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Nada mais legítimo do que, dentro de um Partido

realmente democrático, como é a União Democrática Nacío
,'nal, surgirem vários candidatos 'àEpróxima sucessão estadual.

A vontade de servir ao Estado, a Zonas eleitorais, a

aspiração normal e justa de ser o supremo mandatário da sua

terra, aliada aos reclamos, cada vêz maiores do povo, contra
a administração atual, justificam estas pretensões. À,grande
diferença que existe entre a UDN e o PSD é justamente
isto. Enquanto o último curvou-se dócilmente a escolha de

Aderbal, na UDN surjem diversos candidatos ao alto I posto'.
E' a beleza das agremiações democratícas e a vantagem da
UDN ter-se libertado de tutelas e cabrestos.

Assim, a opinião pública catarinense, ve surgir prová
veis candidatos no cenário 'politico barriga-verde.

AQ lado do Senhor Irinsu Bornhausen, lembrado por,
dezenas de municipios, aparece a candidatura do deputado
Arolde Carvalho.

.

\
"

Junto' ás pretensões legítimas do Senador Antônio.
Carlos, encontramos o nome do deputado Diomício Freitas.

Substituindo a candidatura do deputado Lauro Loyola,
surge impetuosamente o jovem capitão de índustría, senhor
Nilson, Bender,

I

,

Outros recomendam a figura do Prefeito de Blumenau,
senhor Hercilio Deeke, assim como, liberto de grupos e aci
ma de cúpulas partidárias, é muitas vêzes lembrado, princi
palmente nas camadas mais humildes do povo, o nome do

deputado Fernando Viegas, que com tirocinio e bravura
,

vem comandando na Assembléia a luta oposicionista.
Todos, ao ledo de muitos outros, poderão sair vitorio

sos da Convenção udenista. Todds, sim; pois o escolhido
deverá ser a simbiose perfeita de todo o oposicionismo cata
rinense.

A experiência' do Senador Bornhausen, alicerçada no

seu esplêndido Govêrno, o tino adminstratívo do Prefeito
Hercilio Deeke, retratado na magnifica obra, que executa em

Blumenau. a simpática novidade que seria sem dúvida,
Diomício Freitas, o dinamismo empreendedor de Nilson
Bender, a tradição representada çoma'íntelígêncía de Antônio
Konder Reis, a vivacidade e o brilho que Aroldo Carvalho
empreenderia na campanha, e sobretudo, a alma e o entu
siasmo das massas anônimas e sofredoras do povo, si o

escolhido fôsse Fernando Viegas, deverão dardar a, tônica
à candídatura udenista.

Os partidos menores, como o PSP, PRP, PL e PDC,.
,assim como as,' hostes trabalhistas" só se aliarão, cO"m a

UDN, se ela tiver a necessária, a imprescindível unidade
partidária. Candidato algum deve surgir combatendo com

panheiros, criticando correligionários, abrindo cisões.
.

A UDN precisa, antes de tudo, dos conselhos, . da ex
periência, e sobretudo do prestigio do Presidente do Parti

.do, Senador Irineu Bornhausern.

Ninguém deve, dentro da UDN, ser o antí.Iríneu, Isto
cisto seria servir ao adversárlo comum.

,Este a lavoura
,

"

ano esta
.

rurm para
As condições admosferícas nada' favoráveis, o mau

tempo reinante; geadas as mais fortes, secas prolongadas,
ameaças de incendios e, após, chuvas torrenciais contrí
buiram sobremaneira, para um ano negativo para o

" cultivo da terra, A respeito esteve em nossa redação,
u,m velho colono da Serra do Lucindo, contando o drama �

'que está {rivendo com suas plantações e bastante apren-,
sivo com suas obrigações para com Banco do BrasiL Por
nosso intermédio e dada as condições especiais do ano',

corrente, apelamos para ,', os responsáveis do Banco do
Brasil para que estudem uma formula que concilie os

interesses de ambos. O nosso, bravo homem do interior,
responsavel pelo abastecimento das cidades, bem merece

esta concessão, legítima, sobretudo, nas condições atuais.

Exames
,

"
de Admissâc

que
dias

i

A Diretoria do Ginásio Santa Cruz avisa aos interessados
os Exame's de Admissão ao. Ginásio serão realizados nos

2, 3 e 4 de dezembro.

Para a inscrição, dos candidatos será exigida a seguinte
documentação:

a) - .Requerímento firmado pelo candidato ou por seu

:re"presentante legal, conforme, modêlo "for,necido no ato da ins
crição pela secretaria;

1;» - Certidão de nascimento, cópia, ou fotocópia autenti-
cada em cartório; �

,

,

c) - Atestado de sanidade física e mental;
d) :_ Atestado de vacinação antí-varíólíca; ,

e) - Atestado de conclusão do curso primário.
A DIRETORIA

I
\

Ano 17
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CAIXA POSTAL. 2

Conforme havíamos anunciado,
foi inaugurado domingo o Tem
Lutherano da prospera localí
dade de Marcilio Dias, com o,

comparecimento de grande mas-'

��lfo�P:ii���d�e���:��:o�°;6�� , 'Assodacão Rural de 'Canoinhas
ge Weggei, especialmente con-

,
, ' Publicamos na íntegra cópia de, telegrama enviado pela As-

vidado e que aqui exerceu suas sociação Rural ao Esmo. Sr. Presidente da República- com referênciaatividades por mais de 40 anos à Crédito Rural:'
,

' I

transferindo-se, após, para São
«Denunciamos Atitutle Agência local do BANCO DÓ BRASILPaulo. A tarde prosseguiram os

vg sustando acolhimentos propostas apresentadas legítimos e autênti-

·1....
festejos. O singular da' festa foi .

cos produtores rurais que buscam financiamento custeio suas lavourasa falta de cerveja, eis que só
foi servido café, galinhas e

de trigo vg arroz. vg fe,ijão vg mandioca vg milho vg etc. vg e que-

churrasco, este regado com' se que vêm, a braços com problemas insolúvis desta negação vg crédi.\
to no exato momento em que já fizeram as despesas iniciais de 1gazosa. A, comissão, por nosso' •

intermédio, agradece o compa- / formação das lavouras pt Como se esta negação não bastasse vg
.

recimento de todos que lá foram os produtores tomados de supreza com outra medida igualmente
ine:cplicavel vg qual seja a suspensão vg sem prévio av�so v� da
'assmatura dos contratos" vg cujas propostas- foram acolhidas pela
Agência vg algumas há mais de noventa dias pt, Informa a Adminis
tração local que se ,trata de "ordem superior" pt Que ordem ·será
essa SJ,'. Presidente e que objetivos encerra? Que se pretende com o

levar o produtor rural aó desespero? Onde ficam as promessas tantas
v;zes repetidas de que o produtor rural será sempre amplamente
assistido? que Assistência é essa vg Sr. Presidente vg quando se

nega até o crédito habitual ap pequeno e .médio produtor? Fica aqui
o nôsso protesto vg a nossa dNIúncia e a nossa esperança de que
V. Excia. mande que a Agêncfa, continue· Iinanoíando o produtor
rural desta' zona essencialmente agrícola pt., ,

Respeitosamente
Ewaldo Zipperer _:_ Presidente Associação Rural de Canoinhas
Wilmar Friedrich' - Presidente Associação ComI. Indl, Canoinhas
Dr. João Colodel - Prefeito Municipal de Canoinhas
-Walmor A. Furtado - Presidente Associação Profissional dos

Condutores de Veiculos Rodoviários de Canoinhas
Otavio Wagner -- Presidente do Sindicato dos Oficiais de Serra-

rias e Moveis, de ,. Madeira de Canoinhas
'

[oão Pedrassani ........
, Diretor do Frig��ífioo Canoinhas S.A.

'

Clemente Pieczarka - .Vereador (PTB)
[osé Stooler Pinto ""7 Vereador' (UDN)
Ney Pacheco Miranda Lima -- Vereador (PSD)
Nilton [, Bayestortt -- Vereador (PSD)
Franciso Bueno de Siqueira' ...:.. Vereador (PTB)
Benedito T. Carvalho Neto - Vereador (UDN)
Alfredo Oliveira Carcindo - Vereador (VON)
Guilherme Prust - Vereador (VON).
Braulio Ribas da Cruz - Vereador (PTB)

Arroio .do Monjolo
e P�eiuízos

Não é de hoje, o fato vem

se verificando a tempos, 'com

pleno conhecimento das autori
dades municipais. O conheci
do arroio do' Monjolo que
tem o seu percurso nos fundos

\ da rua, Cél Albuquerque, com

pequenas, chuvas, transborda de
toda, por falta de drenagem,
invadindo todas as própriedades
daquele setor, mormente entre
as quadras que vei das Casas
Pernambucanás até a resídêncía
do sr. Henrique Voigt, com pre
juisos vultuosos para todos,
Este fato, aconteceu de novo,
com as fortes chuvas de quinta
feira ultime. Estivemos no local
vendo os estragos e prejuizos
verífícados, Os moradores

- do

local, por nosso intermédio,
mais uma vêz reclamam pelo
acontecimento, na esperança �

de que o sr, Prefeito Múnici
pal, esquecendo por instantes
a estrada de Paula Pereira, tome
medidas a respeito, medidas co

mesinhas, eis que o alargamen
to ê a desobstrução do riacho, re
solverá de pronto, este angus-
tiante problema.

'

Inaugurado o

Templo Lutherano em

Marcílio Dias

estiveram.

Teatro da
Juventude '. Lutherana

, Em seu suntuoso pavilhão, a

Comunidade Lutherana de nos

sa cidade, levará a afeito hoje
a' noite, uma grande noitada
artística, a cargo do grupo de
teatro da juventude.

o Coral vem
O famoso Gorai Canoinhense,

que tanto brilho e sucesso tem
'obtido em, todas ,as suas
apresentações, agora ,todo
remodelado e COI;Il no \70S

números, deverá se apresentar,
de 'nov,o,' ao nosso público, na

noite' 'do 'dia 23, no Clube
Canoinhense. O nosso Coral,
orgulho de toda a cidade, se

3x
. apresentará, igualmente, dia 15
próximo, na vizinha cidade de
Porto União.

aí

o Clero e o FrigoriFico
o Bispo d. Daniel Hostín, grande amigo da cidade,

quando de sua última estada em Canoinhas, fez uma
visita ao Frigorífico, acompanhado dos demais sacerdotes
de nossa paróquia. Na oportunidade, S. Rvdma. fez 'um
apelo aos religiosos presentes para que; rias suas pere
grinações pelo nosso interior, incentivem os nossos cria
'dores, lavradores, comerciantes e industriais a darem um
maior apoio ao grande empreendimento que, quando
pronto e em pleno funcionamento, trará reais vantagens
para todos e principalmente para o nosso interland. Com
este pronunsíamento, D. Daniel já querido e bastante

e�timado .e� dtodo; �
,

�u��ípio"
.

solidifko.u�.'�pt�� ii ,t990S'ainda mais, estas relações: Sabemos todos da oportunida
de daquele vigoroso pronunciamento e ,das reais vantagens
que o mesmo provocará. Portanto, é o povo e Clero a

trabalharem, parí-passum, para uma nobre causa, ou seja
para a reaiidade do Frígorifíco Canoinhas S.A., fator,

,

como temos afirmado sempre, de / emancipação economíca
de toda a nossa região, castigada ainda, e agora, por
essa criminosa devastação dos nossos pinheirotes. Assim,
acertados todos os ponteiros, a missão é cuídarmoa da
materia prima. Mãos a obra.'

Parláméntares Estaduais da UDN com
Governador Carlos Lacerda: Dia 14

dia 14 do corrente, os parla
mentares catarinenses farão uma
série .de oorisultas-sêbre os mais
diversos problemas políticos
ligados. à estrutura partidária,
não apenas no âmbito estadual
como no setor federal.

, I

o

o Governador Carlos Lacer-Ida � do Estado da Guanabara,
vem de formular convite 80S

. deputados udenistas, com assen
to na

I Assembléia Legislativa
. do Estado, para uma trocà de
opinião sôbre assuntos partidá
rios ligados à 'área Iederal..

,

"
I \ '

No encontro que deverão
manter. com o Governador Car
'los Lacerda, previsto para o

A audiência com o Governa
dor Carlos Lacerda realizar-se-á

I .

no Palácio Guanabara, às 17
horas.

.1

."
..
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Frigorífico
<, ,; /"

),'C.,
-:

Canoinhas -', S.'" A.
.

.

.

,

.

.

,� .:
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.
'-

. fI- �., I, '

v:� Quando fizer seu itinerário de passeio,
�\ não esqueça de incluir uma visita às

obras do' FRIGORIFICO
�,

' ,J

.

' Vende-se, local Fa!tura (Santa Haidee)

V E,."N O, E � S E
2 "(d�as) -datas 20x40,

sitas a tua Mín." Victor
Konder, ótima água, com

bastante árvores frutíferas.
Negócio Urgente. 2

Tratar nesta Redação.
'-.

. ,
; .

Compre a preço justo
'

-

.

" Uma calça de vinco permanente
UM,A

.

'CALÇA DE
.

TRILHADEIRAS VENCEDORA'
, �JENTREGA IMEDIATA'

t

,
,

II FOTO JOÃO - FOTO E ÓTICA "
Praça Lauro 'Müller, 514, CANOINHAS

Informações com

Waldémar-' "

Rua Gil Costa s/n - Caixa Postal, 92 ! .

CANOINHAS - - ', ,SANTA CATARINÂ
;, ; i J

�----------I-------._------ --------

I' l

Compra-se qualquer quan
tidade) � /avisando com

antecedência,' ��x .

',Na Churrascaria IDEAL.

A DIRETORIL\, tendo em vista, o que foi deliberado em
, Asembléia Geral Ordinária, realízadano dia '29 de-setembro do cor
rente ano, convida os Srs. 'Acionistas em atrazo con:{ ó pagamen
to nas prestações de seu capitel subscrito a efetuarem, na séde
social provisória, á Rua Vidal Râmos 00 736 (Prédio da CaDG)i

nilas F�rça e Luz S.A,), 10 andar, nesta cidade, o pegamento das
prestaçoes vencidas, dentro do prazo de trinta dias, a contar de 6

, q.� Outubro do corrente ano e a terminar em 6 de Novembro
também 'do corrente ano, sob pena de ficarem constituídos em

mora;

..
,'

..

'

_,__...c_a1n_o_iD_h_a_S:_3_d_e__ou_\tu_b_r_o_d_e_1_96_3_.' IIIIIÍIIII_�lX PENAS

.! '.

"-'í':0

•
_ i·o, �

'.' .1

i-r Um terreno com 70' alqueires, todo cercado,' com'
4" fios de arame, entre outras benfeitorias- destaca-se, '2
ótimas casas de morada, mangueirão para criação' de
suinos, cercado com 8 fios de arame, ,6 alqueires destoca-

'

dos para plantio mecanizado.;
"" ',,( Plano;' Martelado e Granito,

T�atar'-nésta Redação.
'

"
.

2x A '" .Casa Esmalte

r,

.' � r. I
';

Ô! .'

Si .o s�u problema (,é' ÓCU LOS
Procure a seção de Ótica do Foto João,
o qual poderá f.ornecer-lhe' todo e qualquer tipo de

óculos que você precisar.
Aparelhamento moderno' e, serviço' feito com todo a

precisão, inclusive avia receitas.
.

, ,

.

- Também executa consertos. e

'v' I D,R O S

(
-

CA.,�A·. PEREI.RA
'

a fibra Polyester Exclusiva da

SUO A' M T E X

1 '

Rua Getúlio Vargas, 882

�
j ,

, ��\.
_;' '-i.,� • _,

, COmpre, agora sua nova Roupa
sob': medida

'

e participe da -"PROMOÇÃO ·FIM·DE·ANO-·6311 da sua

CASA, PEREIRA
. ,

NA BO,A COMPRA. ESTA SUA eo., SORTE.,
"

Apenas
4 mil

cruzeiros'
,

,de

. (ompras

dão "

direito

a uma

(autela
'

(om os

,',

2 números
f·

de (àda"

<autel'a

você

pode

ganhar

uma .;

,

. flanümtê' \.

,�lIiMBRETÁ

Sorteio ,�pel�,'mllh�r da' :LQJeri� Fed'erol .,"
( ,,:.1

Aviso Im,pollanle' I
As encomendas de Roupas lRENNER «sob medidas
para as festas de tim! de ano serão aceitas
somente até o dia 30 dei outubro. r

t f,
I.

Rua G�túlio Vargas, 882' .: -Fone: 298/ - ,CANOINHAS
I �.

'

"I
.,

"
� i. I.

',' !

"Refaçif suas Iorçes, tomando

'(2 A F É'''' '8 1G
Torrado a ar quente

�, ,I.Sab.�rosó . fl_é a lJltllDa gota
. -, Rua· Paula' Pereira - .Telefcne, 241_

.,

BIG é grande • mas em Canoinh�s
'�'BIG é o, melhor café

) , I'

\;' ': ··OIS,PONHA 'DAI
,.,..

"

\
.

tJ, {.f
"

...;
, ,

x: l"; •

-.i.. .�, ".: in .j �

Para os
i transportes ,99 sues cargas

Rio - São Paulo � 'Chritiba
..;'"'

C "p
I " .

. I "

'

Máquinas de' Escrever REMINGTON
�s�: e' 'relr�·· "A Pia.neira ,ias Soás Ofertas ,

�e�:��a:��:e�l�t��:�as • Tubos ';MACIFE"U U U deseJa-,lhel boa ,l s o r t e l" �,' Sementes·UCAM,PANI" - Farinha "SURUHY"
Fumo "FIO O E OURO '.

- Móveis uCI MO"

Informações com-

ITHAS'S SELEME
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�aDoinbelÍse!�olabore co� o "unicípio,pagando teus impostos em dia
,/ , "

.

Sociedade' Recrea,tiva - São
/

Bernardo
MARCILlO DIAS

(
.

Assembléia Geral ., Convocação
São convidados os sócios da Sociedade Recreativa São

Bernardo a comparecerem dia 24 de Novembro próximo em Sua

séde saciei. no Salão �etz�er em Ma�cílio dias a assembléia

geral a realizar-se em primeira convocaçao as 9,30 horas, afim

de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Eleição �a nova Diretoria - 1964.-1965; ,

2. - Prestação de contes;
3. - Diversos assuntos de interêsse da sociedade.

Não havendo número legal para a instalação da assem

hléia em primeira convocação, fíce desde já feita a segunda
convocação para as ] O horas do' mesmo día, que funcionará
legalmente com qualquer número.
,

Marcílio Dias: 5 de Novembro de 1963.
Alfredo Ernesto l..epper Wando Szk'udlarek

Presidente .

,. Secretárto '3x

Registro (
Ci vil

Sebastião Grei'ii Costa, Es
crfvão de' Paz e Oficial do

Registro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado,
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: Argemiro de Lima e

Maria de Jesus França. Ele,
natural deste estado, nascido
em Bela Vista do SUl, Mafra,
do dia 6 de novembro de 1941

lavrador, solteiro, residente em

Rio Novo, n/mo filho de Ray
mundo de Lima e de dona Ma
ria Ferreira de Lima residentes
em Santa Cecilia, neste Estado.
Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rodeio Grande, S.C.
no dia. 4 de Junho de 1945,
doméstica, solteira, residente
em Rio Novo n/m., filha de
Afonso' França e de dona Ben
vinda Rodrigues, da Silva, resi
dentes em Rodeio Grande, S.C:

I

PROPRIEDADES V E N D E,- S E
I l' terreno . com, a área de
15.700 m2. situado na
estrada do Campo de Trigo,
com casa 7x7, poço,

. parte
do terreno cercado, . tendo .

aos fundos mato bruto.
I

� Tratar .com Eugênio
.

Noernb�rg em 'Marcílío
Dias. .2x

Apresentaram os documentos'
/

exigidos pelo Código Civil art.

J80. Se. alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de díreíto.:

Major Veira, 23 de outubro
de 196_3.

'

,

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Jur.

.

Vende-se uma ótima casa

de moradia, assobradada,
em terreno de 29x80 mts.,
com muro e 'calçada. sito

a Rua CeI. Albuquerque
com' 'fundos para a Rua
José Boiteux.

MASSAS
pera Vidraças

CASA ESMALTE

Outra ótima moradia à

rua .Anita Garibaldi, toda
,

cercada (imbuia) em terreno

de 30x40 metros.
Tratar com o proprietário

Sr. Alwin Wagner. , 2x·
I

v� Merhy 'Seleme' & . Filhos
Rua Paula. Pereira, 173tf - CANOINHAS

'

OFERECEM
Fogão a (iazl"(Íeral Luxo" Preco Especial Cr$ 65.000,00
Fogão a (iaz "(jer.1 DomésÚco" ); 45.000,00

-

"

Artigos da.
Panela de Pressão' Panex -

\ \ r' \

Panela de Pressão Panex

Semana
•

4,5. Lts. .(r$ 5.000,00
- 7 Lts. I (r$ 6.300,00

V.' M'er�y Seleme &' fil�os
Rua Paula Pereira, 735 CANOINHAS - S.C.

Proibição'
'

Nota de Falecimento

40 Rezes de cria, Inclu- ,

sive 'novilhas gordas.
'

.Tratar com o Sr. Felipe
Moraes, em Taunay. 3x

, ' ,

José Graf, torna público
por nosso intermédio ,que
fica expressamente proibido.
uso de armas, de fogo, dan
do tiros no lado do tanque
de sua propriedade em

Salseiro.
Aos transeuentes, se fará

uso da lei. 2:x

Em Santos onde residia,
faleceu dia 22 .. 10· 63 o, estimado
cidadão conterrâneo sr. Pedro

Socbacheski.
A familia enlutada convida

parentes e amigos para assisti
rem a Missa que mandará ce

lebrar na Matriz Cristo Rei dia
17�12·63 às 7 horas.

'

Churrascaria IDr4 L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira. 477 -

r Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

'I

HOJE - á. 20�00, hora. impróprio até /14 ano.

Europa de Noite
o mais fantastíco exótico, luxuoso e variado Shaw que'
se possa exigir em todo mundo. Lindas Mulheres, .músíca
'filmado nos grandes .centros noturnos de Paris, Londres,

. Roma, Berlim, Madrid. I

"

-----

DOMINGO _,. á. 13,50 hdra. - cen.ura livre

Espionagem no' Espaço
--'---

,

às 16,00 hora. .ceneura n�re
---- a. 19,00 hota. -

à. 21.00 borae imp. 14 aDo.
,DOM'INGO

Apuros de' um Médico
'

e] Michael Croig, Verginie Maskell, James Robertson
Uma verdadeira comédia, divertida, alegre e nos conta

um apuro de um mêdíco.

2a. Feira - .à. 20,00 hn•• Imp, até 14 ano. - REPRISE
-,

3a. Feira t": ã. 20.00' hora. - impróprio até, 14 ano•
.

JACQUELINE
I

V. vibrará ao conhecer Jacquiline. Uma adoravel moça
com quem todos os homens do mundo sonham. Johanna
.

.

Von Koszian, Walter Reyer..
Uma produção da UFA - Alemanha

--____"'-,-

4a. Feira - a. 20,00 horaua'

do Ginásio St�-.Shaw �

__ ruz
-.---- "

5a. feira - à./20,00 hora. - impr. até 14 ano.
.

.
.

. Sortilégio do A,mor
com James Stewart e Kín Novak

SEXTA' FEIRA - a. 14 horaa .....,.. censura livre

Sortilégio do Amor
SEXTA FEIRA - 88 16,00 hora. - cen.ura livre

o . Tesouro perdido dO) Amazonas
com Fernando La�mas e Rhonda Fleming.

_-----

6a. feira á. 20.00- hora. - Impróprio até 14 anol

Paris Vive a Noite ;

'com Paul Newmann, .Jeanne WoodwBrd e Sdney Poítíer.
Paris e seus mistérios - A Noite, quando ama, canta,
vibra! Uma cidade que jamais dorme - � à noite que ela
vive, Intensamente, vibrando de amor e emoção

� ,
-------------_._...._,,.---, •..,------------....,...------_........_---------------------

PAR.a FERIDAS,
E C Z E MaS,
INFLAMACOE.S,
C o C E I R � S,
F R ffl R a s.

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, fIC.

I '

,
... \;
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.' fri�orífico Canoin�asSIA
.

Assembléia Geral
,

Aos 29 dias do mês de setembro de 1963, á. 10.30 hora. na
sêde provisória site á Rua Vidal Hemos, 736, reuniram-se, em AI'semblêia Geral Ordinária, 011 acionistae do Frigorílico Canoinbae S.A
em terceira e última convocação, conforme Editai. publicados nOI_
jomais Diário Oficial do Estado n", 7 371, 7.372 e 7.373 respectiva
mante de 6,9 e 10 do corrente; Correio do Norte nO. 748 de 31-8 63
749 de 7·9·63 e 752 de 28963; Barriga Verde nO. 1.706. 1707 e 1708
respectivamente de Is., 7 e 15 de setembro de 1963, nos seguinteetermos. "Assembléia Geral Ordiuâria" - Convocação. São convocado.
pelo presente Edital. OI senhores 8.cionilt91 desta

.

Sociedade para la
reunirem em Aumbléia Geral Ordinário à realisar-ae no dia 29 de
setem bro próximo, à. 9 (nove) horas, em primeira convocação, na
sede social provisória, situada à Rua Vidal Ramol,736 (prédio da
Canoinhes Fôrça e Luz S.A.) l°. andar, afim de dliberarem sôbre a�

seguinte ordem dodia:' .

" 1°) Leitura, exame, .discução e deliberação sôbre o. BalançoGeral, r-elatório da diretoria administrativa' e parecer do Con-
selho Fiscel. .

2°) Eleições de uovos membro. do Conselho Fiscel e aeql
suplentes.
3°) A8Iuntol de interease geral para a sociedade,

Não havendo numero legal pare a instalação da AlI8embléia
em primeira convocação, fica dêsde já feita a Segunda Convocação,
para às dez (lO) horas do mesmo dia. Se ainda desta vez não bouver
numero legal, fíca feita a terceira e última convocação pafa àll dez e
trinta (10,30) horaa da mesma data, com qualquer número de presentes. Canoinhas (SC), 26 de agosto de 1963. (aI8) Fraucieco Wilmar.

Friedrich Diretor Presidente.

Dando início aOI trabalhos, aseumiu a presidencia da meea
c acionista Diretor Presidente Sr. Francisco Wilmar Friedrich, que·convidou a mim Waldemar João Hoffmann, coadjuvado pelo acionistá
Arno Court 'Hoffmann e Vinicius Marcos Allage, a .secretaria dOI
trabalhos,- Atendéndo o primeiro item da ordem do dia, pediu o Sr.
Presidente que Sr. Viniciu. Marcos Allage procede•• e a leitura da
ordem do dia (Edital de convocação) e em seguida o Relatório da
Diretoria, Parecer do Conaelho Fiscal, e o Balanço Geral encerrado
em 30 de julho de 1963, o qual pORtO em discução e dado OI neos
aârios esclarecimentos foi aprovado por unanimidade, Passando ao
segunde item da ordem do dia, procedeu se a eleição do Conselho
Fiscal e suplencia que, por unanimidade recaiu nas pesaoaa dOI acío
Jli.ta8 Sra. Acácio Pereira,: Narcizo Ruthes Sobrinho, Miguel Uli,
covicz. Vergílio Trevi.ani Filho e João Cararo para �embrol efetivol
e para suplentes os Su. Dr. Erwim Schwartz, .Hugo Peixoto; Jeão
Zigoer Sobrinho, e Armelindo Tbomazi.

Com referência ao terceiro item "Assnntos de interêsse geral
para a socisdade" usou a palavra o Sr. Presidente que expôs
aos presentes sôbre O rcovimento geral da Sociedade face a
construção da obra e da difícil situação financeira em que se
encontra dado a falta e atrazo de. p8gam�nto dos acionistas,
Nêste sentido pediu a palavn. o acionista 'Dr. Mário Mussi quesolicitou que Assembléia. que hoje se realiza, ratificasse a decisão
do Conselho Deliberativo constante da ata nO. 11 de' 21-8-1963
que autoriza a exec"4çãp dos acionistas faltosos. Posto em dis-

, cução após os devidos esclarecimentos, foi a rf>ferida proposição
posta em votação tendo sido aprovada por unanimidade dos pre·
aentes. -'

A seguir, o Sr. Presidente facultou a palavra e comoo
ninguem dela quizesse fazar uso" suspendeu os trabalhos pelp
tempo necessário para a lavl'atura da presente ata,' convidando
os presentes para assistirem dois filmes de curta projeção ver
sando sôbre agricultura e suinocultura numa especial promoçãoda ACARESC. aqui representada pelo Engo. Agrônomo pr. Con
rado Zimmermann, Terminada a projeção, foram reabertos os

traba'lhos, tendo o Sr. Presidente convidado o Sr. Arno Court
Hoffmann a proceder a leitura da presente ata que depo�s de lida
e achada conforme vai assinada pelos presentes, conforme o livro
,de "Presença de Acionistas" nO.l, ás paginas, digo às fls. 1 e 1
verso e 2 encerrado e recolhido no início dos trabalhos. Ata
assinada pelos Srs. Orlando Olsen, Estefano Wrublewski, Ewaldo
Ziperer, Oscar Augostinho Werka, Fábio Nabor Fuck, Arno Court
Hoffmann, Wald",mar João Hoffmann, Acácio Pereira, João Zigner
SObrinho, Vergilio Trevisani Filho, José Allage, Miguel Oliscovicz,
João Cararo, Otto Friedrich. Casto Pereira, Alfredo Scultetus,
João Pedrbssani, Francisco Wilmar Frieddch, Alcidio Zaniolo,
Orestes José de

.

Sousa, Tarcísio B. Fuck, Vinicius Marcos Allege,
Rivadavia RibasfCorrêia, Hugo Peixoto, LUIZ Damasco de Miranda.
Mário A. Ferrar'ezi, Jaco Cararo, Oswaldo Segundo de Oliveira.
Luiz Fernando Freitas, Rimon Seleme, Narcizo Huthes, Sobrínho,
Estanislan Knorek, Mário Jy.lussi, Dr. João Colodei, Guilherme
Prust.'

Canoinhas, 29 de setembro de 1963.

·Convite - Missa 1. Aniversário
, Ã família Ru1hes convida os parentes e amigos

para assistirem à Santa Missa que mandam celebrar pela
alma da inesquecivel

Francisca Stra ke Ruthes
16 de Novembro, às 8 horss, na cape;a de
THES (RIO NOVO),

.
(.

.

COLONIA
Ix

Aniversariantes
1

da Semana
ANIVERSARIAY,SE

Hoje: as sras donas: [ulia
esp, do sr. Walter T1;'itt e
Joana esp.: do sr. Paulino
de Mello, res. em Pabanduoa,
a srta. Etelvina Becker; a
menina Roseli Terezinha filha
do sr. Waldemar Frante; a
snha. Mana' Rosa filha do
sr, Hercilio Müller; a garota
Terezinha filha do sr. Wal#
domiro Schulka; os senhores:
Pedro Massaneiro, Wald€mar
Simm, Pedro Vischineoski,
Fileto Herbst, Lucio Bialeski
res. em Barra Mansa e

Erntried MaTzal res. em Cu
ritiba; o menino Heron filho
do sr, Hugo Peixoto.

Amanhã: as sras. donas:
lrmengard esposa do senhor
Hugo Peixoto e Anita esp.
do sr, Alfredo Paulo; a srta.
Eunice Maria Zaziski: os
srs.: Max Koehler e Miguel
Procopiak; os jovens: Daniel
Wardenski. Algacyr Bôra e
Lauro Hauife.
Dia 11: as sras. donas:

Maria Iracema esp. do
sr. Bernardino Fedalto e
Helmà esà. do sr. Wiegando
Wiesé; as .snhas.: Maria das
Graças Silva e A, lete
(Irosskopt; o, sr. Carlos Mül,
bauer; os jovens: Edson Mi
chel e André Tchaika; os
meninos.' Amilton, filho do sr,
Antonio Tomporoski, Norberto
filho do sr. Edmundo Tadeus
Knorek.
Dia 12: a sra. dona Ecilda

esp. do' sr. Edmundo T. Kno
rek; os jovens: Anuar Cador
e Haroldo Mohr,' o garoto
Edgurd filho do sr. Edgard
Mâyer; as gatotas: Virginia
filha do S1. Waldomiro B.
Silva e RoseZi Claudete filha
do sr. Orlando Nascimento.
Dia 13: as sras. donas:

Aurot a· esp. do sr. RodolTo
lablonski) Elvira esp. do
S1. Zezefredo Voigt e
Luiza esp. do sr. Raimundo

. Pt'eisler; a srta. Ivone Gor
seltz; a snha. Margarida
Greffin; a garota Lia Esther
filha do sr. loão Tapor0ski;
os. srs.: RodolTo Schumache1,
Nicolau Burgardt,' Waldo.rt
miro B. Silva e Pedro da
Cruz So.,brinho reside·nte em
Divisa.

LJia 14: a snha. Carmen
Lucia filha do sr. Dr. Aroldo
C. de Cm'valho res em Bra.
sília; a

.

srta. Leda 5eleme;
a menina Elizabet filha. do
'sr. Pedru Grosskopf; os srs.:
Leoncio Rodrigues e reliks
Bialeski; os jovens: Leonides
Renda e Carlos Ricarao
Maes res. e'm Joinville; o
menino Acir Edson filho do
S1. Calil Cador Neto.

Dia 15: as sras; donas:
Gertrudés esp. tio' sr. Tuffi
Kalil Sphair, 'res. em Papan.
duva, Marta esposa do sr.
Alfredo Trap e Zulmira esp.
do sr. João Vicente de 'Lima
res. em Pinhelros; a menina
Maria Ivani .filha do senhor
Lindolfo Cordeiro; os 51'S.:
Dr. Clemente Ptocopiak,
João Bedritchuk Sobrfnhc,
Euric(i) If agner, Edmundo T.
Knorek e Germano Bayers-

I
torfj; os lovens .édson e
Adilson filhos do. sr: Derby

. Fontana; o menino Antonio
Silvio filho do senhor Santo
Pon�arollo; o garoto Paulo

, filho do senhor Ladislau
Dambroski.

Cumprimentamos os ani
vet sariantes, desejando"lhes
que esta data se repita por
muitos e "tuitos anos.

N'OTAS ESPARSAS
O industrial conterraneo, sr. A Associação ComerCialWerner; Kellner, vai ampliar o Industrial de Canoinhas velll�seu estabelecímento industrial, fundar, em ,nossa cidade Ill�único. no genero no ,municipio. uma entidade, ou seja, o s!

x PROC, . Serviço de ProteçãoSairá, mesmo, em breve, um Crédito, disciplinando, 8SSt
novo e moderno cinema na ci- as vendas a prestacão.
da de, sendo 'que o pavimento' x
superior do mesmo será desti- O Deputado cooestaduai'nado a um grande hotel. Arcldo Carvalho, deverã parfu

x hoje dos Estadas Unidos, OiCanoinhas foi no palco nos esteve por maís de dois
ultimas dias de outubro de ver- em importante missão
dadeiro schow de schow, eis.' mentar junto a ONU.
que tivemos nada menos de x

quatro, naqueles dias, premo- O' apartamento do dr. Zaidl'vidos, respectivamente, pelo e o calçamento da praçà LaUIClube Canoínhense, pela Radio Müller correm igual o iabuCaooinhas e pelas Casas Per- devagar ... ,
e sempre.Mm��ML

x

A firma Rigesa S.A., quan�
da visita dos seus Diretor!,
terça feira ultima, ofereceu U
grande coquetel ás autoridad
locais,' e outras pessoas gradai

x

Amanhã será eleita a no
diretorja do Clube de BoI'
Fantasma, o conhecido seX!!1
Segundo certos informes devf
rá ser eleito Presidente o &,
Guilherme Prust,

x

Sexta feira, dia primeiro, I
Santa Cruz sobrepujou, COI
certa' facilidade, a representsé
do Canoínhas, pelo escore di
5 a 2 e Domingo, 6 Botalo!1
facilmente, derrotou a Soe. &,
portiva Palmeiras, por 6 a I
todos os jogos pelo campeonalt
da cidade. Em prosseguimeDI�
amanhã, no Municipal, SSDU
Cruz e Palmeiras.

x x
x xConsta que o sr. Silvio Mayer, O Santa Cruz S.C., campeão ®campeão de xadrez da cidade, ofe· cinquentenário. na próxima semanlrecerá a todos os enxadresistas no Salão Bechel, brindará seUllocais, em data oportuna. na Socie· associados. diretores e atletas caldade Beneficente Operária, um um gostoso jantar. cujo menu seri:

coquetel.
\ pato ao molho 'pardo;

x

Por iniciativa do • jornalzinho"
o Lions Clube de Canoinhas
receberá avtsíte do Lions de
Curitiba para uma palpitante
conferencia do assunto do mo

mento, ou seja, reflorestamento,
x

Tito dos Santos, o populsrís
simo compadre Titóca, compadre
/de todos, cujos programas são
de geral agrado, principalmente
para, o nosso homem do inte
rior, completou,' dia 8 de se
tembro ultimo, um ano de
atividades na Radio Canoinhas.

x
As recentes eleições em S.

Paulo mostraram um grande
esvasiamento nas forças esquer
distas e fortalecimento nas for
ças do centro, Partido Social
Progressista e Uhião Democra
tica Nacional. -

CLUBE 'DE BOLÃO "FANTASMA"
Assembléia Geral - Convocação
o Presidente do Clube de Bolão "Fantasma", fazeDd�

uso dos poderes que lhe confere o Artigo 13 de nossos Estatutal,
convoca os Senhores associados para participarem da ASSEM,
BLEIA GERAL, a realizar-se dia lO, amenhã, as 14 horas, DI
séde do Clube Canoinhense, com a seguinte ordem do dia:

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA .

Obs.: - Caso não haja número legal em la. convocaçâa,
a Assembl�ia funcionará as 14,30' horas com qualquer número,
José Allage - Presidente Wils'on Murara - Secretaria

13 da Novémbro de 1963
Festival de Canto O�Feônico
Pelo \

Coral Estudantil de' Canoinhal
--------�---------------------------------- _,

I NO CINE ,TEATRO VERA
/

CRUZ I
PRO,GRAMA

ta. Pa1.:1e - CANCIONEIRO MUNDIAL
1 • Sabes Tu Qual é a Terra

,2 - Saudação à Natureza (Franz Schubert) a 3 vozesigu811
3 -, Aca�anto (Arranjo'----de Ir. Ernesto Dewes)4 - Apresentação (Pelo Prof. Pedro Reitz)5 - O Canto (Silva �ôvo)
6 . Dois Anjos- '.

.

7 - 'Canção da Mocidade (Arranjo .de Méute)
INTERVALO:

Trecho dá Acorc;ieoo - por Ingo Schreiber,

Solo - pelo aluno Mário Lúcio Pereira
Bailado das Ciganas - pelas alunas do ColégioTrecho de Acordeon - por Paulo R. Seleme Wiese
Chitarra Romana . Irmão Rudi e Sebastião

26_ Parte - CANCIONEIRO DO BRASIL
1 - Brasil (Boarkkebas - Recife)
2 - Casinha Pequenina
3 - Boiadeiro (Tradição Gaucha� arranjo de Max M�scblet4 - Engenho Nôvo
5 - Tristezas do Jeca (por Angelina de Olivejre)6 - Despedida (Bethoven)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C®RREI® O@) N'eRn

Ed�'tal d�" �itação,' 'Noções ,de' Fisiogeogrsfia
'1CSo.m(Q� ..Práz)"o D�e '," E:eoáômica'.'·, Sufamer.icana,

. ulnze Ias ."". ",' ,., ' ,

'0 'Cidadão Francis�o Alves
",

por, SElXAS N�TTO,.. "4 �)
",

Pereira, Juiz de Paz em exer- (continuação do número anterior) mitivo Império Borôro, ál,margen,cício da Comarca de Cenoinhas, IX
.

ocidenteis dai terra" junto a9
Estado de Santa Catàrina, na grande mar. .São OI primitivi>.I.f, da Ieí t Inda não há determinado, indtlorma a ei, e c. homens da América do Sul, 'd'não .e provou eficientemente o '

.

homc-ameaoneàsls, n nativo onde restam '01 Nembiquaeee dd
do Pantanal; o ler prelo genêti- Mato, Groeso,' OI Allurinil. do

camente ao Rio. Enquanto ali/rotai baixo Xingu. Sem economia e...

marinhai traziam, em idos tempos, pecííica, ligadol à 'proteção d�'
'áu-tralolmelané.iol,polinésiol per- pautaDal. encontraram. tárdia�
didos ál. migrsçãel n8l' ilha emer-

mente jà, o leu protetor Rondon�
"gentes no extremo Pacifico. ao

forem mail felizel. pois, que atr

'poente, verdadeiramente OI an- Civilizaçõel An�inal, lubmetidat:
ceatrail indÍgenal da Ilhá Andei. ao roldão' dai conqúlstae elpa:!
nada viviam, no Grande Mar que

nholae que nada deixaram no:
lIumia á elevação do leu leito rasteo a não ler noticiai' desen-]
��!l,turbado e inatavel. Enquanto contradee .

e IUpOII{loel vagai.!
(
OI Caraíbal, autilhanoe, d' outra como um mí.ero preço ao futu�ô'
origem aliat6ide, deeciam ao pla- pelo ouro buscado a latiafazer, a

nalto guisno êm...,jacurlõel e e.ta. mitomania dos- metai" Chimus,
bilizllvam dominios "ê dali irra. Nazca, Tiahunacoa, foram ai

diavam, o sílencio �t't vida per- pre-hietôricae civilízaçõee da gran
maneoeeia" intocável no grande de Ilha Andei, desde, pelo menos

vale onde o telurismo vivia na
500 anoI A.C. Depoíe, OI Incas,

plenitude notável dOI mundoe povo do Sol, Zoroaltral n'um
em 'formação.

'" mundo rude encapo àl entranha,'
da Terra, que a própria origelh

<, eacdbre em névoa, o Povo dOI
O mi.tério' da ilha de Pâscoa Incas Capace, dOI. Ineas Hecas, lJi

'é a chave do' Pré Incaiamo; ai Civilização dOI EI.Dorados, teve
r9ta.s Ieuíoiae, a lólução lncáica". o triste fim dai Civilizaçõel que
Maia, Azteca, Todavia. o Andei, atingem o apogêo; terminou como
forjou, na, I�� brtJtal,�ade; ,u,ma tndae, exauridas à. batalhai dQI
Civililação, uma' economia. um conquistadoree, como tribus el:
mil!ici.mo metalogéoicu,AI Civili- paraal, Iugidias, extravi�dai de��
zaçoel do Ouro e da. Prata, er- tro. dai Iloreata amaaonice que

�·guer8m.lle primeíro e únicamente lhe' ficavam a08' pé., 'diltant�j
n� And�l, nelte mund? em .foc��a-;.. tabúl DOI gloriolol dial, gerand�
çao. fIa uma

_

econom:la hlltorlc, tribuI que elqueceram a ance�
_______". '._« .. ,--""'��-"""--------_._----- ""'�,A,"';2 • doe Ande., OBa estudada ,a fuo· tralidode no cadinho brutal d6.

''''_
I.i '" d?, ·ou aimpLelmeoJe,;.J;lã ,�Itudada �.ácrifieio. e �81 fugal, Pi.zarro. ��

.0 rARAISO DOS, ".
. :�:a��g��:t��r:: d��t��r���adC��;5\t:��a���ij,����:amHU��an�)O�:;�\�:" ..

�� \
colet!�'..�adel,,á bIologia �ulmi�� ',:>tt? •

REl9)()" de Çuz�o e Hualcar da

�0.êl :: ' ��',;.; {...!� .1�1't., eçonoIQ�8; .'!l�1 l\q�el•. ��Dl e.de ,aaugue. no ,olVido, no e8queGJ.�N _,

I
' 8lffil!e posterIOr �a fa�ulola e, �II- meôtó. Pizarro venceu, Almag�l!

I _perJ,oIYJL, E}CO��ml� �. ��talogel!U�� na luta entre OI delpojol no ia::
, da Ilha"BralIl. ,Entre aquele"pol

.

go da tirania e do mando. Todi_!'1· ��?O � elite pre'presente, a bar- via, entre elel, .pallou elcapo, I(q
,: rerra .matavel do Amazónal mudo registro dei Povos, o Inca, F.é

de., ��da.. do
. Ch�co. • parado. de lumiram leu, povo ao nevoeiro lê

pellttlencla. A radlatlvldade orlUn· onde viers.
. ,

;ii:
..>�, ""da 1 ct�1 v;olejltal reaçõel f�líoquf�'.. �, ' i�
.:;;), <;::, ; ,_mielili exgôfou. 'uD:fi.periodicid'allef.; (c�ntinua DÓ l»róximo número�

DOIi minériol ativai
.. inerciando-ol' .

. '5

�,!�oVCh'umb&r;p'eloií ?ebcà'tÍlm�ntô.> ;:] 0' O.bf�bt 'l" �
_ �:<

�� ':�,:)���l�::��;: ;,,�O�f::g�:;���ol���:��' �;tl����;�}. 'í�tiD't_S\caria 10 BA'
,

. nlm; a,1 ,lIItemátlcal clVlhzaçoel. de, PAUtO JARSeHELt� ElJld,IOIiI fundamentando ium pro- t '.
.

17,

�����ó ':.�?�r�eJ!u?: ��' . �?nquí�tal
í ,!<.

Um' bom churrasco, :�
,'fl1�der?1i1 �de.!ltruJra�".em:'relpeltar qualq'uer. hora. ;í"

"'.Ó""'.',""',r"n'A 'Ü.:e 'M0rl!AD'aàíll: PlJ'ra '0:::fpturo con- '. .
._ ,'o •. . �:

" 'l �.i.!i'e,ótal, "'4 Rua 'P�lUla Pereira, 477 h�
C �{l:i" i/':· f.;.'}(;��;;Xl�:'I<;�Jf;;h /�"V#I" !�, �:

, ; '! lEn<tuii6�ti,"·ai')fig�.Iiçõél ..

10'010-

,�polít'i'êal 'pl,"é�incaiêál ".e y� incaical.
$et��,,�, _9,tt,I'\I$,bti'�,i),!II:.'8.. dil'
per.al, fugidíal, nOI igàrapé' do .

i,b8f:i(WtAm8z0Dâlt�Vo�errdC;1 aOI'�··;�i•. ·;i
<', \çJ�,.,.!�O �\�a1.:Mg,t��,ªI.f4nà·· Ilha

.. uo< JJ�al� �f�,Ula';iq�o{�"J!9�Rl�. o pri-

. ;

oiscos PL"'VING
"

LONG
FELIZ NATAL
Os Pequenos Cantores da Guanabara
e as mais' Iindas canções dé Natal

DIE REGENSBURGER DOMSPATZEN
síngen Weíbnaehtslíeder
NUN SINGET UND SEID FROH!
Die Weíhnachtsgeschíchte J�us .

dem ,

Lucas - Evangelium, umrahmt von deli
sehõnsten Weíhnachtsliedern
UM FELIZ NATAL
12 canções natalinas com

12 diferentes orquestras'< '

CANÇOES DE NATAL
Uma coletânea .de novas e

antigas' canções '.' de Natal

FRANK POURCEL e sua, grande orquestra
de volta ao seu mundo de melodias

Waltzes of Johann Strauss
Victor SUvester e suas cordas. de pratas
Os boleros que gostamos de' cantar

I .

Trio Irakitan

RAY CHARLES entre nós
o melhor disco de Ray Charles , "

os melhores discos, �- iriaximd� em
.

alta
fidelidade, sempre novidades.' , ,; .J

Casa \ Etlitâ

Faz saber a quem interessar
possa, que procedendo-se nó
Cartório do ES,frivão de Õrfãos
desta Comarca o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mento de José Holcha� fi'c8 a

herdeira Lourdes. Ho.lcha,
residente em lugar. Incerto .e

não sabido, CITADA por êste
E�ita}, com. .o prezo de 15
(quinze) dias, contados d� pri
meira publicação, par�' dentro
de cinco diE\.s, ,��z"e,r, sôbre as

decla�ações de �". �el'.dejTos e

bens ê "valor
>. a't�ibuido e "s,eguir

até final de'CisãO',' o referido
. arrolar\né�to� '", im:!?

. � petí� de
•. revelia. Pa'tá os' devidos fins,
mandou o

..MM J,ui2; . de. Direito,
expedir o presente Edital, que
n.> forma d, .!tei, será, afixado
nó.slugar de costume e publicado
uma vez no "Diário Oficial do
Es,tado,..,e 2 (duas) veaes mo
jornal local "Correte do Norte"..
Dado e passado nesta, Cidade
de Canoínhas, aos dezoito dias
do ,mes -de . outubro- de mil,
noveç,entos e

'<
sessenta e três,

Eu, Z.àià�,n �. 'Sele.me; Escr,jvio.
1;.;,<, -e. é_. "

>

o. SUu$cr1evl. '
-. """ ";'j 'c",

\��J .•• �, .
'-.' ,J.

"
_�,. V f�. �->:

,

FranctScro': Alves, Perêi'ra
·Juiz de Paz 'em' exercíéto

f,
: \

O R G A ',N' I t'A""ç' "O' E .

S i;t
; i (1

fi ,ha '::te: \. m l'f; t
'

ii
, ,YiS'lt8 e,m C;uriÚ�a I as lojas Az de �!>palf

I

das� .q
.....u,�e·' �.,f,,�.lo.�a,.;m', à, sua.,': diSPOSiç�o' a.

�,�?:p �!f:. _� " .-�
p,

mais fabulosa linha de artigos especia"é\
,

,.) \1 �cdu'�t'�eS'I'aerJnia'S��8;au' ti81'idPaedSCeas,,adioem�édseticaarts,i.90·'r·\
para jogos,'esportes, fumantes,

ferragens,,"
•
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"TABELÁ DE 'PR,ECOS DE PUJ3L1gID.\DE
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,Anunciei: Por vez e por'cêntímetro de' àl'turil de' (lóluna: i�
,\" ÚLTIM:A PÁGINA PÁGINAS INTERNAS �1 vez Cr$ 70,00 1 vez

.

Cr$ 50.,00 !'f-
4' veze. '. Cr$ 50.0.0;, ··� ..

vezel
.•: .pr� 40�00 �, 8 ou· mail Cr$ 40,90 I. 8 'ou -D1á�i pr� 25,00 �

Página iQteira Cr$ 12.000';00
.

PágIna inteira· 'Cr$ j 8�000�00 [!l
ft"��\a �áfina _ Cr$}.009�fo �I. .' �.� t�?�ia �ãginat Cr$ 5.?,00,oo �
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