo Papa?"
Ipreocupou menos do que a pergunta: "continuará ele a ação de

seu Predecessor?" Tão marcante foi esta ação.
Em que consistiu?

João XXIII levou até as últimas consequencias a lógica
do velho princípio, por ele mencionado numa Encíclica, de que
não podemos confundir com o erro as pessoas -que erram; pois
estas, ainda no erro, conservam toda a sua dignidade'humana de

filhos de Deus. Os abraços que dava esse, velhinho sobre o Trono

de São Pedro eram realmente' abraços universais. O mundo
chamou-lhe Papa d� Todos, Papa' da Compreensão, da Bondade,
das Naçoes Unidas e, naturalmente, Papa da Paz. O extenso

iMundo Comunista, e os que por ele afinam sua melodia

"descobriram", subitamente, que a Igreja se preocupa 'com a

Paz... Somente agora. E desta propaganda tiraram partido máximo
Com máxima habilidade. Como se o. seus antecessores nada
tIvessem feito pela Paz! Como se Pio XII, em 1956, quando a

Hungria foi esmagada
-

não tivesse escrito três Encíclicas em três

dias, pregando a mesmíssima Paz de João XXIII, que é' a Paz

apregoada pela Igreja há 20 séculos! Mas a razão é muito simples.
Bastava-lhes que Pio XII fosse oriundo duma famílía : patricia
eomana, com aristocracia de aparencia, gestos e palavras, para o

taxarem de "aliado do capitalismo ocidental". Mesmo aqui entre

nós, os discípulos tão poucos estudiosos de Kruchev, pobres de
.. '_ .

QTiginalidade como as. vacas ruminantes, achavam "reacionários"
todos os 261 Papas anteriores da Igreja "retrógrada", e, meninos

cânnidos;' numa façanha que os credencía ao Panteão de todas
as Imortalidades; propuseram o nome de João XXIII para o

.

Prêmio Nobel da Paz - perdão, da "Paz", entre aspas que é a

"Paz" de Fidel e de Nikita. Para uso interno, mandam incentivar

_
o combate à religião no seu país. Para uso externo, enviam - ao

f" Vatí,cano doces telegramas. Que fizeram
..

eles p�ra irem

sinceramente ao encontro dos braços abertos de Joao XXIII?

Nada. Só palavras. Explorando -fatores de importancia secundáría,
acharam João XXIiI, com sua apareneia humilde e origem
camponesa, o ideal russo de um Papa "mujique". Eis por onde

\ se explica, na maior parte, esta incensação de um Soberano Pontífice
da Igreja Católica por Quem ignora, por acinte, que atitudes

pessoais de um Papa nada tem a ver com a Doutrina e o

Dogma, nem, muito menos, com a infalibilidade, a qual nenhum
deles sabe como se define. O Conclave dos Cardeais, que hoje
se entende como a eleição mais séria do mundo, jamais olhou

-

para as origens plebéias ou nobres de um candidato, muito
menos para as "simpatias" dos governantes. Por isso, os boatos
de que o Generalíssimo Franco, por exemplo, tem alguma coisa
contra certo "candidato" revelam-se exatamente tão ridiculo

como, no, passado, 'as maquinações do Imperador da Austria
contra o então Cardeal Rampola. E nestes últimos dias, de par
'com algum jornalismo realmente sério e prudente, foram escritas

,sandices de, arrepiar, em tôrno dos Papas e da Igreja, numa

demonstração edificante de como, onde a ignorancia é rainha, o

, grotesco é rei.
.

Todo Papa, porque é homem de inteligencia e coração,
não deixará de imprimir ao Governo da Igreja sua marca pessoal.
Se a encantadora bondade e a rara compreensão humana e a,
cálida afeição d'alma do Papa falecido tanto atraíram a ele um

mundo que está morrendo por falta de coração, esta linha de

conduta, um minuto em' 20 séculos, _afeta tão- pouco a linha
.doutrínária e disciplinar da Igreja, com a austera intelectualidade

_fle Pio XII, dois minutos em vinte séculos. Todo o Papado, com
Seus fluxos e refluxos históricos, só

-

nos demonstra, cada dia

'com força maior, a perenidade divina da maior Instituição dos

Séculos, que transcende os séculos mas age no tempo; porque o

tempo é o. clima humano que Jesus Cristo escolheu para a

floração estupenda da Sua Igreja. Por isso: morreu o Pepal .

Viva o Papa!
Chama-se agora Paulo VJ. Isto é secundário.

É o Papa. Isto é tudo.

.Pessôas que visitaram as obras do FrigorífiCO na semana finda

.
.

' Ângelo Storrer, representante de Plástico Tupiniquim Ltda.,
dr. Waldomiro Krautchinchin, Francisco Bueno, Altavir Zaniolo, Ma·
jned Cador. Pedro Allage Filho. Edgard Fleith, João Leandro Gon.
\:illves, Padre Onofre Babinski, Vigário da Paróquia de Papanduva,
Edmundo Macedo DD. Repreeentante da Empresul e Antonio
Rezende Ribas.

.
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'-Proiéto de Lei do Deputado
Reneau Cubas criando Postos
de �aúde nos MunicípiOS de
Major Vieira e Três Barras
A Assembléia Legislativa do

Estado acaba de aprovar pro
jéto de lei de autdria do depu
tado Reneau Cubas, criando
Postos de Saúde nOI Municípios
de Major Vieira e Três Barras.
O referido projéto de lei quê
teve aprovação únânime de to-.
dos os deputados, após aprova
ção nas Comissões daquela Ca
sa Legislativa, irá ao "Governa
dor para ser sancionado e logo
em seguida para execução da
instalação.

.

A população dos novos Mu
nícípíos desmembrados do de
Canoinhas, recebeu a noticia
com satisfação. O deputado Re
nesu Cubas representante na

Assembléia dos Municípios da
Zona Norte do Estado, com

essa iniciativa vem provar 8

confiança que nele foi deposi
tada. O seu constante trabalho
em pról das populações aban
donadas, a instalação dos Pos
tos de Saúde nos novos

Municípios, vem minorar sofri
mênto dos/que tem sucumbido

por falta de recursos médicos.

Parabênizamós o deputado
conterrâneo Reneau Cubas e

que contínúe sempre sendo o

autor de' iniciativas' dêsse qui
láte. Estamos certos que nunca

desmerecerá o apôio que o

. .povo lhe deu nas últimas elei

ções em que elegeu-'se deputado
do Norte Catarinense.

Dr.-Osv.aldo Segundo
de Oliveira

Ap6s ter terminado um curso

intensivo de especialização em

Curitiba, já se encontra entre

n68; atendendo normalmente em

seu consuttôrio, o médico conter

râneo. dr. Osvaldo S de Oliveira.

_
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CIRCULA AOS SABADOS

Animado os lavradores com a

Produção de Arroz
Segundo dados estatisticos aínda não concluídos, a pro

dução de arroz do Municipio de Canoinhas é a melhor de todos
os anos. Todos os lavradores que plantaram colheram quantid-a
de nunca igualada. Dos Municípios da Zona Norte do Estado,_:i>
-de Canoinhas é o que melhor produziu -e que melhor qualidade
colheu, ultrapassando todas as expectatíves..

.

Além da bôa produção de milho e feijão que também
este ano atingiu percentagem elevada, o arroz de três anos par.
cá, vinha sendo cultivado apenas para consumo interno, O preço
não compensava o. sacrificio dos lavradoreã. no plantio desse ce
real. O trigo e�a então a esperança dos que amparavam-se' no
preço tabelado e na percentagem do especifico.

Desestímulados com os resultados .obtídos no plantio do
trigo, voltaram os lavradores para o cultivo em larga escala, d�
arroz. A experiência foi bem sucedida - apareceram os primeiros
resultados compensadores. Hoje, Canoinhas produz arroz em larl8
escala - o estoque· armazenado nos pai6s dos produtores atinge
milhões e milhões de cruzeiros. É mais uma riqueza

-

descoberta
pelo nosso homem do campo. É uma lavoura de alta categoria
que recambiará para ó nosso Municipio, fonte inesgotável de
divisas.

.

A rizicultura canoinhense é um fato consumado. Estamos·
produzindo arroz para exportação. O nosso produto é tão bom
quanto ao riograndense. Máquinas estão sendo instalada-s no Mu
nicípio para o beneficiamento do mesmo. Os Irmãos Sczygiel, de
Taunay, Zona do Município que melhor produção apresenta, além
de- já possuirem ótimas instalações, estão montando r utras má
quinas com capacidade maior, para o atendimento a grande pro
dução de arroz deste ano.

Ai está o resultado positivo do trabalho do lavrador, res
ponsável pela descoberta de mais uma riqueza e capacidade de
nossas terras. Agora é necessário apenas que as autoridades e os

administradores ajudem, facilitando a escoação do produto, ofe
recendo os mais amplos estímulos sob todos-os meios, para todos
os fins. A Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, muito
tem ajudado os rizicultores eanoínhenses - muito se deve a esse
veiculo de produção.

A Igreja novo Papa �tem
No segundo dia do Conclave dos Cardeais, ontem cedo;

como resultado _do 5°. escrutinio, foi eleito novo Papa. Sua
Eminência o Cardeal Montini, Arcebispo de Milão, que- já era o

franco favorito de todos os Cardeais "papáveis".. O novo Papa
subirá. ao Trono de São Pedro com o nome de Paulo VI. No
próximo número,-daremos a biografia completa de Sua Santidade
o Papa Paulo IV, a quem Deus conserve por muitos anos no

Governo de Sua Igreja.

A família de

Léo Schramm
sensibilizada, agradece a todos que a confortaram no dolo
roso transe por ·que passou. Agradece, em particular, ao

dedicado médico Dr. Adyr Seleme e aos Revdos. Padres
Frei Elzeário e Frei Edgard pelo tratamento espiritual que
prestaram ao extinto, bem como a todos que se fizeram
presentes à missa de 70. dia.

f
.

Por tudo e a todos por estes atos de fé cristã, sua
eterna gratidão.

Canoinhas, junho de 1963.

os Novos
Presidente

Assumiram
Civis do

Ministros '),

Goulart
Já confirmados, assumiram seus cargos, os' vários novos

Ministros na seguinte ordem:

Fazenda: CARVALHO PINTO; Justiça: ABELARDO
JUREMA; Educação: PAULO DE TARSO; Trabalho: AMAURY
SILVA; Indústrta

.

e Comércio: JOAQUIM! RAMOS; Minas e

Energias: OLIVEIRA BRITO; Casa Civil:
-

DARCI RIBEIRO:
Exterior: EV:ANDRO LINS.

•
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VENDE�SE
Vende-se um terreno alto e seco, pronto para re

ceber construção, medindo. 20x40 mts., contendo uma casa

pequena 61/2 por 61/2, de construção nova nos fundos, com
ai respectivas benfeitorias.

.

Vende-se, também somente o terreno, retírândo 'as
benfeitorias. O respectivo terreno fica a rua Frei Menan

{ dro Kamps, quase fundos com a oficina mecânica do' sr.
W Domingos' Coelho.

Negócio direto COIU o proprietário, á rua Almirante
G.dnçalves 1558, Curitiba - Paraná. 2x

Refaça suas forças, tomando

(A F É B I G'
Torrado a ar .quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas '

BIG é O melhor café

QUIndo fizer seu itiúerádo ae passeio, _

não esque�a de incluir uma visita às
obras do FRIGORIFICO

\

.: Gordini é o nôvo lançamento daWillys. Famoso na Europa,
onde se destaca entre os carros de comportamento espor

tivo, só encontra uma palavra que o explique: emocionante!
Pois Gordini é potente, ágil - é antes de tudo máquina!

t.STÁVEL: SUSPENSÃO REFORÇADA - SÓLIDO: ESTRUTURA

MONOBLOCO - LUXUOSO: ESMERADO ACABAMENTO. NU

MEROSOS DETALHES DE BOM
_

GÔSTO - CONFORTÁVEL: 4

PORTAS. GRANDE PORTA-MALAS. AMPLO ESPAÇO INTERNO

BASILIO HUMENH.UK
C A N 0,1 N H 'A S· Rua Vidal Ramos, 203

Proibição
Aviso aos que, tem invadido

meu
.,

terreno· e respectiva
propriedade, em Marcílio Dias,
que doravante ftca expressa:
mente proibida a invasão, quer
para caçar ou qualquer outro

propósito. 3

Marcílio Dias, junho de 1963.
DUl'val Rqppel

LENHA PICADÀ
Rua. José Boíteux n. 24 ou

Telefone 291 chamar José
ou Eloir Cordeiro.

Entrega a Domicilo.2x

Churrascaria I D E 4 L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

Casa Residencial
VENDE-SE
A Rua Vid"l Ramos, nas

proxímídãdes do Quartel da
Policia Militar nésta cidade.

Lote de 20x40 cercado,
arborizado, contendo ainda
ranchos para guardade lenha,
cereais, e uma pequena ins

talação para exploração de
churrascaria. . "-....

Melhores informações nes-
ta redação. 2x

.DIVERSOS A VENDA
1. Vende-se uma instalação completa para Panificadora: forno,

.

masseira, modeladora, divisora e demais pertences.
.

2. Vende-se Pick-Up Ford F-IOO com 35:000 quilometros.
3. Vende-se um prédio de alve�ria com 220 m2. de área

construída em terreno medindq cerca de 7.500 m.2. Força
ligada de 30 HP.

4. Vende-se um terreno nós altos do Bairro Tricolin com 2.030
metros quadrados e bela vista da cidade.

. 5. Vende-se úma bicicleta com três rodas para carga.

.�6. Vende-se uma máquina para cortar frios.
Informações em COM. IND. FISCHER e, CIA.

Rua Eugenio de Souza 530 em Canoinhas. àx

FUNDADO, EM 29/5/1947 ..,.. Reg. no Cart. Tít. Doc. a/n 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS' SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 -. Canoiahes • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncios: Por Vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PAGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50,00

. 4, vezes Cr$ 50,00 A� vezes Cr$ 40,00
8 ou ma'is Cr$ 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12:000,00 Pâaina inteira Cr$ 8.ÓOO,oo
�"ia página Cr$ 7.000,00 Meia página CJ$ 5�OOO,oo
OBSERVACÕES:

Originais de artigo. enviados a Hedação, publicadoe ou

não, permanecerá em poder da mesma.

A Redação não endossa conceitoe emitidos em errigos asainados.

mm

CONSERTOS
Conserta-se máquinas de escrever, calcular e somar.

Faz-se tambem. reformas. Tudo sob garantia. 2x

Rua CeI. Albuque.que, 587, (defronte a E.�ação Rodoviári@.)

Gordini tem motor de 40 '

cavalos -=- uma potência
D superior à de qualquer
r. outro carro d� sua classe!

Gordini é carro que t�
ímpeto _:_ cada uma de

MARC'HAS suas 4 marchas oferece
• la_rga faixa de utilização'!

UM PRODUTO DA

WILLYS-OVERLAND
FABRICANTE DE VEicULOS DE ALTA QUALIDAD,E
SÃo BERNARDO DO' CAMPO - EST. DE SÃO PAULO

& elA. LTOA.
SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOCIAL
de Cá••io Monteverdi

BAILE DOS NAMORADOS
Promovido pela Sociedade Recreativa e Esportiva

ENTRE RIOS de Três Barras, realizou-se sábado passado o

Baile dos Namorados. Prestigiaram esse acontecimento da

sociedade tresbarrense namorados da jovém e da velha

guarda. Da nova geração anotei Bertão e Regina, multo

sérios; Edgar e Selva, felizes; Jorge e Tereza, alegres. Esses
jovens pares de namorados, vêm comprovar mais uma vez

8 política de boa vizinhança que sempre existiú entre as

sociedades de Canoínhes e Três Barras. Anotei a destacada

presença do Sr. Pedro Merhy Seleme e Sra; do Sr. Alvaro
Mallon e Sra.; do' casal Gabriel B. EI Kouba; do casal Joio
José Pereira; do casal Tenente Ivanl Wolff; do comandante
do CIMH Coronel Ovídio Souto da Silva e do Tenente
Bsnur Muniz� Grande numero de jovens canoinhenses,'
também' disse "presente" ao Baile dos Namorados.

x x x

CINEMA: NOVO HORÁRIO
O novo horário adotado pelo Clne Teatro Vera Cruz

está agradando a maioria de SE>US habituées. Não custaria

agora uma experiencia aos sábados também. Creio que duas
sessões sábado a noite, alem de proporcionar ao Cinema
uma renda maior, movimentaria mais a cidade. A, diversão
n. 1 do canoinhense contínua sendo o cinema.

x x x

CLUB E TARDE ,oANÇ-ANTE
Domingo mais uma vez a .brotolândía fez ponto no

Club Canoinhense. Billy Voughan continua abafando. Muito
comentada a presença de bonito broto da cidade, da Lapa
qUI> veio acompanhada de outro bonito broto: Odila Pacheco.
No mais, Moacir bebericando' wtskí, 'Nery falando de

basquete e Wilmar de, bolão (como sempre); Siegfried
Thí ..m anunciando o seu' casamento para breve e Herbert
ouvindo; Castro falando em Ginásio de Esportes e

Ce requinhà; Duche em "O Mundo de Noite','; Amaury em

Cârrbro, juros e taxas e Odyr no Grêmio Bsporttvo Inca;
Mánr' (ainda cansado) contando à Tânia como foi 8 'f"'sta
da Banda Treml em São Bento; Guído prometendo a MÁrcia
que vsr pendurar !loS chuteiras; Mário M. dançando muito
e conv .. rsando pouco; Antonio S. ensinando a Nilva novos

-

paRCO;; em "bossa neva", Rosícler comentando o Discofone
e Ms+tse o Club de Boa Música; Evandina diz que prefere
o "para ou continua?", uma .nova programação da P-6;
Ceto rlna contou a elguem a sua preocupação com, as

provas de junho ...
Assim são as elegantes tardes dançantes no Club:

sl-gres e num sadio ambiente de camaradagem é respeito.
x x x

BAILE CAIPIRA HOJE

Hoje, no Salão Bechel o anunciado Baile Caipira do

Colégio Comercial de Canoínhas, com Q'uadrilha, quentão,
pinga e pinhão. Atenção: traje de gala é o indicado para
hoje. Na próxima semana comentarei com detalhes o único
baile cáipira do Bno em Canoinhas.

x x x

,NENINHO & SINCOPADO
Em primeira mão, divulguei na semana passada a

presença do Gonjunto Sincopado, de Lages, com Neninho,
Vibrafone e Bossa Nova, no" Baile do 2°. aniversário ..do
;.'XV de Julho" que está sendo organizado pela "ala jovem"
do Grêmio e que sem dúvida algumá será o melhor e mais
animado do Ano.

x x x

FESTA DE S}\NTO ANTONIO
Realizóu-se dia 15 e 16, a Festa de Santo Antonio,

promovida pela Pia União de Santo Antonio em colaboração
com o 3°. Batalhão de Policia Militar. O resultado .foi
compensador.

x x x

GENTE & NOTICIA
'" Esteve em Canoinhas na semana que passou o casal

Murllo (Teréz'l) Lacerda que reside na Lapa.
'" O Sr. Luiz Fernando Freitas está promete,ndo (e vai

realizar) ,reformas radicais no aspecto geral do Club
Canoinhense.

'" O Boi de Mamão, nov&mente foi atração.

Indústria Aotomobilistiea Nacional Exige Novo lumento
Anuncia-se que os dirigentel

-da industrie automobilistica na

cional eatlo exigindo um novo

aumento dos preços dos veículos
fabricados no Brasil, a partir do

dia 1. de julho. Por oC8liã� do
último aumento ocorrido a 1. do
corrente, os dirigentes comprome
teram-se com o govêrno a manter
os preços por noventa dias. A

�----------------------_...,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

'HOJE - á. 20,00 horal impróprio até l4 anol

Olhos do CircoOs
O Incrível, feito realidade graças 8 maravilhosa maestria, dos
artistas, Malabarista Equilibrista, e os 5 ursos I motociclistas.

, '

Integralmente filmado no maior circo de. Paris.

DOMINGO - á. 1:5,30 hoeas - Canlura Line

OS OLHOS DO CIRCO
à. 16,00 horal Cen.ura livre

DOMINGO - �. 19,00 hora. _ impróprio até 14 anoe
a. 21,00 hora.

Um Passo da Morte
com Kirk Douglas, Diana Douglas e Elsa Ma�tinelli. ....: Usando
de seus punhos e da sua astúcia, ele conseguiu trazer paz .aos

índios e brancos. Um dos melhores "Westerns" de todos 08

tempos! Aventuras e ação.

2a. Feira - i. 20,00 hrl•• imp. até lf ano• .;. REPRISB
, --.---' /

3a. e 4a •. feira - à. 20,00 horal - imp. ,até 14 anoI

A ·Nave dÇ)s H�mens Perdidos·
com Yujiro Ishlhara, Renataro Mikvni e Ryriko Asaoka

5a. feira - a. 20,00 hora. -:- ímpr, até 14 anol

DE HONRA
com Frederic March, B�m Gazzara, Dick�Clark, Ina Balín e Eddíe
Albert. - Uma jovem desesperada, que encontra no amor de

um jovem médico a es�a na vida e no futuro!
,

, '

6a� feira -'.. 20,00 hOfai - impr� até 14 anol

DAMA POR UM DIA
.eom Glenn Ford, Betie Davis, Hope Lange e Arthur O'C.onnell.
Voce não resistirá ao encanto desta .dellcíoaa coméríía: rirá

muito - provalmente chorará um pouco ...

,,---------------------------,

Hospital Santa Cruz
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

'o Snr. Presidente usando. das atribuições que lhe con-'
fere o artigo 16 dos Estatutos Sociais, Convoca os senhores
associados para tomarem parte na Assembléia Geral Extraordina
ria, a realísar-se no. dia 3 de Julho, ás 10 horas em sua séde.

Ordem do Dia
REVISÃO E ALTERAÇAO DOS ESTATUTOS SOCIAIS

Não havendo numero legal Da primeira convocação, fica
convocada para a segunda, meis hora após com qualquer número.

Canoinhas, 14 'de Junho de 1963.

João Seleme Presidente

-,."

Apresentou-se na festa de Santo Antonio com Maricóta e

tudo.
'" Dia 30 de junho, em Três Barras, Grande Festa de

São João Batista.
'" Canoinha�, mais uma vez, infelizménte, não estará

representada nos, Jogos Abertos de Santa Catarina, que
E'ste ano se realizarão em Joinville de 31 de agosto a 8 de

.

setembro.
.. ,Para o mês de julho a agenda social canoinhense

está marcando: Bailé de 2°. aniversAtio do Grêmio, dia" ) 3
� Baile Despedida de Férias, dia 27 - Bingos dançantes
promovidos pelos estudantes e muitos casamentos. Bola
BraDca para o mês de junho em Canoinhas.

." ;

x x x

o POVO INGL:€S, um dos mais bem etiucados do

/mundo, é caracterizado pela sua pontualidade.
x x x

HOJE é só! No mais, pensamento voltado para o 'olhar
sereno e o sorriso lindo da "menina-moça"
que partiu ...

nova majoração pretendida é de
dez por cento.

.

Amparados nessa exigencia da
indústria .automebiliseics, outros
industriais estio precedendo e

mesmo aumento. Reina expecta
tiva 'em todos oi setores indus
triail·colQerciais enquanto isso,
desaparecem do mercado, produ
tos de consumo diário. O problema.
inflacionário continúa desafiando
a argúcia do govêrno ;_ a moeda'
nacional cada vêz mais, perde o

seu valor. Aguardemos o plano
de trabalho no novo Miniltério
recém empossedo. Pouco ou máis,
se

.

espera de real, Se tudo conti
nuar como 'está, a Nação mergu ..

lhafá na sua mais profunda crise
econômica política;

Usineiros Pedirão
que o lçucar sub�
para cs 120,00'
RIO 17 (M) - Embota o

,

presidente do Instituto do AçucaJ
e do Alcool, em lucellivas notae.

oficiais, tenha informado que OI

preços do. açúcar deverão perma
necer eltâveil atê 1964. OI plan
tadores e . ueineiros

.

estão msnten
do entendimentos para Propor
80 governo, dentro dOI Próx,imol
90 dias, o aumento do quilo

. para Cr$ 120,00.
A ihformllçio foi· 'preetada â

; reportagem· por uma' fonte d'a
COFAP, que explicou que e usi
neieos vilam á anular OI ai pre
teosõell .. dOI. plentadoree . efeitó.
do anunciado eoefisco da diferen
,ça de preçoe dei laca,,' remeues

centes «Ja lafra 62/63, caícuteda
em ÇrS 10 bilhões.

O problema do couíisco da ,di.
Ierençe de preços, entretanto éón
tiouar lendo estudado pelo gu,"tlr·
no e não há ainda, nenhuma
tolução pOlitiva até o momento

Enquanto ieso, OI têcnicos da
COFAP voltaram a menifestar

..
al IU8111 epreensões, pois aeredi
tam que os usineiroe farãu o p •.

sivel para impedir eue confiseo,

Acredite-se que OI ueineiros ,6
'concordarão com êue coníisce
caio seia fixado em Cr$" �)OO,O()'
ou atê Cr$ 5.200,QO. o preço ,ta.
laca do açucer cristal, pOltf' no

vagão da ulioa.

a.
•

J

,Coletorias Serão
Reabertas

.FPOLIS 10 (Do Corr�sp.)
Ein contato com o sr. Natalicio
Barcelos, Delegado.de Tesouro

. Nacional em Santa Catarina,
fomos· informados de que serão
reabertas as coletorias de Bom
Retiro, Blumenau; Piratuba,
Tangará e Turvo, tio, logo se

verifique a nomeação dos novos

funcionários, já aprovados em

concurso.

Disse ainda o Sr. Barcelos
que sua Delegacia tem o má
ximo interêsse na reabertura
dessas coletorias, o que, espero
con.seguir dentro de dois meses

no máximo de Vt'Z que às
mesmas for8!ll fechadas tem

porAriamente, por absoluta fal-
ta de funcionários.

�-

fi CnSfn [ OU[DA D[ S[US CfiB[lOS USft�D�

I

NUNCA EXISTIU 16UAl

PARA fERIDAS.
EC I E li I S,
INFLAMACOES.
C O Cfl R A S.
F R I E I R a S,
ESPINHAS. ETC.
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Municipal MAJQRde
Lei N.

�

52 de 11-6-63
Autoriza concorrencia pú

blica para construção de
urna ponte de madeira.
'. O Presidente do Poder .. Legi••.
Iativo, Vereador Gilberto Grocho-

"

Artigo 1. - Fica o Senhor
',vlki, no -exercício de Prefeito Prefeito Municipal autorizado a

. Municipal de Major Vieira.
_

construir uma ponte de madeira .

na localidade de Agudos, sobre o

Rio Lageedo dOI Smangogeski,
mediante concorrencie pública.
Artigo 2. - Medindo a refe

rida ponte quatro metros e meio
de comprimento por três metros
de altura e quatro metros largura.
Artigo 3. - Fica o Senhor

Pref�lto autorizado a dispender
da importancia de Cr$ 60 000,00
para fazer face com a despesa de
construção da referida ponte.

Artigo 4. - Esta' Lei entra

.em vigor na data de lua publi
<ração, revogadas ai diapolliçõel
em contrário.

Faço saber a todo. OI hahitau
teu deite Município que 8 Cama
ra Municipal decretou e eu

sanciono 8 seguinte
<,

LEI

Balancete da Receita Orçàmentaria referente ao 'mês de dezembro' de 1962
Gódigo
Local TITULOS ARREGADAÇÃO

Anterior do Mês Total Rec. Lançada Rec. Prevista

Receita de Cemitério
.

Q��ta-p8rte imposto Federal sobre Cómbustíveís
e Lubrificantes'

Quota-parte Imposto' Federal sobre Consumo
Quota-parte Imposto Federal sobre Renda
Quota previste no art. 20 da Constituição Federal

. -Receita Extraordinária
6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 14 ° Receita de Indenizações e Restituições
6. 20 O Contribuições Diversas
6 ·21 O -Multas
6 �2 O Operações de Crédito
6 23 O Eventuais -"

O .11 .1
'O 12 1
° 16 1

° 17 3
0.18 3
° 27 3

1 11 2
'11.54
1 2� 4
1 23 4

. :l 01 O
:I 02 \)

4.12 °
-4 13 °

4 14 °
4 15 O
.. 16 O

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) IMPOSTO
Imposto sobre.propriedade territorial urbana e rural
Imposto Predial-
Imposto sobre transmissão de propriedade.·
Imobiliária inter-vivos
Imposto sobre Indústrias e. Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) TAXAS
Taxa d� Conservação de Estradas
Taxa de Assistência social
Taxa de Custas Judícíárías e. Emolumentos
Taxa de Físcalízação e Serviços Diversos

Patrimonial

345.862,00 6.973,00 352.835,00
39.516,00 39.516,00
306,683,00 189.970,00 496.653,00

171.430,00 19.156,00 190.586,00
124,755,90 8.062,10 ,132.818,00
3,192,00 2.500,00 5.692,00

70.627,00 488.00 71,:115,00
8.681.80 8.681,80
31.044,00 1.975,50 33.019,50
9332,50 2.067,50 11.400;00

66,710.00 22.300,00 89.010-,-00

�,�--�

310.000,00 330.000,00
28.000,00 30.000,00

140.000,00

106.000,00. 100.000.00
80.000,00 80.000,00

3.000,00

95.000,00 - 120.000,00
2.800,00 3.00Ô;OO
17.000,00 18.000,00
16.00(i).00 15.000,00

40.000,00
·2.000,00

3.000,00
140.000;00

'600.000,00
2.200.000,00
300.000,00

54.0j)O,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00

654.800,00 4.200.000,00

Renda imobiliária
Renda de' Capitais

Receitas Diversas
900,00 100,00 1.000,00

306648600. 3.066.486,00

Soma

Saldo do Exercícío de 1961

26937,50

22.829,00
.

23.548,10
124000000

_ 100.000,OQ
2,59234880

150,00

1.668,00
5.726,80

Z7.087,50

24.497,00
29.574,90

1.240.000,00
100.000,UO

5.919.971,70
1.500.906,30
7.(20.878,00

3.f27.662,90

Major Vieira, 31 de Dezembro de 1962.

ANTONIO MARON <BECIL EDUARDO KLODZINSKI
Prefeito .Munícípal Secretário.

Ouanh' 'tLCZd a deu d{n�úo. ��é ?

é: .. f7uan/o va�pd �?Ut' a ,5 MESES .?

PENSE BEM NISSO •...

-'_
lhe oferece tudo para o seu gua.rda-roupa na sua grande

�'VENDA DE INVERNO"
,você compra agora, pel�s menores preços a, paga pelo
sensacional,

Todo fabuloso esto9ue de roupas masculinas, a preço just,O,
a, pelo melhor plano de' crédito da Cldáde

Uma contribuição positiva à elegância e conforto masculinos

12 ANOS VENDENDO S6A QUALIDADE III

··VIEIRA
Prefeitura Municipal de Maíor

Vieira, em 11 de junho de 19.p3,
Gilberto Grochovskl

.

Prefeito Municipal, em exercí!J!o
Publicada a presente Lei Dl!

Secretaria Municipal aOI 11 díai
do mês de junho de' 1963, e na
jornal Correio do Norte �.' 7�8:
Nadir Müller ..... Secretária.

Lei N. 53 de 11-6-63
Autoriza o executivo a

reconstruir uma ponte dê
madeira na localidade de
PULADOR.

.

O Presidente do Poder Legi ..:
letivo, Vereador Gilberto Grocho;
vski, no exercício de Prefeito
Municipal de Maior Vieira;

Faço sabee a todos OI habi.
tantes deete Município. que 8
Câmara Municipal' decreta e ;eó
sanciono • seguiute

LEI
Artigo 1. - Fica o Senhor

Prefeito Municipal autorizado,�
reconstruir uma ponte de madeirá
nS: localidade de Pulador, sobre
o Rio do Galo, ponte elta que
se acha encravada na estrade que
dá acel.o à. terral de cultura do•
eolonos da melma localidade..

'

Artigo 2. - Ficando desde j�
o Senhor Prefeito autorizado ii

díspender da importância de Cr$
20.000,00 para razer face com 8

despesa de reconstrução da refe:
.
rida ponte.

Artigo 3. - Elta L, i entra
em vigor-na data de sua publi.'
cação, revogada. I' dilpoliçõel
em contrário.

.

., Prefeitura Municipal de Maio,
Vieira, em 11 de junho de 1963;

Gilberto Grochovski
Prefeito\ Municipal, em -ex�rcíQjô
Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal aOI 11 dia�
do mês de junho de 1963, e no

[ornal Correio-do Norte N. 738;

Nadlr Müll!!f - Secretária

GASOLINA VAI
CUSTAR CR$ 50,00
NO PRÓXIMO ME:S
As emprêsas transportadoras:

estão sendo avisadas,. por ven
dedores de companhias dístrf-'
buídorss, dI'! que os preços da:

gasolina e dos óleos diesel com
bustivel e lubrificantes, serão
reajustados de acôrdo com a

recente modificação cambta]
a partir de 1. de julho víndou
roo

�

O aumento DO preço d�.
gasolína, adianta-se, será de tre
ze cruzeiros, Passará êsse com';
bustivel a custar, assim, cínquen
ta cruzeiros o litro.

.

A majoração não foi imediata
ao estabelecimento das nova!

disposições cambiais, explica-se.
porque havia reservas sufícíen-:
tes de moeda .corn cotação an-'
terior para importar os combus
tiveis necessários ao· consumo

nacional, até o dia 3Ó dêste
"'Jl< mês.-

VENDE-SE
..Vende- se uma propríeda
de, com a área de 1.600
m2., com todas' ·,a8 benfei
torias.

:

Vêr e . tratar com o
.

proprietário Senhor Paul€)
Kanzler em Agua' Verde. 3

�
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"SERViÇO MILITAR"
Campanha do Aliltamento Militar em 1963

Junta de Alistam�nto Militar de Canoinhas
I

É dever de todo brasileiro alietar-se para o Serviço Militar
dentro. do. primeiro. lei. _mele. do ano civil em que completar �7
InOI de idade (Artigo 21 da LEI DO SERVIÇO MILITAR).

Para elistar-ee o cidadão cuia reaidencia Beja no Município
de Canoinhea deverá procurar a JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR, anexa a Prefeitura Municipal e epresentar o. aeguintee
documento.:

.

1) - CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Z) - 1 FOTO 3d.

Presentemente estão lendo ali.tado. obrigatôriamente o.

cidadão. naaeidos em 1945 e, votuntàriameute, o. nascidoe em 1946.
, '

, .

Quem .e alistar tora do prazo' pagará uma multi, de acordo
colb o artigo 121 da LEI DU SERVIÇO MILITAR.

.

O ALISTAMENTO MILiTAR É GRÃTUITO.

VENDE-SE
ESTÁ A VENDA O SEGUINTE:

a ..:..... Um 6timo terreno com boas : aguada. e contendo ma

deÍrsl comerciâveie, com 8 área de 29.Q40.00 metro. quadradoe, ou

leia. 1.200 alqueires, situado no lugar denominado "FAZENDA
TAMBEIRO", no Município de Monte Caltelo.

b - Um terreno proprio para lavoura. situado dentro de
terra. de plautaa, na localidade de Ceuudos, Mun. de Maior Vieira,
com a âree total de 2.057.000 metroa quadrado•. ou .eia,8& alqueirei.

c - Um autom6vel Chevrolet - ano 1935 - lIlotor Dr.

4945865 - côr cinza - em bom estado de couaervaçâo,
d - 2 bicicleta. novae, marca Monsrk, uma para Homem

e outra para senbore, .

e-I Rádio tranliltor marca RCA Victor.

Tratar com o Sr. Clementino Pieczarka 3x

-

·Vendem - se
Vendem-se 6V2 alqueires

de terra de planta e caiva,
'com uma casa e paiól,
situada entre a antiga es
trada Forquilha e a nova

estrada de Major Vieira.

Uma chácara com 10.000
.n2.; uma casa 7x8 de ma

-deira e outra menor de 5x6
de madeira, sitas a Rua
São José, fundos do -

Hospi
tal _. via Alto das Pal
meiras.

Informações com

Tokarski.
José

PENAS
de Ganso: Marreco, Pato, etc.

Compra-se na 3x

Chlu:rascai.-ia IDE A. L

lASSAS
para Vidraças

CASA
'

ESMALTE
, }t

em rigorosos, testes de laboratório I
Na frota de provas da

GOOOfiE4R
No uso diário, por milhares de mo

toristas1

V.' MERHY SELEME & FILHOS
- tem sempre o maior estoque

- oferece os melhores serviços � dispõe de' pessoal especializádo

Conheça a linha completa de pneus

<tt>GO OJ EA
- u� pn8lil 'espeeial para cada tipo de serviço. Faça-noa uma visita.

lo

-

Caixa Postal, 1 - Três Berres - Sta. Cotcr.uo

,.. .

�.;:Ít&Y1h._

Pr�Feitura Municipal
. d� Canoinhas

I

EDITAL
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente mês de junho, se procede nesta Tesou
raria e nas Intendenelas . Dlstrttais de Paula Pereira. Felipe
Schmidt e Bela Vista ao Toldo, a cobrança dOI seguintes
Impostos:

A - Imposto .obre Indústrias e Profiss6•• (2° .

trimestre).
.

B - Imposto d. Licença (Continuação para Indústria'
e Comércio) 2°. Trimestre.

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no

prazo acima referido, serão extraídas aS certidões para a devida
cobrança executiva.

Canoinhas, 12 de junho de 1963.

VISTO

Dr. João Colodel
Prefeito Municipal

CI.mentino E. Pi.czarlla
Tesoúreiro Municipal

CAÇADORES E PESCADORES DE\CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolvere. "TAURUS" e "ROSSI" todo. calibrei Elpingarda.
»l . caça, nacionaia e estrangeieae dê. melhore. procedência•.
Bala•• Chumbos • E.poletal • Polvora•. Vareta I de limpeza
de ,armai .. Camal de campanha '. Lanterna. • Pilha. • Faca.·
• FàCõe.. Canivete. • Capa. pI armai e coldre. . Cartucho.

de meta] e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de apetrechos para �aç8dore. e peeeadoree.

J . CÔrte._
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Baoco INCO)

CANOINHAS SANTA' CATARINA

DISPON.HA
,

DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

Propriedade - Vende-S8
Uma casa em terreno de 1.600 m2 próximo' ao Hospital.

Tratar com o proprietário sr. RAUL ROESLER. 3x..
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ESPARSAS
Viajaram para Guayra, na

fronteira, os comerciantes da
terra, senhores 'Oscar Werka,
Wiegando Fischer, Vergilto
Trevisani Filho e o farrrlaceuti·
co, Benedito Th. de Carvalho
Netto. O retorno dos mesmos

está previsto para amanhã à
noite.

x x x

Após longo período de seca,
vieram as chuvas e, em segui
da, fortes geadas, sendo que a

maior, ocorreu quinta feíra, -

registrando o termómetro 2 a-'

baixo de O.

x x x

Terça feira, os serventuários
da Justiça da Comarca e os

advogados do Fórum local,
ofereceram uma, churrascâda
de despedida ao MM. Juiz, dr.
Reynaldo Rodrigues Alves, que
foi_..,removido, a pedido, para a,

comarca de Tijucas.
x x x

Estiveram em Canoínhas,
domingo último, os MM. Juizes,
drs. José Pedro Mendes de

Almeida, da comarca de Lages,
Wilson Alves Antunes, novo

titular desta comarca e o sr.

Yalu Ribeiro, alto fnucionário
da Caixa Econômica, Federal,

x x x

Os senhores Wilmar Friedrich,
'Mário Sprot Filho e Silvino

. Voigt deram um rápido passeio
a Porto Alegre e já voltaram
a seus pagos.

x x x'

A familia japoneza, vinculada
a grande Cooperativa de Cotía,
no Estado de São Paulo e que
adquiriu o sitio' do saudoso
Francisco Rocha, no lugar São
João dos' Cavalheiros, plantou
e colheu mais de cinco mil sa

cas de batatinha.
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ANIVERSARIA'NTES
.

DA SEMANA
ANIVERSARIAM�'sE Nas�imentoHój-e: as meninas: .Ioone

filha.' do sr, Leonardo Brey,
, Sueette Marta filha do sr.
Adib Sakr e' Maria de LOU1';'
des filha do' sr. Pedro Oross
kOPf; os srs.: Eliseu Langer,
Benedito Thet ezio de .Carua»
lho Netto, e Laaislau Dam
brooski, o jovem Dorioal
Grittens.

Está em testas desde o dia
8 do, corrente, o lar do
venturoso casal Ratael é
Laita Lsphair': Bossi, com o
nascimento de uma linda
garota, e que na pià batis
mal receberá o nome de
ISABEL CRISTINA.

-

Está em sessão extraordínárfa
a nossa Câmara de Vereadores,
convocada afim de discutir e

aprovar projeto de aumento de
vencimentos do funcionalismo
municipal, a nosso ver, justo
sob todos os aspectos.

atuou em dóis números desta Ifolha, desistiu de suas atívida
des, magoado e desiludido com

seus inúmeros leitores, que não

quizeram lhe compreender.
Marcelló, apenas nos disse: "Te
lugu Barcelos".

A Isabel e seus pais os

sinceros cumprimentos deste
Semanário.Amanhã: a senhorita Inês

Bialeski; a menina Ana Silvia
filha do sr. Silvio A.' Mayer;
os srs.: Angelina Ferreira,
Ottmar Riede, Ladislau
Stascuoian, Paulo Senczuck
8. Henrique Artner; os jovens:
Ferdinando Frank e Lino
Mazurkevicz; o menino Gás
tão filho do sr: Felix Rudotr.

Dia 24: as sras, donas:
Frida Maria' esposa do sr.

-Rodolto Wibbelt e Dauria
esp. do sr. Jair Lessack: o
sr, João Clemente' Kuhn,.' a
menina Maria das Graças
filha do sr. [oão Silveira, os

I. meninos: Nylson Ioâo filho
do sr, Rodolfo Auerbacb e

Joâ« Francisco filho do sr.

· e'a/ao Spitener.
Dia 25: as sras. donas:

Ci11e"itinu wsp. do sr. Antonio
Borek, uosoesp. do sr. Horst
Bollmann e Nair esp. do sr.

Hilaegar Imianovski; a me-
·

nina Edeltraudt filha do sr,

Alonso Knopp; os senhores:
Waldemur Nader e Boles/ou
Kiviscien; o jovem Pedro
Salvio

. Borek; O menino
_
Fernando filho do sr, Eugenio
Fischer.

Bodas 'de Ouro Abrahão
Indústria

M us s'i 'S. �A.
e· Comércio

-�

Festejou ontem, dia 21,
Bodas' 'de Ouro; entre a

alegria' de seus familiares, o

casal Dna. Rosa e seu esposo
José Bonifácio da Cunha,
residente em Rio do Sul. O
sr. Iose Bonitdcio da Cunhá,
é funcionário aposentado do
Departamento dos' Correios
e Telégrafos, e residiu, há
muitos anos, em nossa cida»
de, onde deixou um grande
circulo de amizades; .

\ I
-

Ao· ,eterido casal e seus

familiares, as felicitações do
"Correio do Norte",

Rua' Seno Felipe Schmidt, 695 - CANOINHAS - Santa Catarioa

Concessionário. dos ínsuperâvels tratores "VALMET;'
e Distribuidores da renomada linha de implemento.
ãgrícolas "TIÇRRAL".

�' C O N V I D A M 1/

O público em geral" agricultores, pecuaristas, industriais, comer

ciantes e todos os demais interessados, , para as sensacionais demons
trações com os insuperáveis tratores "VALMET" e jmplement08
agrícolas "TERRAL", a serem realizadas no dia 1·. de Julho de 1963.
rio seguinte horário e localidade:

1". DEMOl'lSTRAÇÃO: Local cidade de Canoinhas (arebalde), ho
rário, 9 horas, Os interessados deverão S'

guardar condução para o local das demons- .

trações em nosso esceitôrio,

Boletim Stein
Do dinarníco gerente da fir

ma nesta cidade. sr, Waldemsr
.

Brandes, recebemos o Boletim
Stetn. n 1, na sua nova fase,
contendo farta materia, inclusi
ve ns f@stE'jos de inauguração'
de sua nova' filial em Mafra.
Agradecendo " remessa do
mesmo, lembramos que nossa

cídade reclama, também, para
breve que se construa no ter
reno baldio ali na Rua Vidal
Ramos, de propriedade da alu
dida firma.

28• DEMONSTRAÇÃO: Local Vila de Taunay (arebatde), borârio,
14 horas. Os interessados deverão aguardar
condução na Vila de Tauney ClU em nos-

80 escritório.
�

OBS.: Na oportunidade das demonstrações, serão prestados;
quaisquer esclarecimentos e ensinamentos desejados pelos interessadoe
na aquisição de tratores, bem como, aos já possuidores, inteirameute
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Dia 26: a sra. dona Iracy
esp do sr. Ludovico Bôra:
as meninas: Aurea -Tuceü
filha do sr Aliamiro Léski e'
Rosiclér Maria filha do sr,

lahyr Damaso da Silveira; o
sr. Altaoir Zaniolo; o [ouem
Pedro Burgardt, .,

.:Dia 27: as sras. . donas:
Hercilia esp. do sr. Emílio
Eemke, Luaouina esp, do sr.
Faustino Oaleski e Odete
esp. do sr. Rodolfo Frantz; a
menina Luciane filha do sr.

Euclides /. Bonet res. em

Salvador; o senhor Eurides
Tremi; �o jovem Luiz Carlos
Costa.
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O repórter 'esportivo, com

pseudonimo de Ma que
,
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ÀiC��::�r!:;á: portas dia 10. d� julho, para I

servir aeus distintos fregueses, IC A S A-.·� B U ,8 A I
agora cpmnovo e grande"sortimento de Fazendas, Armarinhos, Fer- .

1_ragens, 'Louças, Artigos de Lã, para Ho'mens, Senhoras e Crianças .

-_ .' ..-
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Relatorio do I 14 C O
Também recebemos da Ge

rencía do Banco Industria e

Comércio de Santa Catsrme
S.A. desta cidade, o relatorío
do referido Banco atinente! ás
suas atividades em 1962. nas,

quais se deprende a pujança
d,o referido estabelecimento de
crédito, orgulho de todos os

catarinenses.
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Dia 28: as sras. donas:
·

Paulica esposa do sr. José
GrejJin e Lou, des Maria esp.
do sr. Dr. Anuar Seleme; as
srtas.: Lidnéia Portes, Lau
reei Righelto e Yolanda
r,evisani; os meninos: Alceu
filho do sr. Carlos Mülbauer
e Vi/mal filho do sr. Marcus
'Franz.

; Correio do Norte- cumpri.
menta a todos os aniversa-
'riantes com votos de felicida.
:des. .

Faça uma visita e compr9ve
sensacionais, oferta� da

as '

Campanha do
Alistamento
Militar
Ao atingi� a idade apropria

da, todos os brasileiros têm o

dever - antt:s o direito - de
apresentar-se para o Serviço
Militar.

MÊSDU-R'A N T E o DE JUNHO
10 OIode descontQ� em· todos as cómpras a vista em

MAGAZINEFISCHER
, lO % de desconto para todas os clientes do crediário que liquidarem seus débitos no mês de Junho

fAÇA SUAS -COMPRAS EM "FISCHER MAGAZINE." E O LUCRO SERA SEU.
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