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. o Q�putado Aroldo' Carvalho nos E. U,nidos
!,

,

O deputado coestaduano dr. Aroldo Carvalho, em missão especial.junto à Assemb é a

Geral das' Nações Unidas, deverá' embarcar para o grande país do norte, ainda este

mas. Sem

pelo Congresso
ouvida, uma grande distinção ao dileto filho de Canoinhas, outorgada

Nacional, através da bancada da 'União Democrática Nacional. Ao,

q ue soubemos, juntamente com o Ilustre parlamentar, também um membro 'do PSD
"-

cujo nome ainda desconhecemos, representará o Congresso nesse importante conclave .

Ao ilustre canoinhense e sua exma, esposa, que deverá acompanha-lo nessa viagem.
à grande nação amiga, os nossos votos de felicidades.

•

'A Morte· Lenta • • •

Escreve "NEÚFITO"

.

O futuro ê sempre' Imprevisível e, só o tempo, dirá como

será; quando então, já é presente. O presente, é o momento em

que vivemos, é o palmilhar diário. O passado, êste é o manto
de retalhos, que nos leva a recordar, não só as alegrias; é o

vasto caminho percorrido. cheio de etapas vencidas, mas, que
embora o tenhamos aceito, concordado e, muitas vezes, sofrido,
jamais poderemos perde-lo, da nossa

�

rotina. Isto, representa a

vida em sí; é isto, a rápida passagem, pela face da terra, que
todos .nós, temos pela frente.

.

Para que se possa escrever a história, das três fazes da
vida de um homem, temos'8 necessidade- de' contar com a boa
v.ontade alheia, com a capacidade de compreensão de nossos

'semelhantes, temos que achar em cada irmão, a ·_disposição de
aceitar a Caridade, como na' realidade ela é. Saber que poderá
dar a outro, o que na verdade o outro tem necessidade. Neces
sário que se' encontre nos nossos semelhantes, a mentalídade
,puni e simples de ter aceito, como normal a sua ajuda, ao pobre,
it.mão necessítado, '

Porque não havendo a boa vontade entre os homens,
nlo poderá ex;istir tam�em a Paz duradoura, que possa cauterizar
as chagas mal fechadas, dos que sofrem. Há necessidade dê Paz.
De muita Paz. Esta, só se consegue, com' o caldeamento de todos
os: 'pensamentos, em tôrno de um só: "o bem estar do nosso

limão. Ajudar a Crtença Pobre a viver".
\

Para' que possamós compreender e aceitar a nossa humilda
de, a humildade de nossas condições, não temos necessidade de
'contemplarmos o infinito azul do Céu estrelado, seria o bastante,
que volvessemos nossos olhos as civilizações que existiram antes
Jl0 \ nós, e, muito antes de' nós, se reduziram a' pó,' sendo
que, na maioria, por falta de base fisica, na formação do seu

povo. í
<,

'

.

.

. Necessário primeiro a alimentação física, para então,
dJrmos depois. alimentação cultural e espiritual.

. Pobres crtançasl Pobres Iriocentes! Tendes sofrido tanto,
que já tendes receio de novos sofrimentos. Ao vires ao mundo,
j"� inicias a tua luta, pela tua própria subsistência, pela falta to

teJ, dos recursos que, são decorrência 'normal, da tua própria mí
�i8. Há necessidade, de recursos extranhos,. para quê vença .s
,�r:_imeiras refregas, do presente e, num futuro próximo, possas
:�mo Homem feíto, teres o teu passado..

�
Isto, representa }a vida de uma �ian_ça pobre de Canoi-

obes. Ao nascer se acha irremediàvelmente condenada a morrer;
condenada Ai voltar as trevas, que mal haviam sido dissipadas.
Rã, necessidade de que se ajude ao recenascído, para que tendo
Ó, seu futuro, possa ter ultrapassado o seu presente e, possa na

fase de homem feito, recordar com carinho, a aiuda que teve,�,
com mentalidade formada, dentro dá nova era de sua vida, dar
•• outros o que num passado longínquo recebeu.

'

, Canoínhense! Diàriamente,. nesta cidade que !'iu nossos

filhos nascer, nesta terra que amamos como' se fosse nosso pró:
prío berço, morre de tome um Irmão nosso. Morre, porque

, Jlão dispõe de alimentos" para iniciar a sua trajetória/material.
.

Poderã alguem'de V.ós,/iro ler estas, linhas, imaginar ou descre
.

crever; o que,'�. mii, ,p' {lli' tome? Não. Não será possível a nós
que vivemos 'Da filrtl,lts', ,aquilatar o que seja sentir fomê,' até o

ponto de ceuser á morte, Que felicidade, desfrutamos em .nossos
.lares, porque podemos ditol :após dia, contemplar nossos filhos,
viverem o' dia que passa na bonança, o dia que passa" com ali-
mentação farta e abundante, e, ao'nosso redor, cr:ianças iguaisinhas
aos nossos filhos, respirando o mesmo ar que respiramos, sen

tindo a vida que sentimos, padecerem de sofrimentos infernais,
sofrimentos, �ue só a fome pode. causar.

,

Para C! homem 'bem formado, o homem que sabe aqui-'
�8tlir a responsebílídede que � vida lhe impõe, tornar-se-Ia ím

Impotente, se tivesse que sentir na própria carne o drama que
4iàriam,ente temos' 8s,slstido, que diáriamente se repriza, a morte
,pel" fome; duyidp mesmo, -que êste, homem ao ver seus filhos
devorado!! pela .goQja, lent�, :m.s renitente da' fome, aceitasse o

c(llice dá aD:l.,gur$, se� pi'o«!l:lrar dentro 4a própria morte o seu

refugio. A,coragem lhe f,tt,tla, e o desnorteamento material

(conclue na 38. pá�ina)

/
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Afe ;ta
Canoinkense I
-

Dirá você caro concidadão
canoinhense, alerta contra o que?
contra os íncendios? contra a

corrupção? contra os dem�gQgos
.

·
baratos? não caro conterrâneo,.
o nosso brado de alerta dessa
vez, é contra os falsos 'pregoei
ros de vantagens, contra os vi

garistas, contra os picaretas
que baixam em nossa queri'da
região, âe@pojando os parcos
tostões que' ainda sobram na.

algibeira do, nOS80 operário, do
nosso colono' (o mais visado'

pelos abutres sem escrupulos)
em getal de todo cidadão pa
cato e laborioso, vergonhosa
mente tapeado em sua

'

boa fé�
de cidadão simples e honrado.
Já tivemos duas tristes expe
riência com o Banco Catarínen
se e o malfadado Hotel Canoí
nhas, sem levar, em conta ai,
outras pequenas campanhas íso
ladas e conjugadas que levaram.
o nosso dinheiro e nos deixa-

·
ram vendo a lua.

.Ao passo Que as obras e

campanhas 100% regionais, co

mandadas. por 'cidadãos 100%
honestos, nacidos e criados no

nosso meio, caminham com di- '

ficuldade por lalta de crença
na firmeza desses gigantes que
estão levando avante obras tais

como, Frigorifico. Ho.pital
'Santa Cruz. Giná.�o, Elite
Teni. Clube. Sociedade Bene.\
ficente Operária, A.ilo do•
Pobre•. e outras fnstituiçõe de

\

real valor e utilidade pública,
todas necessitando do nosso

incondicional apoio, quer mora}
quer material. Ia-me esquecen
do da soberba campanha agora
desencadeada pelos abnegados'
sócios do LIONS

.
CLUB DE

CANOINHAS em prôl da ma

nutanção e subsistência da cri

ança pobre de Canoinhas, que
necessita do nosso integral a

poio para o seu desenvolvimen
to, vísandc exterminar com a

triste mbrtalídade infaniil do
· nosso ,Planalto CanoJnhense.

- Portanto'ca;o concidadão Ca
noinhense, a ordem é - fora

A UMENTO sor A PROV'ADO�'
Governo viveu drama de maioria ,instavel

A Assembléia Legislativa aprovou, dia 10 após
sucessivas .sessões extraordinárias, a Mensagem' do Poder
Executivo que' majora os vencimentos do funcionalismo
estadual, altera o salário familia e dá 'outras providências.
Na noite anterior, a bancada governista' viveu o drama
de uma maioria apertada, com o presidente Ivo Sílveíra
decidindo sôbre Q, empate que se verificava/ em plenário ..
"A ausência de parlamentar trabalhista, por motivos parti-
culares, evitou a que a oposição visse aprovadas tôdas
as suas emendas e em face da pouca tranquilidade nas

votações das emendas, a bancada do Govêrno retirou-se
do plenário durante a sessão que se realizar na madru
gada de ontem; .afim de não dar quorum. Na- sessão de
ontem á tarde, r esteve presente ·0 deputado Livadário
Nóbrega, que não participara. dos trabalhos da sessão
anterior, ocasião em qiie a oposição conseguiu aprovação
para algumas emendas, não conseguindo, todavia, aprova
ção para as que visavam instituir o salário móvel a,

percentagem de setenta 'por cento de,'aumento de venci
mentos.clS?.• mês, a equiparação do 'sâlaríe família ao

que
é

pago pela União e a .vígêneía do, aumento - p�ra a

partir de 10. de setembro. ..
,

.

A bancada perrepista esteve
<,

dividida durante a
.

votação. O deputado Antonio Pichetti acompanhou a

oposição, e o sr. Livadário Nóbrega' deu cobertura ao

Govêrno, registrando-se,'então, uma díferença de um. vo

to apenas em favor do situacionismo durante a votação
das emendas.

'

O projeto, no entanto, no. seu aspecto principal,
teve aprovação unânime da Casa, tendo ai lideranças, da
UON e do PTB feito Declaração de :Voto, em que jus
tificaram o .seu procedimento, quando da aprecíação :

e

votação da matéria governamental.

com os falsos pregoeiros de
outras bandas, sejam quais fo
rem, seja a cantinela catívãnte,
porque o final do episódio, ê·
nulo, ,e em seguida descrença
das obras' regionais que real
mente visam a melhoria no

nosso nivel de' vida social.
/

nossa CIDADE clamando por
alude para o seu término, sem
encontrar éeo, iqstituições essas
nas quais .provaveímente você
ou Q seu vízínho ,já se serviram,
com ações, ou sem ações, com
.ou �em dinheiro. Agora per
gunto, para que vamos prestí
giar instituições de fora. que
ninguem conhece, que ne"tn
siquer sabemos se existem,:-e
deixar ao desamparo o que é
NOSSO?
Portanto amigo Canoinhense

ainda é cedo, tóra éom eles 'Je

edifiquemos o que: é NOSSO.

,

Chamamos a aten,io ,para
uma poderosa companhia de
fora, com vaata propaganda,
que anda por aí; a vender a

ções de uma Instituição ou Or
ganização de outras piegas,
quando temos congêneres em
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,Refaça suas forças, tomando

C A FÉ B I G
Torrado a ar quente

_'
'

.

Saboroso .até a ultima' gota
\

Rua Paula Pereira Telefone, 241

. BI,G é grande - mas em 'Cànoinhas

BIG é O melhor café

DISPON'HA DA

Para os fransportee de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

_1

149·J963

Máquinas de Escrev��
e Bàrbeadores Elétricos REMINGTON
Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E"

Sementes" C AMP A N I" - Farinha "S U A U H Y "

Fumo "F I O O E O U R O'· -
,. Móveis," C I MO"

Informações com

IT'HASS ·SELEME
._

Precisa de Óculos?
. ,

.

.

_o "FOTO JOÃO" instalou junto ao seu'

(foto· uma bem instalada Óptica, CQ)Il apare
lhamentosque garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquira seu Óculo no "Foto João"

,

Foto e Óptica e estará bem servido.

�I FOTO.
.

JOÃO' - FOTO E' ÓPTICA Ir

O Melhor em Fotografia e Óptica
Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

- ,-

QUilndo . ,fizer seu itinerário de passeio,
não esque�a' de incluir uma visita "às

obras' 'do, F-RIGORIFICO

-- o 'carro que sua família aguardava!

•

c

."

. Versáíil ... seguro ... o Simca Jangada é o veículo de classe mais adequado para os pequenos - grandes ser�iços nà cidade ou no campo.

'Conheça-o de perto para julgar suas notáveis características de desempenho, espaçci e' confôrto! Mo'tor-V-8 de 98 HP - Fôrça para
tôdas as tarefas, com reserva de potência mesrno quando o veículo viaja com lotação completa! 3 Sincros! - Caixa de marchas com

ta., 2a. e 3a. sincronizadas, facilo;,tando as manobras e permitindo total aproveitamento do motor! Espaço para tudo!_- O Jangada leva'

6 passageiros e ainda tem duas banquetas para mais 2. Amplo bagageiro sõbre o teto. 4 portas laterais e grande porta dupla-traseira.,
Sistema anti. roubo - Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultra - durável- em plástico de alta

qUalidade, à prova de' manchas. E�tôdàs as demais características de excelência que fizeram famosos os modelos da linha SIMCA!,
I

• �

•

• • A . , .

ELEGANTE, VELOZ, ELE PASSA .. � E UM S/MCA

, 1,;

Venha examiná-lo ainda hoje-Co
nheça nossos planos de pagamento.
Assistência técnica perfeita através
de oficinas autorizadas Simca.

CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS
.

---
I -

.

v.
'

. MERI-,i� . SELE
..
ME '&

- FILHOS
.,
_., '_

,'--
--

e
:

Rua Paula Pereira; 735 .;, Caixa" postal 220 - End. Telegráfíco Comercial

E' CONTINUAMOS VE�DENDO·- PELOS MfLHORES PRECOS A,VISTA - OU A PRASO
.. ",' -' ,

' ...-

.. '

Edital de citação 'da
herdeiro ausente comr ,

;é

o prazo de 15' dias' ,

o cidadão Francísco AH're;
Pereira, Juiz de Paz. com fun
ções de Juiz de Direito em

exercicio, da c Comarca de Ca
noinhas, ,Estado de Santa Ca
tarina, nà fórma -da Lei, etc.

Faço saber aos que o presen
te edital de citação-de herdei
ros ausentes, com o prazo de
.quinze (15) dias virem ou dele
conhecimentos tiverem, que se'

Iniciou neste Juizo o Arrola
mento dos bens com que fale.
ceu José Domingos Pinto,.'
e como esteja ausente desta

-

comarca os herdeiros Adolfo'
So.ares Pinto e, Pedro Paulo
Pinto, que se acham em lugar
incer-to- e' não sabido, conforme
certificou e consta da declaração'
-de herdeiros, pelo' presente'
edital cito os�, mencionados
herdeiros ou a, quem interessar'
possa, para, dentro do prazo de
quinze (15) dias comparecer oQ
fazer representar afim de
acompanhar todos os termos
"do inventário até final senten

ça, sob pena de revelia na

forma da lei. E para que chegu.e
ao conhecimento dos ditos
herdeiros, ou ai quem interessar
possa, mandei expedir o'
presente qu� será publicadó na

forma da Lei. Dado e - passado
nesta cidade de Canoínhas, aos

quatro -(4) dias do mês de se-

< tembro, de mil novecentos e

sessenta e três (1963). Eu}
AMada Luiza Stulzer, Escre
vente Juramentado em exerci:
cíc, que- fii. datilografar e

subaçrevo.
(Sêlos afinal)
Francisco Alves Pereira

Juiz de. Direito em, exercício

Proprjedade
Vende-se uma casa. de 9x14;

em .terreno de 4000 m-2, dentro
do' perimetro urbano.' .' .

Melhores, informações com
,

'

ALFREDO GARCINDO 3

V 'I O R 0- S
Plano; 'Martelado e .Granito

-Casa Esmalte

Churrascaria I D E 4 L
de PAULO JARSCHEL '--'

Um bom
.

churrasco," iii

qualquer hora.

Rua Paula Pereira,' 477

Assine! Leia! Divulgue J

Correiodo Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festival de Balí�t
Com um guarda-roupa deslumbrante, musicas bem

escolhidas e uma coreografia maravilhosa apresentou-se dia
6 e 7 a Escola de 13a11et- do Club Canoinhense.

O sucesso alcançado 'pelo 2°. Festíval de Ballet de
Canoinhas vem destacar mais uma VE'Z' nossa cidade no

cenário artístico- cultural barriga- verde.
/

A professôra RoseU Maidl, ao Clube Canoinhense,
principalmE'nte aos Srs. Orlando Olsen e Luiz Fernando
Flieitas e ás jovens bailarianas Josete Maria Zaniolo, Marcia
Allsge, Tânia Trevísant, Raquel Olsen,' Solange Nader,
Virginia Trevisani, Eltzab-th Koch, Tânia ATÍage' Vera Lú
cia Vieira, Lúcía Helena Scholz, Suelena Rosa, Cyntia ,

Cordeiro Bastos, J-aoe Cherem Côrte, Cátia Regina Colodel,
Nilva Waltrick, Jussara Allage, Claudete Werka, Maria do'
Rosário Fátima Seleme, Miriam Zugmann, Rosane Scholz
Peixoto, Iara Muia Allage, Maria Cristina Guimarães Games,
Si;-mar8 Cherern Schwarz, Virgínia Maria Cordeiro, .Rosân
gela Olse n, Lizarb Guimarães Gomes, Jaluzs Guimárães
Gomes, Jstiíní Michel, Jorecí Reinhardt, Arlene Maria de
Miranda Isabel Cristina Seleme e Solange Maria Freitas, os
comprimentos sinceros desta coluna.

- _- -::

Clube: Baile d� Aniversário
Com o Clube enfeitado e perfumado -de orquídeas,

importadas diretamente da "orquideacap" e, a excelente
orquestra Marimba Mexicana -Alma Latina fazendo agradá
vel fundo musical, comemorou-se a passagem do 41°; sní-
versário . do "Canoinhense".

'

Esse "tradicional" baile, nêste ano, quebrou duas'
tradições: não foi 8 rigor e apesar disto contou com a pre
sença. de apenas meia'dezena de senhoritas.

Os diretores do Clube para facili�ar a partícipacão
de todos, contra a critica e a desaprovação' de grande nú
mero de assoéiados, quebraram uma tradição de' muitos
anos reali2;ando o baile de aniversário com traje de passeio.

Pargunto onde está a mocidade de Canoinhas?

Ou a nossa mocidade não participa
.

do, quadro
social do Clube Canoinhense?

Apesar da ausência quase total do, "jovem-set" o

Baile do "Canoinhense" esteve movimentadíssimo.

Bernadete li Rubens
Bernadete, filha do casal Afonso Lütcke e Rubens,

filho da Sra.' Geny Wiese' 'Stulzer, oficializaram noivado
,

dia 7 de setembro. Ao novo casal e seus pais os cumpri-'
mentos desta coluna.

Agenda Social de fim-de-ano
,

.

Após o 7 de Setembro tfnho 'an,otado somente a'

rEOalização do tradicional baile de Natal da Sociedade Bene
ficif'nte Operária e o Baile dos Vesti1:JS Brancos ou de
São, Silvestre do Club Canoinhenstl.

, Se, a p.xemplo dos outros anos riílo se realizare-m bailes
� ) ". , '-..

de formaturas passaremos quatro meses sem 'festas, numa
abstinência forçada. Com a palavra, os diretor'!s sociais dÓ'
Club, Opeiárlo e o Grêmio XV de Julho.

Gente li Noticia.
Do "jovem�set'í anotei apenas, as seguintes presenças

ao B�ile de Aniversário do Clubf': Walquiria, RoSlcler,
Lucilioa, Nilva, Juceldi, Terezinha, CtJina e Ilse.

O jovem Antonio' de Souza foi um shaw á parte no

baile, de aniversário do Clube, dançando twist com a can
tora da orquestra.
* Domingo, dia 8, todos foram aplaudir ao grande

encontro esportfvo América 2 x Santa Cruz' I.

* Por falar em / esportes, já encontra-se em fase
final de conclusão 8 cancha acimentada do 3°. B. P. M.
para 8 prática d.. valei, besquete e futebol de salão. A
inauguràção está, marcada para outubro. Fornecerei maiores
data lhes oportunamente. •

(

*" Da nQva Díretoria do Club que tomou posse dia 7�
no baile, notou-se a inexplicave. ausência do jovem Castro
Pereira. /

* Amanhã, finalmente, serão reiniêiados as reuniões
dançantes do Clube Canoinhense.

. '---- \.

* O jovem E��ldo
-

Grosskopf. destacado funcionário
das oficinas do Correio Cio Norte é o novo candidato de
Canoinhas pára participar, dia 17, terça feira, no programa
de Televisão Erontex da Sorte. 'Es.te colunista lhe deªeja
sorte.

Ultima

"F;la", de olhar Sereno e sorriso meigo é a dona' dos
pensamentos coloridos ...

T E R-R E�N O
Vende-se um terreno com 15 alqueires, sepdo 8

de herval e 7 terra de planta, situado em Salseiro, tendo
casa de morada, paiol e demais benfeit9rias. "-

Informações nesta redação.
-
/

3x

A Assocíacâo Rural de Ca
noínhas, recebeu do Excelen
tíssimo Sr. Secretário da Agri
cultura Dr, Luiz Gabriel o

seguinte Radiograma:
,

Comunico. trator Agrícula
estão isentos qualquer taxa
emplacamento pagos Coletorias
pt Solicito sua cooperação sen-
tido divulgar máximo pt'
Sómente pagam emplacamento
tratares destinados carga pt

Sds

Luiz Gabriel - Sec-Agricultura
Visto em 10-9 63

Ewaldo Zipp'ere, - Presidente

Associação
1- Rural de

Canoinhas

. \7ende-se
Bom sitio com a area de 40

alqueires de criador, .herval,
madeiras de lei lenheíros todo,
cercado, com 3 fontes proprias,
com arroio maior na divisa. boa ,

casa ge moradia' paiois, gali
nheiros, barbaquá, estsbulos
suínos, estsbulos' para doze va

cas leiteiras, apr, 30 cabeças
de· gado, ovelhas etc. 1

, -,

Mais 16 alqueires de terras
de cultura, araveis unidas a

mesma,

DistaQte 13 km 'desta cidadé
de Canoinhas S, C.

, Melhores informações com,
o proprietario Waldemar
Carlos Stange, ou na

MARMORARIA SÃO CARLOS
LTDA. nesta cidade.' 3x

Aviso' ,ao' Público
O sr. Alfredo Paulo aVIsa a

sua distinta freguesia que trans
feriu o seu estabelecimento co

mercial para edificio proprio,
sito á Rua Cél.·Albuquerque,

,

em frente ao Hotel Ouro Verde
e onde já está atendendo seus

fregueses na parte do atacado,
sendo que em breve também
atenderá ao varejo, para melhor
servir ao público de Canoinhas

'

e municípios visinhos,1 li,

Perdeu-se
UMA CADERNÉTA DE
DEPOSITOS POPULARES
o. 67.949 - la Série. da Caixa
Economica Federal de Saota Ca.
tarina • Agência de Canoinhal.

Pede·le a 'luem â encontrar, o

ob�équio de entregar na ,Agência.

Prer. _Municipal' (anólnhas
Contrib�intes em Afrazo "

O ar. Préfeito Municipal convida
'OI IrI. Contribuinte. em atrazo·
.

com impostol. taxai e calçamento
a comparecerem à Telouraria Mu
nicipal até o dia 30 ,do C(lrrente
mês, afim de laldarem .euI com-

promi••o•.
.OutrolBim, aP6. a data acima.

a 'divida .erá cobrada judicial.
mente, eltando a execução rei,

pectiva a cl!rgo d,o Dr. Promotor
Publicó da Comarca.

Canoinhal. 9 letembro de 1963,
João Colodal, Pref. MpiJicipal

MASSAS
,para Vidr�ças

CASA ESMALTE

AN1VERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM,ISE

Hoje: as' sras: donas: Adé
lia esp. do sr. Max Schuma»
cher e R_nsélis Maria esp, do
sr. Reinaldo Crestani; as

srtas.: Nadir Orgekoski, Ro»
mélia Zapp e Maria 'Hermi
nia Tokarski;

/

os senhores:
Argemiro Rosa e Lindo/to
Cordeiro,' o jovem Aloocir
Veiga; 'n-s meninos: Rubens
Lino filho, do, senhor Pedro
T(Jkarski, Eduardo filho do
do sr, Zetredo MülJe' e Ro
berto Luiz filho do senhor
Walfridn Haensch.
Amanhã: a srta. Rosa)

Hartmann; a garota Lueia
filha do 'sr, (lildo Ziemann;
os srs : Ewaldo Funka, Artur
de Souza Cuidas e Darcy'

. Viianooa;' os meninos: Ade"
mar filho do senhor Carlos
Mülbauer e Sérgio Adalberto
fiiho sr. Miguel Oliscouicz.
Dia 16: as 'sros. donas:

Nura esp. do sr. Abrahão
Mussi, Angelina esp, do sr.

Antonio. 'TO.mpO.roski, Rosa'
esp. do sr, Derby f'on�ana,·
Maria Luiza esposa do. sr.
Waldúnar João Hottmann,
Yeda esp. do sr. José Por
tinho, Marcina esp. do sr.

Afonso Knopp e Olga esp.
. do sr. André Lesnioski; as

. srtas: Edeltrauâe Hauffe e
�

Anita Eürst; o. senhor' Luiz
Eugenio T.ack; . os, jovens:
Miguel Sempkowski, Miguel
Tchaika, Oswaldo "Leandro,
Adilson Freiberger e Edgard
Prust.
Dia 16: o sr.-Carlos José

Silveira; a srt.a.,Edith Prust;

o jovem Assis Tomporoski;
os meninos: Antonio Iêeginal»
do filho do sr. Lniz. 'de
Paula e Silva, IDsI Roberto.
filho do- sr. Romão Krezinski
e Leuid Lud filho do senhor
[oão Toporoteski residente em

,Tlês Borras.
" .

Dia 18: a senhora dona.,»:
Adelina esp du senhor João
Pacheco Sobrinho; a snha.
Nerina de Jesus Gonçaloes;
os srs.: Afonso (lrosskopt,
Arlindo. Lourenço Gonçalves
e Hamilton Hubner; o

menino Waldemar, filho do.
sr. WaldemirO. Pospor.
Dia 19: a senhora dona

[udithe esposa do sr. Adolfo
Kure; as srtas.: Iuant Silva
e Yolanda Guteroill; as me�

ninas: Eltrieda Rose/is {ilha
do senhor Waldemar Carlos
Stange e Beatriz lz_abel,filha

I do sr: Antonio M_aron Becil,.
.

o jovem Miguel Tokarski.
Dia 20: as sras. donas:

Branca Corte Mello, Maria
Ataiia esposa do sr. João
Iêutqueuicz, .Julia esp. '!r0. sr.
Alexandre de Paula e Situa
e Anastacia esp. do sr, João
Alves Ribeiro; as snhas.:
Rosane Francisca de Barros
e Solange' Maria Fontoura,'
os srs.: Wendelino Iéeinert.
Gustavo Maes, José Maria
Furtado Primo Wilson A.
Seleme e Ernesto Bishop
Sobrinho; os [ouens: Rubens
Wolter, Jorge Grosskopt e,
Leomar . Benda: O. menino:
Robert W iliam (filho. do sr.

Ingo BõUmann.
.

No.ssos cumprimentos.

A MORTE LENTA.,.
_ (qane!. da 1a. pág.)

seria o caminho certo, para o drama que estaria vivendo, através
dos sofrimentos de toda � sua prole.,

,Dificilmente, nós que vivemos "o yiver farto", capacidade',
exata do que representa a Fome.

.

Ajudar o Lions Clube de Canoinhas, nesta elevada mis-:
sâo, 'tendo em !Dente que, "quem dá aos pobres, empresta a _

Deus", -estará ajudando a si ·próprio. porque estará sah�ando um

recenascido; cm)perando assim, para que a ,Paz e a tranquilidade
imperem.
\.

"Do muito que te sobra à mesa, partilha com um pouco,
aos merrós favorecidos. Do muito que te avulta o bolso, reserva
um pouco para os recemnascidos". ,/

Com a tua sobra, mais vida sobrará...
O Lioos ClubEL_aguarda a tua ajuda.

.

,I--_.----------------------I�

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:
----'_

HOJE - á. 20,00 horal impr6prio até ,14 ano.
Sensaçlonal' 'programa duplo -

'.

, \
-

SETIM·O MANDAMENTO
Dlf;SFORRA

-

Tem justificativa a infidelidade de uma,' mulher casada?
. Uma história e�ocionante, sensual e acima do tudo violenta.

com Charle& Vanel e Bela Darvi.
\ ------------

.DOMINGO .:_ á. 13,30 hora•• cen.ura livre

à.
-

16,00 hora." .

DOMINGO _ à. 19,00 hora. _
Cen.ura livre

"

à. 2!,15 hora. impróprio ,até 14 ano.

Os Cavaleiros da� Távola. Redonda
2a.,·f'eira - ,à. 20,00 hn•• -imp. até 14 ano. - REPRISE

o SÉTIMO

o

MANDAMENTO

Os
3a. e 4a.' Feir� ã. _

_;;_ 20,00 hora. - imp. até 14 ano.

Cosmonautas
com Ronaldo Golias

BOIn- Dia
5a. e 6a. feira - à. �O,OO hora. - impr. até 14 ano.

Tristeza
com Debora Kerr e David Niven

O fabuloso Romance de Françoise Sagan. A Jovem
escritora de 18 anos que empolga o múndo. Um V'erão

fabuloso na Reviera, onde tudo era prazer,
despreocupação. e amor.

,--------------------------,
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C®RRE.IS O. NORTI

"VALSA, AO LUAR"
,

o grandioso baile que já deixou saudade em Canoinhas
e, que será realizado novamente na "SOCIEDADE ESPORTIVA
e RECREATIVA. ESPERANÇA", no dia 5 de Outubro próximo.

.

NÃO PERCAM ...

Outrossim, todas as sociedades CANOINHENSES "estão
convidadas para êste baile.

MúsrCA
1 '

BANDINHA CONTINENTAL
-

)

Na noite do baile será sorteado uma B I C I C L E T A
MO N A R K nova, colaboração da 'fábrica de bicicletas

,

M'O N A R K

Atenção, Senhoras e Senhoritas!
Acha-se aberta a Matrícula
para aulas de

As interessadas deverão dirigir-se a

Dna. MARIA PEREIRA, no Hotel Ouro Verde
, ,

,

IINão Deixe Morrer dê
Fome a Criánça Pobre"
Você Sabia" caro leitor, que morre díaríamente, em

.

'

Canoinhas uma criança?

VOCQ Sabia, que a causa desse altó índice de mortalí
,
dade, é a fome?

.

Você Sal?ia, que . o ,��ite é o principal alimento da
criança? '

Vocé Sabia, .que 70% das crianças de Canoinhas não
-bebem leite por falta de recursos de seus

pais? '"

-- Você Sabia, .que com muito pouco você pode .ajudar.a
baixar' esse indece de mortalidade?

E,' você sabe como?

COLABORANDO COM - O LIONS CLUBE!!!

Frigorífico
"Assembléia Geral

Canoinhas s. A.
Ordinària .- 'Convocação

, São copvocaaos, pelo presente edital, os senhores acionis-
• tas desta SocieQsde, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, q real�ar- se 'no 'dia., 29 (vinte e nove) de setembro próximo.

'

,
as 9,(nove) horàs, em Primeira Convocação, na séde soci8.:.! pro
visór·ia situada à rua Vida1 Ramos; 736' (prédio da Canoinhas':
Fôrça e Luz S,A. 10. andar), afim de,deliberarem sôbre a seguin-
te ordem ,do ,dia:

-

.

1.- Leitura: exame, discussão e delibéração' sôbre (> ba
lanço genl, R_elatório .

da Diretorla Administrativa e,
pareç,er do ,'Conselho Fiscal:

2.- Eleição de novos membros do Conselho"Fiscal e seus

suplentes."
--

,
"

3.- Assuntos de �nterêss,e geral para a Socie:dade.

...
Não :havendo númer(i) legal para instalação da 'Assembléia

em primeira convocoção, fica desde já, �eita a legurida convoca.
ção; para as 10 (déz) horas do mesrno dia.

�' 'Se a)nda desta vez não houvE!r número legal, fica feita a

Terceira e Ultima Conv.ocação, parà 8S 10,30 (déz e trinta) ho
ras da mesma data, com qualquer número 'de pres�lDtes.

Canoinhás (Se), 26 de agôsto de' 1963.

Franci.co Wilmar Friedrich
Diretor - Presidente ;

7

Prefeitura Municipal de Major fieir
Lei N. 59 de 31-7-63

Abra crédito especial
O Cidadão Antonio Maron

Bscil. Prefeito Municipal de Ma
ior Vi ira,-E�taclo de Santa Cs
tarina, faz saber

'

que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte

. Departamento de Es(tradal
Rodagem (D,M.Km.
Artigo 2. -

. O valor
Iaturamento para aquisição
Motoniveladora será no valor
até 'Cr$ '16000.00000 (tteze81

. Ar't.igo- 2._ - Fica o senhor' mi!hões de cruzeiros), não' pode
Prt;"ff'ito Municipal eutorissdo a do exceder.

L.E I dispender" a importância de Cr$ - Artigo 3, =-- Fica o Executi

Artigo: 1. - Fica aberto por 30 000..00 '(Trinta mil cruzeiros) Municipal autorizado a dar e

conta 110 Baldo "do exercício ante- para fazer face a8 deepesas de garantia de pagamento .do co

rior, o orêríito especial de Cr$ construção da referida ponte. promieso desta Lei. a!l seguintê
109 187 60 (cento e nove mil, . Artigo 3. _, Esta Lei �entta cóta8: Cota do Fundo Rodoviári
cento oitenta e sete cruseiros e em vigor na data da' !UIÍ_ publi-, Nacional (F.R.N.) que eltã Pre
nenenta centavos) para OI cação, revogadas as' di. posições feitura tem a receber até

seguiutes fins: . em contrário. exercício de 1963; Cóta do iml
, posto de Consumo do, exercícu

Aquieição de madeiras' benefi
. Prefeitura Municipal de Mejor de 1961/1962 ('75%): C{)ta d

oiadae, inclusive' imposto de Vieira, em 27 de agosto de 1963. imp08to, de' Renda
.

do Exercíci
consumo, pregos

-

e 'empreiteiro
para repartição de laias no- pré. Antol')io Maron Secil dp. '1962. quarenta por õentc

dio da.Prefeitura.
� Prefeito MunicipllI (40%) que esta Prefeitura aind�

.

L
. tem a receber. "e mais cincoent

'I'íntas para pintura interna e S" Publi�adaM' a, .I?resente ei .na .por cento (50%) da cóta d
t d P êdi

. I' ecretaria umcipa I aOI 27 dias �, 't d R d dE" I
ex erna o mesmo te 10, IDC u-.

d A d 'A' t ..J 1963
.' 'ImpOI o

,

e �
. en a no xereicro

sive pag'am nto ao pintor - o m,e. e galo ue , .e no d 1963"
,

-

q e .

jornài Correio do NOIte N. 750:,
e "

Artigo 2. -;- ):!;Ita lei entra em, Artigo 4: ,- Fica outrossim, o

vigor Da data de sua publicação" Jair Dirsch-nabel .Chefe do Poder Executivo auto-

revogada. ai. disposições, em
'

.

,

Secretário rizado a paasar .procuração, e

contrário. praticar todos 08' demais atol'
lei N. 62 de 9-9 ..63 '

h d di
. I

Prefeitura .Municipal de Maior que' se BC ar e rreíto, 'para a

Abre' Crédito' Suplementar- firma I vendedora receber na, De-Vieira, em 31 de julho de 1'963.. de Cr$ 1.003.11133,00 legacia Fiscal do Tesouro �acio�
Antonio Maro" Becil 'A�tonio Maron Becil.. Prefeito Dal; a. cótal correepondeutes DO

Prefeito Municipal Muníóípel de Major Vieira, dieposto de que trata. C) artigo 3°.

Publicada a presente Lei'Da Estado de Santa Catarina, faz, desta Lei.
'

Secretaria Municipal ao 10. dia saber que a Câmara Muóicipal Artigo 5. - Unia vez �fetjva
do mês de agosto de 1963, e nõ decretou e eu aanciono a segúinte. da a compra, da referida

jornal Correio do Norte N. 750;· LEI ,"motõniveladora, fica o Poder
,

. Executivo autorizado a relervar
'-Nadir Müller Artigo 1. - Fica aberto por dotaçõee, para a mesma finalidade,

Secretârió conta do exoesso de arrecadação nOI futuros exércícioa para pagd•do L/

corrente exercício, o crédito .

de, Cr$' 1 003.133,QO (um milhão

.

mento d�1 prestsçõee que falta
rem eté a concretização final dotrê. mil, e. cento e trióta z;

e trêe '

oruaeiros) para suplementar pela resgate.

forma abaixo diversae -dotaçêee Artigo 6. - O pagamento do

do orçamento vigente:." transporte da referida Moronive
ladora lerá aberto um crédito

0-01-1 ,131.000,00 eepecisl no valor correspondente
0-40-1 76.300.00 ao frete. e lerá eberto por conta I

, '0-74-1 5.000,UO do excêsso de
-

arrecedacão do
�-94-1 ' 3.000,00 'corrente esercício,

.�

2-94-2 , 5.0UO,00 Artigo 7. - Esta Lei entra
8-00-1 67.833,00 em vigor na data de lua publi-8�21-1 350.000,00
8-2,3-2 1'50,.000,00 cação, revogada I ,aI di,poliçõel

em contrário.
'

8:83-3. i , '

' '180.000,00
_ 8-83-3

-

30.000,00 Prefeitura Municipal de Maior
9-84-3 ,/ .; 000'00 Vieira, em c) de setembro de 1963.

Antonio-Maron Becil
Prefeito Municipal

Jair Dirschnabel '

,

Secretário

4x

Lei N. 60, de 23-8-63'
Revoga a Lei N. 50, de 18-5-63 ;

Antonio Meron Becil, Prefeito'
Municipal de Maior' Vieira, EI.

,/

tado de Santa Catarina, faz saber '

que' a Câmara Municipal votou
e eu .a'nciooo a leguinte

LEI

Art.igo 1. - Fica revogada a

Lei N. 50, de \8.. de maio
de 1963, que 'criou o cargo de
Diretor de expediente I da Ca
mara Municipal no "Quadro Úní�
co". do 'Município:
Artigo 2. -' A Lei de que

trata o artigo anterioe, fica ex

tióta,' visto. ler da eompetencia
exclusiva (Ia Câmara Municipal.

."...�

'\_
-

Artign 3. - E.t�, Lei entr!i em
vigor na data de ,lua publicação,
revogadal ai dilpoliçõel, em
côntrário.

Prefeitura Municipal de, MRior
Vieira, em 23 de ag�lto de 1963. -

Antonio Maron Secil
Prefeito Municipal

,Publicada a prelente Lei na

Secretaria Municipal, aOI' 23 di,al
do mê. de ago.to de 1963, e no

iornal Correio dp Norte N. 750.

Jair Oirschnabel
.

Secretário

Lei N. 61 de 27·8-63
Autoriza o'Executivo a c.ons·
truir uma ponte de madeira.

Antonio Maroo' Hecil. Prefeito
Municipal ,de Major Vieira. EI
tado de Santa Catarina, faz saber
que a Câmara Municipal decretou
e eu Isociono a leguinte

-

L E I

Artigo 1� - Fica o lenhor
Prefeito Municipal autorizado a

ccnatruir uma ponte' de madeira
na localidade de Rio Novo. sôbre
o Rio dos Morante, com' a medi,
da de t.rês metros de comprimento
por 1uatro, metros oe Jargura e

doi. metro. de. altura.

14-9-1963 '

Artigo g. - Esta Lei �Dtrará
em vigor na data de lua pubíi
cação, revogadas ai dispoliçõel
em contrário.

'

Prefeitura· M_!!niciltai de Maior
Vieira, em· 9 de letembro de
1963.

Antonio Maron Seci!
,Prefeito Municipal

Publicada a preleóte Lei na

Secretar�ia Muóicipal aOI 9 dias
do mês d� ietembro de- 1963, e no

iornal Cow�io do Norte N. 7.50.
Jair Dirichnabel

Secretário

Lei N. 63 de ,9-9-63
Autoriza aquisição de uma

Motoniveladora
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira,
Eltado de Santa' C�tarina, faz
laber' que, II Câmara Muniçipaf
decreta e eu lanciono a IJe-guinte

LEI
.

Artigo 1. - Fica o Poder.
Executivo autorizado a adquirir
mediante - concorrência pública,

�uma 'Motoniveladora para' elta
Prefeitura, que lerá incluida no

lei -N. 64, de 9;.9·63
Autoriza o Executivo a
isentar de 'Impostos •

Taxas Municipais ,

Antonio Maron Becil, Prefeito'
,Municipal de Majór Vieira, E,
todo de Santa Catarin!l; faz laber
que a' Câmara Municipal decretou
e e ,8anciono a .!ieguinte

'

,L EI

Artigo 1. - Fica o Executivo
Municipal' autorizado a i.entar de
todol OI Impoatol e Taxai Mu
nicipail o .enhor PAULO
PANCHINlIAKI;.... (Paralítico), �

elta,belecido nelta cidade." pelo
prazo de cinco (5) anOI, a conta,
de lo. de janeiro de 1964.

Artigo 2, - E.ta· Lei entra
em vigor na data de lua públi
cação, revogadal ai diapoliçõel
em contrário.
Prefeitura Municipal de Maior

Vieira, em 9 de .etembro de 1963.

Antoniõ Maron Beeil - Prefeito Muni�ipal
João Dirsehnabel Secretário'

,

PARAJERIDAS,
EC,lEMAS,'
INFLAMnçOES,

, C O C E I R A S"
F--Rd E I R A S,
ESPINHAS, ETC.PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

,( -

NUNCA EXISTIU IGUAL
-
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De, A Gazeta de. Curitiba

.Nunca o Paraná 'Necessitou
Mais Intensamente

de Arvores.
Encheram- se as colunas dos jornais com as noticies de tre

mendo flagelo do incêndio das matas, ou, o que é o mesmo da
.

queima #daquilo que resta das nossas devastadas e empobrecidas
.

mates, E a natureza a vingar-se dos males reitirados que a impre
vidência, a inconsciência e a restupidez, têm feito. Não é que
faltassem as elites para determinar,' por adequadas leis, o que devia
ser realizado com o replantio sistemático, das árvores mais adequadas.
Faltou o raciocínio espontâneo e a compreensão. perfeita do se-.
guimento dessas prescrições, segundo o interêsse atual e futuro, na

antevisão de males tremendoscs evitar. O Paraná que erá. há menos

de 50 anos, inteiramente' coberto de florestas e de bosques,. v�
.

hoje:
um pavoroao e devastador incêndio, eliminar os pobres restos de' que
fícara, não preservado, mas escondido, pelo acaso feliz. A derrubada
sistemática; o corte indiscriminado ê violento. lem necessidade e sem

método, (como é tudo o que realizam as coletividedes subdeseavolvi
das como o nosso), s6 poderia trazer o desequilibrio climático, a

aspereza das estações, e as sêcas devastadoras ou as chuvas violentes,
causadoras das erosões,': capazes de produzir crâtera de extensões
vulcânicas. 1

/'

Na realidade o Paraná nunca necessitou tanto de refazer as

suas florestas, quanto agora.

.Estou em dizer q�e as florestas serão refeitas ou o Paraná
entra em decadência por múltiplas formes, porque as geadas ao

desabrigo crestando a terra, e as sêcas brutais' de inverno. na extensão
em que ás- temos agora, são, indiscutivelmente, consequência da
destruiçãõ nas florestas.

A eusêncis de chuvas traa:á� mais cêdo ou mais. taede a

diminuição da secção de vasão dos rios, o estrallgulamento da fonte
principal de alimentação vegetal e inúmeras outras consequências
surgirão, de que há alguns anos por aqui nem se cuvia falar1 Mas
o Paraná era rico de matas, e todos trataram de destruí- las; Uns (e
êsses os menos criminosos) para aproveitamento econômico. Outros
I?ara fazer lugar. pela queima de terrenos para o plantio de .café.

O uso das matas foi predatério, foi devastador.
Tirou·se tudo da terra e a ela. sistemàticemeote e nacicnal

mente. nada se deu: Que se poderia esperar daí ? Isso que vemos 1
Nada mais 1

..

E ainda temos a coragem de afirmar que somos sentimentais1
Somos vândalos, brutais. grosseiros' e destruidores! O l<Paraná procura
refazer suas florestas com a máxima urgência, ou estará perdido, ou

entrará em pouco tempo em declínio. para sujei.tar.se a sêcas nordestinas!

Nota da redação: A nossa região está vivendo o mesmo'

drama do Paraná ..

Casemires, Sarjas; melsnge. tropicais, nycron;: etc. Tudo em

metro pelos melhores preços / da Praça: Verifique e

certifique. se, .da veracidade de nossos anúncios.

CQNFECÇOES

Não é Liquidação! Não é Voncorrência!
SÃO' os PREÇOS NORMAIS DA

CA�SA PARA TODOS
-

Flanelas estampadas' metro cr$ 20Q_,00
"

lisas /
" 170,00

Xadrezes da Técelagem Canoinhas II 200,00
Xadrez Paulista de la. qualidade ., 180,00
Morim branco " 100,00
Morim em côres II' 120,00
Brim arranca 'toco " 260,00'I

Organdi em côres
.. " 200,00

Cambraia Matsrazo em côres, largo 90 cm. U\ 280,00
Píquê. em corês, largo 8(1 cm.

" ,380,00
Cretone branco larg. 2.20 metros " 600,00
cretone em côres, largo 2 metros te 600,00
Tecidos estampados diversos a partir de 130,00

Cr$ 900,00
550,00
500,00

1.200.00
1.000,00
550,00

Calças de brim para homens
..

Calças brim. coringa para crianças a partir de
Camisas escuras para homens a partir de
Saias tecido bangú
PIjamas' de opala para mulheres
Camisolas de opala para mulheres

SALDOS DE INVERNO
.Japonas' pesadas pi homens (modernas) 7.500.00
Casacos de pura lã para mulheres (compridos) 7.500,00
'Casacos de pura lã para crianças (compridos) 3500,00
Bl�.sas de pura lã pI mulheres e homens a partir de 3.000,00
E mais uma infinidade de, artigos por preços

inferiores aó custo de Fábrica, somente na'

Casa Para Todos
Rua Paula Pereira, 356

'.

x x x

Amanhã,
São Bernardo
Domingo, dia 15 próximo, no

estádio "Wiegando Olsen" em

Marcílio Dias, sensacional par
tida de futebol entre as equipes
da Sociedade Recreativa São
Bernardo e o Grêmio Esportivo

.

Olsen de Curitiba, em come-

em Marcílio Dias
r

,x Grêmio ·OIsenEsportivo
moração ao 16°. aniversário de
fundação da agremiação da

"capital' da manteiga", onde

será disputado belíssimo troféu.

O jogo terá seu Início às
• I

_16 horas e como preliminar

estarão em ação a partir das
13,30 horas as equipes de aspi-'
rantes das mesmas agremiações.

Portanto, um ótimo programa
para o público que -. gosta de

sprecíar um bom futebol.

NOTAS
Esteve domingo e� nossa

cidade, hospedado na resídencta
do dr. Saulo. Carvalho, o advo
gado dr. Paulo Mendonça, ge
rente do Banco Inco na cidade
de Mafra.

,
-

o Santa Cruz S.C.; mercê
. de uma atuação soberba,
,conseguiu reabilitar o nosso

futebol, ante o Amérlca _de
Joinville. Foi derrotado por 2
a 1, é verdade, quahdo um

empate ou uma vitória seria o

resultado mais justo da porfia.
x x x

G. Ritzmann.· Maquinas e

Viaturas, com matriz na cidade
de Mafra, abrirá, ainda no cor

rente mês, uma filial em Cano
inhas, para o que, já alugou o

novo edificio dos Irmãos Theo
dorovicz, sito á Rua Vida} Ramos.

x x x

Em visita, a nossa cidade,
procedente do Estado do Ama
.zonas, o sr, Rubens Seára, alto
funcionário federal e genró do

:"s_r. Wiegando Wiese.
,

. x x x

O Dep. Federal Arolde Car
valho, em missão parlamentar,
deverá que

.

soubemos, visitar
os Estados Unidos. A partida
do ilustre coestadoano está pre
vista para este mês e deverá
permanecer na grande republica
do norte, por três meses.

x x x

O jovem Luiz Alfredo Oarcín
do, filho do Vereador Garcindo
foi f�liz8r�0 do bilhete premiado
da rifa de um gravador' feita
em beneficio da nOV8 cancha
de bolão da SBO.

do Clube Canoinhense levado
a efeito na noite do dia' 7
último, esteve ani_madíssimo e

terminou &0 amanhecer.
x x x

Amanhã, na parte esportiva,'
teremos um domingo cheio.
Pela manhã festival de Botafogo,
senda que a -tarde, no Munici
pal, teremos a porfia esperada

por, todos: Botafogo : versus

Operário, de Mafra. Em Marcí
lia Dias, o São Bernardo local,
receberá a visita do Grêmio
Esportivo Olsen da capital
paranaense. E aidda a tarde. na
Hípica Julío Budant, teremos
a revanche dos parelheiros
Lobisomem, do sr. Treml é

Pangaré, do sr. Bueno.

A tenção! Muita Atenção,
SRS, COMERCIANTES DO INTERIOR

para este anuncio da

Casa Para'Todos
Cr$ 8.400,00

4.800,00
2.640,00
6.500.00
7200,00
2.640,00
7.200,00
3.600,00
,600,00
1.400,00

.

t .600.00
2.406,00
4.500,00
4500;00
1080,00
260,00

dúziaCalças para- homens de brím superior
Camisas para serviço

.

Camisetas físicas Heríng' - 8 a 10
Camisas escuras Heríng - 8 a 10

.

,.

Macações para crianças Hering -- O a 3 ..

�

Camisetas para bêbê (duas p-cas)
Camisas para .hornens (passe ío) - 36 a 42"
Soutiens almofada
Cíntaa-de couro para crianças
Cintas de couro para homens
Meias de' espuma para crianças' .e

Meias. de -espuma para homens "

Meias de espuma para senhoras (compridas) oe

Meias de naycron para senhoras (finíssimas) .,

Lenços de bolso
.

lO

Botões de enfeite grosa

"

"

"

"

E mais uma I�fjnidade de artigos d. confecções,
armarinhos, etc, por preços' mais em conta do que

qualquer atacado de toda a região.

Façem-nos uma visita. sem compromissos,
e verifique as 'reais vantagens,' em fazer

suas compras na

Casa Para T�dos.
P�reira. 356 em CANOINHAS

. I:Rua Paula

A maior Aventura romântica até hoje vivida .••
é agoJa a maior A�entura ate' hoje filmada!

_

�

�:9:�

MARlON ilHANDO
TREVOR HOWARD
RIGHARfj'�HARRIS

Joh" MolI.

NA PRGOUcÃO
-

AARON ROSENBERG

o GRANDE
MOTIM

x x x·

Uma pobre cnancínha foi
levada

.

bastantê'
.

mal, ao

consultório-do médico Dr. Adyr
Seleme e lá chegando faleceu.
Diagnóstico do medico: "morreu
de fome o anjinho". OI),dE' estão
a L B.A. e a Casa da Criança?

x x x

O Deputadu canoinhense dr.
Haroldo Ferreira, também ver
berou da tribuna da Assembleia
Legislativa, em dias passados, o
seu solene protesto contra �
criminosa devastação de nossos
pinheirotes, chamando 8 atenção. :
a respeito, das autoridadesf
competentes.

x' x x

O último baile de aniversár��.: no Cine

co-estrelOndo

, HUC" CRIFfllH RICHARD HAYDN e TMITA'1m HfROER! ,

Dia 29/9
Rotul!o de • OiteçBo de 00 nO\o'e.Io eM MOei de

eHARtIS lIDERfR liWIS MllISIONf �:.:.::"'_ BRONISlAU IW'EJI
"'modO"ULTRA TECHNICOLORO P,olbldo .tt 10 .n..
PANAYISIOIiII 70· -

A(omp.· (ompl. -_ N.dOQ.1

20 horas
l�patro Vera

,

a�

Cruz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




