
PAULO' .VI
O CARDEAL GIOVANNI BATISTA .MONTINJ,

Arcebispo de Milão, que há três anos esteve no Brasil,' foi
eleito Soberano Pontífice da Igreja Católica no Conclave
mais breve dos últimos tempos, após o quinto escrutínio, .

na manhã de 21 de junho. Entre 82 Cardeais, era apontado,
desde a morte de 'Pio XII, como favorito, embora naquela
época ainda não fússe Cardeal, podendo sua escolha,' em
consequência, quebrar uma tradição.

Nascau perto de Brescia, a 26 de setembro de 1897,
ascendendo pois à Catedra de São Pedro com 66 anos in-

. completos, idade jovem para um Papa nas tradições da

Igreja. A vida pública do pai advogado, várias vezes eleito

para a Câmara dos Deputados, marcou fundo as tendências
sociais do filho, o qual, apenas ordenado sacerdote. -tornou
se ativo assessor da Juventude Católica Italiana e, em se

guida, já professor na Academia Diplomática do Vaticano.
Chamado por Pio XII para um pôsto na Secretaria de Es

tado, que é o Ministério do Exterior da Santa Sé, sem de
mora foi nomeado Pró-Seéretário de Estada, tornando-se
nêsse cargo.. o colaborador mais íntimo daquele Papa ex

cepcional em assuntos da Igreja. Com 30 anos de atividades

diplomáticas passados todos em Roma, na maior proximidade
de Pio XII, -Monsenhor Montini adquiriu o talhe moral, in
telectual e diplomático, aliado a um conhecimento ímpar
dos problemas da Igreja, indispensáveis para a investidura
suprema /,

a 'que acaba de levá-lo o Colégio dos Cardeais.
Amigo e secretário do Papa finíssim!?_/que foi Pio XII,
amicíssimo de João XXIII, que depois, em 1958, o fêz Car

deal, apregoam-no hoje as vozes mais autorizadas na Igreja
Católica como o, Papa que realizará, no seu Govêrno, a

síntese mais feliz entre a Intelectualidade e o misticismo
.de Pio XII, e a compreensiva bondade de João XXIII, cuja
obra extraordinária Montini apoiava entusiàsticamente e em

todos os Sentidos. Desde 1954 era Arcebispo de Milão, a

maior, a mais difícil e a mais importante diocese da Itália,
cora"ção do norte industrializado, com 4.000.000 de habitan
tes! com tremendos problemas sociais e pastorais. Este ho-,
,mem de sobrancelhas espessas, lábios finos e grandes olhos
negros, que a revista "Manchete", ainda há dias, mostrava

afagando crianças, sobe ao Trono Pontifício com um tesou
ro incalculável de experiências mundiais, e propõe-se, con

forme logo declarou, continuar a obra gigantesca do Concí
lio Ecumênico. em sua primeira- fase auspíciosarnente ínau
gurado e concluído por João XXIII. É evidente que as aten

ções de todos os cristãos não católicos também se voltam
tôdas para êste aspecto do seu Pontificado: a tentativa her
cúlea de unir mais .os cristãos, e a qual explica o afluxo'
enorme e inédito de mensagens enviadas ao Vaticano, tanto
na morte de seu Predecessor de imortal memória, como

agora na eleição de Paulo VI. O último Papa com êste no

me, Paulo V, governou a Igreja há mais de 300 anos, entre
1.608 e 1.621. Trata-se duma predileção pessoal do Cardeal
Montini pelo Apóstolo. das Gentes, motivo também por que
deseja ser coroado no dia 30 de junho, portanto amanhã,
quando -a Igreja, após a festa de São Pedro, celebra a Co-
memoração de São Paulo.

-

Que seja fecundo e cheio de glórias tão auspicioso
Pontificado. E que Deus o conserve por muitos anos 110

Govêrno da Sua Igreja.
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FONE, 128

o FRIGORIFICO
e Sua' Matéria Printa

A notícia mais alviçareira da semana: A Acaresc
está se instalando em Canoinhas.' O agrônomo que diri
girá os serviços. dr, Conrado Zimmermann, já se encontra

em nossa cidade. Manteve contátos com o Prefeito Muni
cipal, Presidente da Associação Rural, Vereadores, As-'

sociação Comercial e outras autorídades,l devendo. se íns
talar definitivamente nos primeiros dias de julho, e logo
em seguida dar inicio aos trabalhos.

.

A Acaresc, ou Serviço de Informação Agrícola, é
uma organização civil' que trabalha em colaboração com

os governos e com as verbas federais, e estaduais e

municipais.' A finalidade principal é a orientação agrícola
em todos os sentidos, ensinar plantar, colher, de maneira

-

correta dentro das normas técnicas e modernas.rVísando
aperfeiçoar o nivel agrícola, ainda, instruirá os lavrádofes
quanto a escolha das sementes e a adubação das terras.

cansadas, além de outras informações julgadas de ímportan
cia.

O escritório· da Acaresc será dirigido por um

engerrheiro agrônomo; as visitas ás esposas dos lavradores
será feita por uma moça, devidamente capacitada para
auxiliar a educação 'domestica.

o

A Associação Rural de Canoinhas c61ocou a dis
posição da Acaresc uma de suas dependencias e provavel
mente será instaladada no alto da rua Paula Pereira.

A instalação do escritório .da Acaresc em nosso

Município, é o resultado do trabalho do deputado Reneau

CAIXA POSTAL, 2

.'

, Gerente: IlHASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

·i'nstalan'do escri
'Canoinhas

Mais

da
uma' vitória

iniciativa

particular
Está em vias de _ conclusão o

magestoso prédio da firma

Merhy Sel�me' & Filhos.
Inteiramente de elvenaría, dois
andares, cobrindo uma área de
1040 metros quadrados, esten
dendo-se das ruas Caetano
Costa à Paula Pereira. Uma
parte do prédio será ocupada
com., as instalações da, Simca
Chambord e a outra com a

filial de 'Três Barras, secção
de atacado. de secos

-

e.
molhados e pneus. É o prédio
mais imponente da rua Paula
Pereira, dado seu' estilo e

construção. /
.

O primeiro 'andar será ocu

pado
.

com moradia, de seus'
proprietários e consultório do
Dr. Antonio Seleme, tambem
membro da firma.

Pedro Merhy Seleme é céle
bre idealizador da iniciativa da,
instalação da filial em nossa

cidade, é o respon-ável direto
pelo desenvolvimento comercial
da firma. Juntou a sua capací
dade 'de trabalho a tantos
outros comerciantes de Canoí
nhas, no embelezamento através
da iniciativa particular. ,

Cumprimentamos os compo
nentes da firma' Merhy Seleme
& Filhos por mais essa colabo
ração em pról do aprimoraménto ,

social e comercial, nos moldes
da evolução que traduz o

progresso de uma civilização.

. Com a construção.em rítmo
normal do Frigorífico Canoínhas
Ltda., urge agora, que seus

diretores derivem todos os seus

esforços e' já, -qo sentido da
abundancia, na época oportuna,
da matéria prima, ,fator
essencial. para o perfeIto fun
cionamento da importante obra.
Porque imprencendivel essa

medida, � hora, então, de uma'

campanha de grande enverga
dura em toda a região, no

sentido de esclarecimentos
sobre a criação-e engorda, em

condições técnicas e economicas
do produto. Temos já, mercê Pessechsta mineirode Deus devido aos esforços e

o dinamismo moço do dr. Er- lamenta não 'ter sido.vin Schwartz e sua Granja mo-

delo para criação de suínos,
__
eleito M I' L T O.'. N,campanha a que aludimos, como .,� �

.

teremos, dentro em breve, outra.
granja de identico feitio, a' ser
construída nas ímedíações dó
Frigorífico, pelo sr. Fr,ncisco
Bueno de Oliveira, mais conhe
cido por Chico Bueno, O ponto
de' partida, seria," assim, conse

guir o Frigorífico, junto ao·

Ministério da Agricultura ou

na Secretaria especialisada do

Estado, lotes de produtores
I
de

raça, do tipo carne, é óbvio, e

sua' distribuição,' em grande
escala, em toda a região norte
catarinense e sul do Paraná,
em troca em espécie, na base
do peso. O capital empregado
agora neste sentido, .serâ
realmente compensador no

futuro. Em; consonancia, um

Cubas, que depois de conversações mantidas com o dr,
Glauco Olinger, Presidente Regional da Acaresc, Canoí
nhas teve prioridade no atendimento e será. o centro
irradiador dos beneficias da Acaresc prestados a agricul
tura.

A A caresc em nosso Município é de tão impor
tancia, que a sua ínstalação vale por um mandato inteiro
de qualquer legislador. Õ deputado Cubas está mais uma

vez de parabens.

,

esta
, .

torlO em

VISITANTE'S
Procedentes de Clevelandia,

Paraná, visitaram nossa reda-

Enla�e Matrimonial
Realiza-se hoje, O enláce ma

trimonial, do sr. Pedro Jacó
Reínert, com a srta. Cristina
Karoleski.

I -

A cerimônia religiosa reali-
zar-se-á em Barra Mansa e 8

civil em Rio dos Pardos..
Pedrinho recepcionará seus

amigos em Timbõzinho-da Pe
dra Branca,

.

.

«Correio do Nortes 'cumpri
menta efusivamente .eo novo

par, desejando inúmeras felici
dades.

ILUST-RES
ção, mantendo conosco agrada
vel palestra, o sr. Seleme -Isac
Seleme e' o advogado dr. Clínío
Teixeira dos Santos, o primeiro,
gerente do Banco. Inca naquela
cidade e o segundo militante no

Fórum. Os nossos agradecimen
tos pela gentil visita.

At�nção Ouvintes
deli ZYP-6

Ouçam hoje, a partir das

12,15, pela' Rádio Canoinhas,
uma palestra, em gravação, do,
Dep. Arolde Carvalho, atinente

a nossa Associação Rural.

veterinário especializado, con
.tratado ou posto 8 disposição
do' Frigorífico; em contato per-'
manente com os criadores, lhes
.ensinaria os moeiernos métodos
de criação e engorda. Canse':'
guido este

, intento, com

funcionamento permanente, .

a

época da tão aguardada ínau

guração do grande emprendí
menta, teremos, em consequencía,
materia prima em ebundancís,
apta dé abastece-lo. sempr-e ,�
sem interrupção.

BRASILIA, 24 - O deputa
do padre Vídtgal;' em declara ...

ções hoje á imprensa. confir
mou o' que se pode chamar de
rompimento da bancada pesse
dista mineira com o sr, João
Goulart.

ARR8FENDIMENTO
.

Inicialmente, em palavras can-

'dentes, manifestou o pesar pelo
fato de os pessedístas riE' Minas
terem sustentado 8 candidatura
de Goulart, contrrbutnuo pode
rosamente "para a derrota de
seu· ílustrrssímo competidor, o

honrado e respeitável 511'. Milton)
Campos que, se eleito fosse,
outra seria a sorte do País, que
viveria em paz, progredindo ca-:

. da vez .maís, na tranquiltdade
da ordem". Se para a composi-.
ção do atual Minístér ío não fOi',
lembrado n-r-hum psssedísta
mineiro, certamente é porque
o presidente julga que o PSD
de Minas cometeu um gran-:
de crime, pois a sua vitória:
'(de Goulart) não está sendo'
usada para o bem comum, mas
em proveito de sua felicidade

- pessoal. Os pessedistas mineiros
- prossegue o Pe. Vídígal, _"..
colaboraram para 8 implantação:

:::"'dessa politica olígarquíca ' "que:
infelicita e desgraça o Brasil;
utilizando, a coisa pública como:
coisa privada,' dessa politica de:
clã segundo a Qual o Brasil não,
passa 'de uma estancía qualquer;
ou de qualquer curral", afir-,
m'ou textualmente.

'

Passou li formular críticas ao;

comportamento dos que cercam
.

.

João Goulart e lamentou a'
sorte deste, "cercado de" adula-,
dores fabricantes de ídolos e:

. ministros' e prefeitos de todos
, os enganos. Eles dão a dolorosa
impressão de que, não pensam

•
no dia de amanhã e não medi

"

tam sobre o que recentemente
; aconteceu com Santiago, Kruet
� e Balbino, bons e dedicados
'amigos, despedidos sem aviso
1 prévio, como se fossem lac�
: ios".

O presidente -- continuou Q
deputado mineiro - prefere
ainda a companhia de seus ad
versários sentindo-se realme_nte
bem ;"apenas no meio dos que
não possuem autenticidade nem

personalidade".
".,\
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Campanha, do Alistamento Militar em 1963
Junta de. Alistamt:nto Militar de Canoinbas

É dever de todo brasileiro aliatar'lie para o Serviço Militar
d�nt!,;o dos primeiros .teia meses do aDO civil em -que completar '17
IlIiOi· de idade (Artigo 21 da LEI DO SERVIÇO MILITAR).

,
Para alistar- se o cidadão cuja residencia seja no Município

da Canoinhas deverá procurar a JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR. anexa a Prefeitura 'Municipal e apresentar OI seguintes
dccumentos:

"

1) - CÉRTIDÃO DE NASCIMENTO
2) - 'i FOTO 3x4.

Presentemente estão sendo alistados obrigatoriamente os

eidadãoa naacidos em '1945' e, voruntàriamente, 09 naecídoa em 1946.

Quem ae alistar fora do prazo pagará uma multa, de' acordo
com o artigo 127 da LEI DU SERVIÇO MILITAR.

a ALISTAMENTO MILITAR É GRATUITO.

\

VENDE-SE.
ESTÁ A VENDA o :SEGUINTE:

a - Um ótimo terreno com boas aguadas e contendo ma

deiras comerciáveis, com a área de 29.040.000 metros quadrado•• ou
seia, . L200 atqueires, aituado . no lugar denominado "FAZ,ENDA
TAMBEIRO", no Município de Monte Caetelo.

.

2x

Vendern - 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

I
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 José
Tokarski. lx

PEN AS'
I

de Ganso, Marreco, Pato, etc.
Compra-se na. 2x

Ohurrascaeia IDE � L
I

"
,.

_

h - Um terreno próprio para lavoura, situado dentro, de ...-------------

terra!! de plantai, na localidade de Canudos, Mun. de Maior Vieira,
d�m fi área 'total de 2.057.000 metros quadrados, ou aeia.Bô-alqueires..

-'�

c - Um automóvel Chevrolet - ano 1935 ..... motor Dr.

'4,\)45865 - côr cinza - em bom estado de conservação.
. d � 2 bicicletas novai; marca Monark, uma

«f outra para senhora,
.

e-I Rádio transistor marca RCA·-Victor.

para Homem

Tratar�Ccom oS ....: Clementino Pieczarka

Municipal'd;
EDITA/L

-,

Prefeitura Canoinhas

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Munícípal, torno público
que durante o corrente mês de junho, se procede nesta Teseu
r$ria e nas Intendencías Distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmídt e Bela Vista do Toldo, 8 cobrança dos. seguíntes
Impostos:

_.

A - Imposto sobre Indústrias e Profissões (2°.
t�méstre).·

"

"',

B - Imposto d. Licença '(Continuaçio para Indúst�ia
e Comércio) 2°. Trimestre.

.

, Os contribuintes que não efetuarem seus pegamentos QO
prazo acima referido, serão extraídas as certidões para a devida
cçbrençe executiva.

Csnoínhas, 12 de' junho de 1965�,
VIST,O

clementino E. Pieczarka
Tesoureiro Municipal

Dr. João <Colodel
Prefeito Municipal

DISPONHA DA
"
..

,

,'�

.

'- 'r::>ara os ,transportes da suas: cargas

Hio _ São Paulo -Curitiba
, ,

J..:

_ Vende- se uma proprieda
de, com a área de 1.600

m2.,"" com todas as benfei-
.

tor�a:; e tratar com o. Prop'rieda,de - Vende-seproprietário Senhor - Paulo '
, ,

Kanzler em Agua V�rde. 2
.

Uma casa em terreno de 1.600 m2 próximo ao Hospital.
Tratar .com o proprietár.io sr. RAUL ROESLER. 2 x

para Vrdreçes
CASA ESMALTE

'}(

·VE,NDE -SE

'Proibíç�ão
Aviso aos que, tem invadído

meu terreno e respectiva
propriedade, em Marcílío Dias,
qUE' doravante fica expressa
mente proibida a invasão, quer
para caçar ou qualquer outro

. propósito.
.

2

Mareílio Dias, junho de 1963.
Durval _Ruppel <

LENHA PICADA
Rua José Boiteux n. ,24 ou

Telefone 291 chamar José
ou Eloir Cordeiro.

E ntraga a Domicilo. 1x

,

Churrascaria 10 E·A L .

de PA<ULO ]ARSCHEL
Um

'

bom churrasco,
qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

\

a

(iI'.�

�

CAÇADORES E PESCADORES, DE CANOIN}IAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

,

FLUVIAL E MARIT1MA
'

Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todos calibres Espingardae
pI caça,' nacionais e estraugeires dali melhores procedências.
Balall • Chumbos . Espoletas • Pàlvofall-' Varetas de limpeza
de armBI - Carnal! de campanha • Lanterna! ' Pilhas • Facas
• Facões· Canivetes • Capol! pI ermas e coldres· Cartuchos

de metal e papelão "SUPEf! ·REPELEX".
O maior eortimento de apetrechos para �açadorelJ e pescadorea,

J . c ô r te
Praça Lauro Müllef, 751 (ao lado Banco INCO)

CANOINHAS SANTA CATARINA

DIVERSOS VENDAA
1. Vende-se uma instalação completa para Panificadora: forno•.

masseira, modeladora, divisora, e demais' pertences. .

'2. Vende-se Píck-Up Ford F·IOO com 35.000 quilometros.
3. Vende-se um prédio de alvenaria com 220 m2. de área

construída em terreno medindo cerca de 7.500 "in2. Forçá
ligada de 30 HP.

4. Vende-se um terreno nos altos do
_

Bairro Tricolin com' 2.030
metros quadrados e bela vista da cidade.

5. Vende-se uma bicicleta com três rodas para carga ..
6. Ttnde se umà máquina para cortar friç.s.
Infosmaçôes em

.

COM. 'IND. FISCHER E. CIA.

Rua Eugenio de Souza 530 em Canoinhas. Ix
.

�Ft1NDA.DO EM· 29/5/1947 Reg no Cart. Tit. Doc. 8/n 844
'JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rue. .Paula Pereira, '75S/761 - Fone, 128 :_ Canoinhes '. S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PR-EÇOS DE PUBLICIDADE

A�unci"!I: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA' PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez' Cr$ 711"'0 1 vez c-s 50,00'
4 vezea Cr$ 50.00 4 veie. ,Cr$ 40,00 '

-, 8 ou mais . Cr$ 40.00 8 ou mais Cr$ 25,00
.

Página inteira Cr$ 12000,00 Página inteira Cr$ 8.000.00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000�oo
OBSERVAÇÕES:

Originai. de artigos enviados a Redação, publicado .. ou

�ão, permanecerá em poder da. mesma,

A Redação não endossa conceitoe emitido. em artigos 8I1eioado!!.

CONSERTOS
H

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

Faz-se tambem reformas. Tudo sob garantia. 1X

RU& Cei. Albuquerque, 587, (defronte a Estação Rodoviária.)
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

I
Dia 5: o sr, Kurt Walter;

.

d M'
o jovem Edgard Soares.

Hoie: a sra. ona arza' .

esp. do sr. Artur Bauer; a-
Nossos cumprimentos.

srta. Silvia Paulina Line.
mann�" a menina Elizabete FALECIMENTO

,

Adelaide filha do sr. Felix Faleceu, segunda teira, às
Rudolf,' os srs.: Pedro Carlos 15,30, no Hospital Santa
Negromonte, Ladislau, Cubas Cruz, tendo sido sepultado
,e Pedro Paulo Koller; Os na manhã de terça, o sr,

jovens: Miguel Czornik e Teâtilo Barcelos, de conheci'!
'DaUro Peixer; o menino da ramilia canoinhense.
pedro Paulo filho do senhor
Aregmiro Rosa.

,

Amanhã: as sras. donas:
; Selma esposa do sr. Altredo
Carneiro de Paula e Isabel
e-sp, do sr. Antonio da Silva;

·
a menina Sandra Mara filha

; do sr. Adauto Allage; o sr.

'Norberto Fiedler.

Dia 1. de lulho: a Vva.
sra. Leoni Ferreira; os srs.

Alvino Franz, João Otavio
Furtado e Adernar de Oliuei- 1
ra Godoy; o menino Teodoro
filho do sr. Antonio Sconhe-
izki.

'

Dia 2: a sra. dona Caroli
na esposa do sr. Ricardo de '

Oliveira; as meninas: Maria
Lsolde filha do 51. Belmir o
Alves e Olga' Iracema filha
lio

.
sr. Antonio Sconhetzki;

'(/s srs.: Alcides Schumacher,
'Alfredo Carneiro de Paula,
Cirilo Medeiros, Francisco B.

,

ferreira e Fridolino A.
! Mayet res. em Pomerode; o

'menino Wallrido filha do sr.

Marcus Franz,
I

Dia 3: as sras. donas:
Paulina esposa do sr. Bruno
"Wendler; Hulda esp. do sr.

'RodolTo Aurbach, Bronislavo
;í!�p do sr. Arlindo Lourenço
Gonçalves, Maria esp. do
,ST. Francisco Rodrigues; e
Miriam Adelaide esposa do
senhor. Leonidas Greitel; as .

srtas; Tereza Lourenço de
Lima e Terezinha de Almeida;
,ds srs.: Almerindo Ehlke e

'Willy Bolauf; os meninos:
.Alceu filho do sr. Antonio
Sconhetzki e Igor Boris filho
do sr. Bogodar Kuceinski.
Dia 4: a sra. dona Melita

esp. do sr. Michel N. Seleme;
li menina [anete =Isobel filha
,ao sr. Alcvr Woitexen; os
815.: Nereu O de Oliveira e

Miguel Oliskovicz; o menino
Antonio Carlos filho do sr.

Antonio da Silva. '

A tamilia enlutada, os

sentidos pesares do "Correio
do Norte".

Correio do Norte

Aluga-se
Morada para um casal.

Possúe instalação sanitária.

Informações: 3x

Rua Felipe Schmidt, 984.

Assine! Leia! Divulgue 1

,
1,

... ,
,

Cine Teatro

CASA
NA PRAIA
Vende-se uma em excelen

te local em UBATUBA.

Preço a combinar com o

proprietário Senhor LUIZ
SANTOS. 3,

I

Caminhão
Ford ou Chevrolet
Compra-se.
Informações e condições

completas para esta redação.

Vera Cruz

�,----------------------._--I�

A P R E SE N TA:

DAMA POR
HOJE - á. 3,00 horas - eensura livre

DIAUM'
I

'-----

{

HOJE - á. 20,00 horal impr6prio até 14 ano.

O PESCADOR DA GALILÉIA
Howard Kell > Susan Kehner • John Saxon • Martha Hyer
Um espetáculo sem precedentesl.v. Emocionante... A h't.tória

de um gigante entre 61 gigantes! Um homem entre OI

homens: Simão ... chamado Pedro!
\

'à. 14,01 hora. Cenlílra livre
DOMINGO _ à. 17,00 hora. - imp�6prio até 14 anoe

àl 20,08, hora.

PESCADOR DA GALILÉIA
2a. Feira - à. 20,00 h..... Imp, até 14 anol - REPRISE

3a. feira - à. 20,00 horaa - imp. até 14. anos

OS -CORRUPTOS
com Glenn Ford - Gloria Grahame e Jocelyn ,Brando

-----'

4a. feira -, a. 20,00 horaa - impr. até 14 ano.

o Monstro de Nova York
com John Baragr,ey • Mala' Powers - Quo Kruger e Robert
Hutton. O cérebro de um cientista, no corpo de um monstro!

Doi seU8 olhos saíam raios que espalhavam morte e deetruição.

5a. e 6a. feira - aa 20,00 horss - impr. até 14 anoe

Ponte Para o Sól
com Carrol Baker - J:ame. Shigeto e Elízabeth' Hermam

Ano l'7 • 'lanoinhall - 8. Catarina, • 29 de Junho ''de 1963 N. 739

·

Festa de São João Baptista
em Três Barras, Domingo Dia 30
A Comissão Organizadora tem a satisfação em

convidar o povo em geral, para com suas presenças hon
rosas abrilhantarem os Festejos em' homenagem a São

.

.

I

João Baptista. \

Venham e tragam seus familiares para .comemorar-
\ -, I

mos condignamente nosso Santo Padroeiro. i
Em avant premier, teremos no sábado à noit�

grande fogueira, com queima de fogos, apresentação d�
um excelente conjunto de Boi de Mamão, e os' famosns
quentões de Dna. Lilia.

Domingo, Santas Missas, grande churrascada, '. ga
linhas assadas, ,

Leitões recheados, Serviço de Cosínha,
Botequim, etc. etc.

1
O ponto culminante da Fé'Sta será a apuração dos

votos das bonecas vivas, com representantes do C.E.!.
Marechal Hermes, Cidade e Pinho, cujos responsáveis es
tão se. empenhando ao máximo, cada qual para alcançar
a maior votação, o que vem empolgando a Cidade.r.e
mesmo as cidades visinhas.

Pelo comparecimento de todos, antecipadamente
-

agradecemos e garantimos que vão se divertir a valer,
,

A Comissão Organizadora. v

t Agradecimento
A tamilia Almeida (Tarrét, consternada

perda de seu pai, sõgro e avÓ

Ismael de Almeida Garrét ,::! i
vem por meio d�ste agrade�er. aos médicos q/fe duran-te; !
te a sua enfermidade o assistiram, em partztular ao�;
Dr. Mário Mussi. "

Agradece ainda sinceramente a todos que os con-e:
fartaram em tão doloroso transe e acomoanharam o' c
.extinto até sua ultima morada.

'

-

-;;iJ \
A todos um Deus lhe pague. . ,:

::',i

I t ' Agradecimento
A família Barcelos, consternada com o talecimento de

, TEÓFILO BARCELOS
vem por intermédio, deste, agradecer a todos, pelas
manifestações recebidas, em particular ao médco Dr.
Mário Mussi. às Rvdas. Irmãs do Hospital Santa C1UZ
e aos Revdus. Padres, Frei Menrado é Frei Eizedrio,
pelo desvelo e dedicação com que o atenderam.

, Outrossim, convida para a Missa de 7.0 Dia que
tará celebrar dia 1.° de julho às 7 horas, na Igreja
Matriz.

Por mais este ato de fé cristã, agradece.
Canoinhas, Junho de 1963.

DURANTE o ME:S DE J U N H 0-
10 % de desconto em todos as' compras a vista em

, I

FISCHER MAGAZINE
\

10 % de desconto para todas os clientes do crediário que liquidarem seus débitos no mês de Junho

F�ÇA SUAS COMPRAS _EM "FI-SCHER MAGAZINE" E O LUCRO SERA SEU. /1

PARA FERIDAS,
E C Z E M Jl S,
IIHAMACOES,
COCElfttJlS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\�,

NUN'CA EXISTIU IGUAL

,

�.
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Atenção, Lavrador! ! !
Duplique a sua colheita aplicando

� O U· B O S
adequados para cada tipo de planta comprando
diretamente da fábrica por intermédio' de seu

REPRESENTANTE

Waldetnar Knüppel
Rua Gil Costa _. CANOINHAS

:

; Qnando fizer sen itinerário de passeio,
não esque�a de incluir uma visita às

ubras do FRIGORIFICO

A V'I S O
Edmundo Hartmann, torna público que fechando

suas terras de planta com <\4 fios de arame na localidade
de Salseiro (arroios), não se responsabiliza a partir de

[ulho por .invasão de animais de qualquer espécie.
Isso em virtude de não ter havido União entre

seus vizinhos, os quais foram procurados a mais de ano,

para em comum acôrdo fecharem
.

as terras de plantas.
Não se responsabilizando pelo que venha a acon

tecer aos transgressores do presente aviso

�alseiro, junho de 196,3.

Refaça suas forças, tomando

B I G

��••••••B••�••••••B••mB••m�B�B••�e�••�mm '. Ie Aí -,' I'III ença.o____ .

ti!
..

Ia
.

j Vai reabrir suas portas dia l°. de julho, para I
II servir seus- distintos fregueses, I

·i A C A S ABU B A I
I agora com novo e grande sortimento de Fazendas, Armarinhos, Fer- I

. II ragens, Louças, Artigos de Lã, para Homens, Senhoras e Crianças. I
I Faça uma visita e comprove as I

i sensacionais ofertas da I�CASA BUBA
I. II.E

(Antiga Casa Leopoldo BUba)

I Rua Paula Pereira N. 1172
III Ix

.

••�•••••EmB••m••�••••••m.�R.B••m••H.�

.

'1

, ,

(A, F E

Rua

,

Torrado a �r quente
Saboroso até a ultima gota.

Paula. Pereira . Telefone, 241

Conaiderando que ena altera
ção provoca exclusiva preferência,
por parte dOI importadores, pela
via terrestre, ameaçando total a·
bandeao so sietema de tranepor
te marítimo, o que, • em face do
volumo físico da erva heasileira
exportsvel para Uruguai - acarre
taria lérias dificuldades para o

escoamento normal do produto;
e finl.bnente.

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIO' é O melhor café
<'

, i

Fixados Novos
Mateo

Preços
Cancheado

o Ínltituto Nacio�al do Mate
acaba de fixar (lI preços minimOI
de erva-mate beneficiada e can

cheada para o mercado uruguaio.
,

A nova .reeolução, que tem o

número 738, é na integra a sé
guinte:
Considerando que ai Heeoluções

nn. 716, 718. e 735. de, respecti
vamente. 2111.62; 17·1262 e

4.4-63, tiveram por fim eliminar
qualquer dlscriminsção entre o

transporte rodoviário e maritimo
, para o Uruguai, procurando equi
librar o custo de tais fretes para
6 importador, apurado na liqui
dação dai respectivae cambiais:

Coaslderendc que le encontra
em p.otfl, em fase de formulação
um, CO'Ovêniu geral sôbre política
de transporte aquaviário entre OI

paíwe. membros da ALALC, e

tendo em vi-ta 011 objetivos do
Tratado de Montevidêu. Hesolve:

Conaiderando que com a. alte
raçõee monetariae havidaa naquele
paíe vizinho, tal equilihrio deixou
de existir, urna vez que o frete
marítimo, pago em doia r, pelo
importador. foi consequentemente
elevado para mail um dolar;

«Alltigo L - Fixar OI seguin
tes pr4Voe mínimo. de erva-mate
beneficiada e cencheada para o

mercad« uruguaio, por 100 (cem)
quilos FOB, portos dOI Estadoe
do Paranâ e Santa Catarina, para

,,,o "

I .

I

i

..

................................................................................am�·�

\

PENSE BEM NISSO ...

. )

lhe oferece tudo para o seu guarda-roupa na sua gn.."de'

UVENDA DE INVERNO"
você compra agora, -pelos menores preço .. a, paga pelo
sensaciona.l,

Todo fabuloso esto9ue de roupas masculinas, a preço Justo,
a, pelo melhor plano de crédito da (!;idade

\

Uma. contribuição positiva à elegância e conforto masc�linos .

"

12 ANOS VENDENDO SOA QUALIDADE II! \

, "':l�

29,6-1963

no

Mínimos Para
Uruguai

pagamento contra crédito baDcáfio
irrevogável:
Cancheada
Tipos:

I CC' 1 e CBI. US$ 12,80.
Beneficiada ..

Tipol:
PU 1. US$ 15,50; PU 2. ust·
15,00; PU 3, US$ 12,80.

.

§. 1. - O tipo PU 1. quanê
acondicionado em pacotes de t
(dois), 1 (um) e 1/2 (meio) quilo,
terá o leu preço assim fixado:

Embalagem comum' - leI

celofane em caixal de madeira
ou de papelão corrugado.

Pacote. de 1 (um) quilo, USI
0.2012 p/I quilo; Pacote. de 1�
(meio) quilo, US$ 0,2126 por I.
quilo..

Embalagem em papel celofa.,
em caixa. de madeira ou de pa.
pelão corrugado.

Pacotes de 1 (um) quilo, USJ
0,,2127 por quilo; Pacote. de i
(meio) quilo, US$ 0,2289 por 1
quilo.

'

Embalagem em eacos de p8P�
ou laCOI de algodão embalages
comum - lem celofane,
Pacdtel de 1 (um) quilo, US!

0,1900 por quilo; PacoteI de S

(doi.) quilos, US$ 0.18l5 por!
quilo; PU 1 Boleas de 5 (cinCllI
quilos, US$ 0,1650 por 1 quilo..
Embalagem em laCOI 4e

algodão.
,"

(Internamente protegidol).'··
Sacos de 15 (quinze) quilos I

30 (trinta) quilo!
.

ao preço �e
US$ 15,50 por 100 (cem) '1uilo�:
ou 1 (um) quilo, US$ O ISSO.

/

§ 2. - O. tipoe de beneficia;
dts mencionado! neste arti�;
quando econdicionados em 18CQ�

de, papel com capacidade igu�1
8 de décimo de harricas. cooti,
nusrão a ser faturado. pelo pê.o
'b, 01,0.

§ 3. - Os preços fíxad_OI
parti 08 tipos de ,bendiciadp,
"rtferidúl Deste artigo,

.

quando
acc.udicinnadoa em quiotos'�
oitavos de barrica. lerão acresci,
d,,� respectivamente. de 5% ,I
10% \

Artigo 2. - O. contratos de
vendas fechado. anteriormente 8

vigencia desta, deverão ser cuPl'

pr idos de acordo com OI terOlol
el,tipulados D08 mesmos.

A�tigo 3. - E,ta resolução er.'
tra em vigor Desta data rev(,gadal
ai resoluções n.O 700 e 724, r�'
pectivamente de 7 6 62 e 20 3 (i3
e diapo8içõel em contrário.

, 4
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. O 40
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043
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O 44
° 44 1
° 44 2

9 44 3

O 7
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(} 94 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 02
1 02
1 03
1 03

1 1
113
1 13 1 I
2
� 9
2 94
:& 9.. 1
2 94 2
2 94 3

3
3 °
3 03
3 03 1
303 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2
3 30 3

3 31
3 31 1

3 9
3 60
360 1

4
4.9
4. 94
4. 94 1
4 tJ4 2
4. 94 3
,

69
6 93
6 93 1
8

80
800

�

8005

Conservação d .. móveis e utensílios
Impressos e material de Expediente
Despesas Diversas
Serviço Postal e Telegráfico
Publicação do Expediente
Assinatura de jornais e revistas

Serviços Técnicos e Especializados
Despesas Diversas

..

�:.��
Despesas de transp.' de func. em viagem a serviço
Serviços Divetsos
Despesas Diverséts
Serviço de Limpeza do prédio da Prefeitura

E.xação e Fiscalização Finl1nceira
Administração Superior
Psssoal Fixo
Tesoureiro - Padrão B.
Que bras 80 T,,"f·ureiro
Material Permanente
Aqursícão de Maqumas, móveis e utensilios
Maierial de, Consumo
Mat-rtal de Expeàiente
Servíços de Arrecadação
Material de Consumo
Aquisição de talonário, livros, etc.

Seguranca Pública e Assistencia ,Social
Assistencia Social
Despesas Diversas
Aplicação da Taxa de Assistencia Social

Sepultamento '�de Indigentes
Amparo a Maternidade e. a infancia

Educação Pública
Administração Superior ':'

Material de Consumo
Material Dídátíco em geral
Reparos de Prédios Eséolares
Despesas Diversas
Aluguel, de �Prédios Escolares
Assistencia a alunos necessitados
Ensino Primário, SecuJ'ldário 8

Cõmplementar
Pessoal Fixo

__Vencime ntos de professores, normalistas, ginasianas,
complementaristas e não titulados

Vencimentos de professores auxiliares
Gratificação aos professores efetivos que regerem

os cursos desdobrados correspondentes a terça
parte dos respectivos' vencimentos

Pessoal variável
Substitutos de professores licenciados

Serviços de Inspeção
Pessoal Fixo
Inspetor. Escolàr - Padrão A

Saúde Pública
ServiçoS Diversos
Despesas Diversas
Desobstrução de córregos e rios

Drenagem de terrenos alagadiços .

Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Serviços Industriais
Serviços Diversos
Material de Consumo
Para ° serviço de cemitérios

ServiçOS de Utilidade Pública
Administração Superior
Pessoal Fixo
Fiscai - Padrão A

I, C:®RREI@) D. �®RTtl

I j ----------------------------------------�-

I iPrefeitnra Municipal' de' 'I A J O R V I E'I R A
I 18alancete da Despesa Orçamentária referente ao mês de dezembro- de 1962
I �,

I
1 .--:--------------

I �:_�-�-o�-------T-I-T-U--L-O-S-------�-A-�-�-:-!_P_E�f_A_D_�_R��E����
I ° Adm!nistração Geral

I
o o Legislativo - Camara Municipal
o 02 Material Permanente
ti u2 Aquisição de MÓVf>lS e Utensílios

I O 03 Material de C nvurno

I O 03 ° Material de Expernente, impressos, etc.

,
O 04 Despesas Div ... rsas

I
O 04 1 Serviço Postal -T.;olf'grãflco
O 04 2 Assinatura de órgãos oficiais
O 04 3, Ajuda de Custa aos vereadores

Executivo' - Go.varno
Pes,soal Fixo
Subsidio ao Prefeito
Repi'esentação ao Prefeito
Oespesas Diversas
Despesas de transporte do Prefeito quando em

viagem Administrativa
Diárias do Prefeito quando a serviço do Município
Administração Superior
Pessoal Fixo

.

,

Secretário - Padrão D
Matarial de Consumo

, (continúa no próximo número)

6.320,00

420,00

52.500,00
52 . .500,00

4.000,00
9.000,00

116.000,00

1.08'0,80
22.85000

1.389,00
14.098,00

250,00

1.890.00

114.000,00

85.960,00

16.5ó3,00

4.5.800,00

3.000,00
1.500,00
1.586,00

1.000,00
13.310,00

200.318,00

2.400,00

'·1 :200,00

4.000,00

78.744,00

5.830,00

10.200,00

37.500,00
37.500,00

36.000,00

7.787,00

259,00
21.204,40

3.820,00

200,00

:l4.000,OO
, 3.000,00

74.960,00

15.000,00

2.491,60

62.400,00.

42.000,00

37.632,00

6.320,00

5.830,00

420,00

·10.200,00

-

9l).OOO,1I0
90.000,00

4.000,00
9.000,00

152.000,00

1.080,00
30.637,00.

1.648,00
35.302,40

250,00

9.079,00

2.090.00

136.000,00
3.000,00

160.920.00

31.563,00

"5.800,00

3.000,00
1.500,00
4.077,60

1.000,qo •

13.310,00

262.718,00

2.400,00

42.000,00

1.200,00

4.000,00

116.376;00

I Empenha�a I DOTAÇÃO
ate o mes

6,::l20,oo

5.83\).00

420,00

16.000,00

90.000,00.
90.000,00

4.000,00
9.000,00

·152.000,00

1.0'80,00
30.637,00

1.648,00
35.302,40

2,s0,00

9.079,00

2.090,00

138.000,00
3.000,00

160.000,00

31 . .563,00

45,800,00

3.000,00
3.000,00
4,077,60

1.000,00
13.310,00,

276.718,00

2.400,00

42.000,00

1.200,00

4.000,00

116.376,00

70.000,00

15.QOO,00

5.000,00 .

.16.000,00

. "
qOOOO,oo
90.UOO,oo

15.000,00
15.000,00

152.000,00

.1.600,00
70.000,00

)

5.000,00
60.000,00
5.500,00

10.000,00

3.000,00

138.000,00
3.000,00

160.000,00

50.000,00

70.000,09

3.000,00
3.000,00
5.000,00

1.000,00
15.000,00

'

5.000,00
2.000,00

295.000,00

5.000,00

46.000,00

5.000,00

116.376,00

29.6.1963

Registro Civil
EDI'TA:IS,
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do RI-'gí�tro
Civil de Major Vieira, Estado

'{I? 'Santa Catarina, etc.

Faz saber qu-e pretpndf-m cQ
sar: Alfredo Ferr.and. s p 'E1ysla
Fernandes. Ele natural deste
Estado, nascido em Bela Vista,
Cornarce de Mafra. n(' dia _:rj
de dezembro de 19\5, lavrador,

· solteiro, filho de Horácio Fer
nandes e de Dona Josefina de
Souza Franco residentes ejn
Tamanduá, neste município.
Ela, natural do Estado do Pa
raná, nascida em Antonio Olin
ta, no dia 15 de meio de 19l2,
doméstica. solteira, residente em
Tamanduá neste município, fi·
lha de Rodolfo Antonio Fer
nandes e de Dona Bertolina
Maria Pinto, residentes em
Antonio Olinto, Paraná.

Faz saber que pretendem ca
sar: João de Lara Neto e Ana
Feifer. Ele, natural do Estado
do Paraná, - nascido em CapA0
Bonito, Lapa, no dia 4 de se

tembro de 1935, servente, sol
teiro, residente em Curítíbá,
Paraná, filho de Germano
Moreira Neto e de Dona Marta

Pre.stes de Lara, residente epl.Porto Amazonas, Município de
Palmeiras, Paraná. Ele, natural"
deste"Estado. nascida em Rio
Claro, neste município, no dia
26 de agosto de 1940, dornés
tíça, solteira, ,residente neste
município, filha de José Feifer
e de Dona Alice Torquato,
residentes em Rio Claro, neste
município,

Faz -ssber que pretendem ca

sar: Leocádio Antunes Fernan
des e Lírtana Fernandes. Ele.
natural deste Estado, nascído
em .Três Barras, neste COm!olTC8,
no dia 24 de outubro de 1944,
lavrador, solteiro, filho de Pedre
Antunes Fernandes e de Dona
Maria de Jesus Matos. resioen- -

tes em Tamanduá, neste muni
cipio. Ela, natural deste Estado,
nascido em Bela Viste,
Comarca de Mafra, no dia 28
de fevereiro de 1947, domésti
ca, solteira, filha de j\tfredO

·

Fernandes e de Dona Elizia
Fernandes residentes em Ta':'
manduâ, neste Município.

Faz saber que pretendem ca-
..

sar Sérgio Antunes Fernandes
e Alziriá Machado, ele, natural

· deste Estado nascido em Três
Berras no dia 12 de maio de
1939, lavrador, solteiro filho de .

Pedro Antunes Fernandes e de
dona Maria de Jesus Matos am

bos residentes em Tamanduá,,
neste Município. Ela, natural \

deste .Estado nascida em Rio
d'Areia no dia 10 de N'ovem- .

bro de 1946, . doméstica, solteira;
filha de Antonio Machado e de

'

dona Sebastiana Cardoso dos
Santos ambos residentes em

Tamanduá, neste Município.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código CIvil
artigo 180.

Major Vieire, ,24· de junho
de 1963.

Pedro Veiga Sobrinho
-Escrevente Juramentado

ALUG A ..SE.'
Duas a três .salas pró-..

prias para escritório.

Informações à R U' A
FELIPE SCHMIDT, 9ff4. Ix
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CÁSSIO monTEVERDI

PASSEI NO .TESTE
/ .

Como passei no teste e fui definitivamente aprovado
no CN, a partir deste número esta coluna terá outro nome:
Sete DIas em Sociedade; creio, mais sugestivo. Qualquer
sugestão para melhor apresentação desta coluna pode ser

remetida à caixa postal, 2.
. � x � x

BAILE CAIPIRA DOS ESTUDANTES
Evidentemente um grande sucesso o Baile Caipira

realizado pelos estudantes tio Colégio Comercial de
Canoinhas, sábado passado, no Chico Bechel. Começando
pelo movimento de carroças e fogos guninos na tarde dp.
sábado. prosseguindo com a apresentação de uma original e

interessante "quadrilha" e continuando com um casamento
"autentico" a f�'sta caipira que os estudantes realizaram foi
bola no barbante. A Srta. Gilma d'Aquino recebeu bonito
premio por ter sido eleita em movimentado concurso a

mais. "elegante" da fE'sta. As fantasias foram das mais
inter.essantes e variadas. Os mais "bem vestidos" neste

grande baile caipira foram os seguintes: Irineu Bedretchuk.
Natsníel R. Ribas, Guida Fuck, Paraíba (Lance), Amilton
Berjão, Adernar Schumacher, Waldomiro (Mincho), Marize
e Márli, Neiva e Marilô, Gilma -e Olinda. Nessa enxuta

I.·..
"fes,ta do arraiá" anf�tei tambem a presença de- pinhão,
pipoca, amendoin, C8 e, pinga e quentão. Congratulações aos

organizadores. x x x

BAILE DE ANIVERSARIO DO GRE:MIO
Está sendo aguardado com ansiedade o Baile de 20.

Aniversário do Grêmio. Dia 13 de julho é a grande data.
Síncopado será. a atração' máxima da noite, porque a Srta.
Tânia Mara Franco, Rainha do Mate dq Brasil, Míss Paraná
e agoraVíce-Mísa Brasil não poderá comparecer como havia prometido
pois terá que embarcar em julho para Long Beach onde disputará
título de Rainha da Beleza Internacional.

,

x x x
DESPEDIDA DE FERIAS

As férias que começam hoje terão neste ano uma agradável
despedida. Será o' Baile promovido pelo Club Ganoinhense COm a
participação de Carlos Lombardi de. atração internacional, dia 27 de
julho. O mês de julho mais uma' vez marcará vermelho na .agenda
social Canoinhense.

GENTE & NOTfGlA
x x x

. /
* Amanhã em Três Barras Grande Festa de São João.
,* Hoje no Ginásio Santa Cruz grandes festividades.

,

* Comenta-se que todos os sábados de julho teremos animados
programas: Dia 6, Festival Caipira do BecheI; Dia 13, Baile do Grêmio;
Dia 20 Bíg Bingo Dançante e dia 27 Baile de Despedída de Férias.

Está em Canoinhas, desde

domingo ultimo, acompanhado
de sua exma. esposa, o sr, Be
nedito Th. de Carvalho. Junior.
Seu Dito, como é conhecido de

todos, está hospedado ns-residên
cia do seu gênro, o médico dr.
Osvaldo Segundo de Oliveira,
onde 'tem sido muito visitado.

x'� x

O baile dos formandos da Es
cols Técnica de Comércio, le
vado a efeito sábado no Salão

Bechel, esteve animadissimo e

muito concorrido.
x x x

O sr. Esmeraldino Maia de

Almeida, ativo gerente do Ban
co Indústría e Comércio de San
ta Catarina, Inco, na cidade de

Papanduva, visitou nossa reda
ção.

x x x

O sr. Cândido Mader, ex-Pre
sidente do Instituto Nacional
do Mate, esteve em nossa cida

de, retornando quinta feira para
Curitiba.

'x x x

. Por iniciativa, aliás louvável,
do P.rêfeito dr. João, Colodel,
engenheiros do Departamento
dos Portes, Rios e Canais, visi
taram Canoinhas, estudando a

canalização do arroio Monjolo.
x x x

Hoje, no' Ginásio Santa Cruz,
dia de São Pedro e SãO' Paulo,
grande torrleio esportivo, fina
lizando com a porfia, Botafogo
versus 'I:rês Barras. A noite, fo
gueira, churrasco, quentão, etc.
Alunos QO Ginásio de Caçador,
particíparão d?8 festejos.

.

x x x

O sr. Wiegando Fischer, dili
gente comerciante de nossa pra
ça, irá instalar uma fãbrica de
biscoito e bolacha, em nossa cí-
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dade, defronte ao seu estabele
cimento, à rua Eugênio de Souza.

x x x

O médico, dr. Antonio Merhy
Seleme, irá abrir seu consultó
-rio, à rua Paula Pereira" já no

próximo mês de julho..
x x x

Retornou de BresiIia, onde
foi visitar seu gênro, (I Dep.
Arolde Carvalho, o industrial,

.

sr. Modesto Zaniolo.

Esteve. em Rio .do Sul, [á re.!
tornando a seus pagos, o srí

Douglas Benkendorf, compe-'
tente chefe das oficinas desta
impressora.

x x x

Desde sexta feira em nossa

cidade, o Dep. Reneau Cubas;
que .dará consultas até quarta
feira. data do seu retôrno à�
lides parlamentares .

CONVITE - MISSA
A FAMILIA DO SAUDOSO FERES COURY,

convida seus parentes e amigos para assistirem a missa de 1°.
aniversário de falecimento. que' mandam celebrar dia 1°. segun
da-feira ás 7,30 hrs. 'na Matriz Cristo Rei.

Por mais esse ato de fé cristã antêc'ipam, seus agradeci
mentol.

Hospi ta l
EDITAL

Santa Cruz
DE CONVOCAÇÃO .:

o 'Snr, Presidente usando das atríbuíções que lhe co�4
fere o artigo 16 dos Estatutos Sociais,. Convoca os senhores

assoclades para tomarem parte na Assembléia Geral Extraordtna-'
ria, a realísar- se no dia 3 de Julho, ás 10 horas em sua séneT

Ordem do Dia ,

REVISÃO E ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS
Não havendo numero legal na primeira convocação, fic�

convocade para a segunda, meia hora após com qualquer númeroí
Canoinhas.c l ã de Junho de 1963.

.

-Jj
.

João Seleme Presidente

7 anos vendendo mais barato em Canoinhas

Comemorando seu 7°. �no de ativid�de a serviço de' Canoínhas as LOJAS UNIDAS brindam sua vasta clientela com 'descontos e

mais descontos que variam de 10 'até 50% e mais 10 sensacionais prêmios a serem sorteados fim de Julho.
I:

Máquinas de
(

Costura e
.

mais3

Malhas em geral Acolchoados Cobertores - Conjuntos Ban-Lon e Bouclê
Milhares e milhares de metros de Tecidos a preços espetaculares Liqwidaçâo total de retalboa
calçados _ pantufas _ confecções em geral .. paletós _ camisas _ ternos _ meias '_ malhas ARP e HERING

linha completa - 'Descontos especrais PLÁSTICOS .- Oleados

Máquinas de costura - Fogões econômicos - Rádios e Radiolas

TINTAS

TUD'O COM DESCONTOS

Rua Tenente Ary_ Rauen Rua Getúlio VargasRua Caetano Costa, 55::s

CANOINHAS ITAIÓPOLIS

DE

'"

7 tentadores
.. I

". .

prermos

Linholene

lo\ N·I V E R S A' R I O

Rua Paula Pereira, 1068

CANOINHAS
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