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Câmara Municipal
2a. feira-

reumu-se
, Em sessão extraordinaria, reuniu-se a nossa

Camara de Vereadores, afim de deliberar sôbre os ul
timos acontecimentos. Na oportunidade, foram remetidas

mensagens'de congratulações, pela vigorosa atitude que
tomaram, aos Governadores Carlos Lacerda, da Guana

bara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Ademar de

Barros, de São Paulo, Ney Braga, do Paraná, Celso

Ramas, de Santa Catarina e Ildo Meneguetti, do Rio

Grande do Sul. Identico despacho foi remetido. tambem
aos Generais Costa e Silva, da Pasta da Guerra e

Mourão Filho, do 40. Exercito e ainda ao Senador'[Auro
Soares de Moura Andrade e Raniere Mazilli, Presidente
da Camara Federal. Por sugestão do Vereador Benedito
Th. de Carvalho Netto, a reunião em fóco foi gratuita.
Tambem na referida reunião foi telegrafado ao venerando
casal canoinhense, Alvaro Soares Machado e exma. esposa,
que festejava. naquele dia, entre seus familiares. o seu

jubileu de
.

ouro. Finda a sessão, a Camara incorporada
fez uma visita de cortesia ao Vereador Guilherme Prust,
que' se encontra hospitalisado.

Grandes Festejos
Populares na SBO
·dia····1. de .-

maio'
/'

, A Sociedade Beneficente Operaria, como já.é de
tradição, programou mais uma interessante festa popular
para o dia primeiro de maio proximo, dia do seu ani
versario. Precederão os festejos, já ria proxima semana,
varios torneios, tais como, de snoker, dominó truque, e

pingue-pongue. Ja foram designadas as comissões pata
os referidos torneios, que» ficaram assim constituidas:
snooker: srs. Nelson Moreira, Airton Pereira e Carlos

Bayestorff, Dominó, Francisco Tolomíotti» e Mario
,

Sprott Filhó. Truque: Agenor Kreiling e Gabriel Seleme
Netto. pingue-pongue: Dulcidio Silveira e Neri Nader.
Todos os interessados que queiram participar dos jogos
acima deverão procurar os encarregados das comissões ou ná
séde social com o economo sr. Waldimiro Meister. Dia

primeiro será disputada, por equipes de cinco, entre bolo
nistas locais e de fóra, a riquissima Taça «Cidade de
Canoinhas» oferta do Deputado Aroldo Carvalho. Tambem,
em disputa de importante troféu, será realizado no mesmo

dia um torneio entre' as senhoras do bolão.vA Banda de
,

.

Rio Negrinho, especialmente contratada para animar as

festidades, devera chegar a nossa cidade ás. 9 horas.
Grande e variada ehurrascada, de gado, porco, ovelha e

cabrito, será servida durante a ocasião. Varias churras
carias e restaurantes da cidade, afim de cooperarem com

a Sociedade, não' funcionarão neste dia, num gesto que
merece todos os nossos aplausos. Portanto, dia primeiro,
será o encontro entre todos os associados da SBO, em sua

séde social, numa justa confraternização no di� do trabalho.

Schola Cantorum Santa -Cecilia
Assembléia <ieral Extraordinária

Convocação
São convidados os sócios desta Entidade, a compare

cerem á Assembléia geral extraordinária. a realízar-se �o dia 7
de maio próximo vindouro, às 20 horas, no Club Cancinhense,
nésta cidade, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. - Alteração parcial dos Estatutos Sociais

2. - Diversos assuntos de interesse da sociedade

Não havendo número legal' para a instalação da as

.sembléia em primeira convocação, fica desde já feita a segunda
convocação para às 20,30 horas do mesmo dia. que funcionará
validamente com qualquer número.

Canoinhas, 15 de abril de 1964

Arno Court Hoffmann
Presidente

,
-

,
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Gerente: Il�ASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

As Terras DEVOL T S
A distribuição de terras tem

sido objeto de farta demagogia
palaciana.
Nãõ se trata de distribuição

de terras dentro da política da
reforma agrária. Nos referimos

o HINO
DE SANTA
CATARINA
O Serviço de Relações Públi

cas do Govêrno do Estado tem

fama. Nestes três anos de go
verno Celso Ramos, êste setor

governamental, repetidas vêzes
tem colocado as mangas para
fora.

Uma série de acontecimentos

comprometedores tem envolvi
do o Serviço de Relações PÚ

blicf.s, como ovelha negra desta
,

administração.

Há mesmo um grupo de in
telectuais palacianos que muitas

vêzes, tem sé rebelado contra
as atitudes "paraguaias" do Ga
binete de Relações Públicas.

Recentemente, o tal servíci
nho veio dar mais uma vêz as

mostras da sua eficiência.

Saiu, recentemente, gravado
um disco contendo -o Hino do
Estado de Santa Catarina. O

govêrno do Estado pagou êste
disco E na sua capa fêz apare
cer como editado pelo Gàbinete
de Relações Públicas do Govêr
no do Estado de Santa Catarina,
por ocasião do - terceiro aníver.
sário do Govêrno Celso Ramos.

Até aí nada mais. Trata-se
até mesmo de uma atitude
bastante louvável. Santa Cata
rina devia de há muito ter o

seu hino gravado.

Contudo, há um. pormenor
importante.
No sêlo do disco - e isto im

plica em direitos autorais - não

aparece o nome. do regente e

nem mesmo o nome da enti
dade que gravou o citado disco.

Sabe-se que foi gravado pela
Associação Coral de Florianó

polis, sob a regência do maestro

Aldo Grueger.

Contudo, no selo o disco não
indica nem o nome do coral e

. nem muito menos o nome da

Associação Coral.

Houve má fé, porque alguem
deve estar cogitando de rece

ber indevidamente os direitos
autorais desta gravação.

E é lamentável que a chica
na atinja, também, o Gabinete
de Relações Públicas do Palácio,
principalmente em se tratando

de lesar uma entidade como 8

Associação Coral de Florianó

polis, que despretenciosamente
tem levado ao público cultura
e entretenimento.

a distribuição de terras devo
lutas que os colonos do interior
requerem do Govêrno do Es
tado, através do TRASC.

Na cidade de Blumenau: fi
entrega de alguns títulos de

propriedade mereceu grande
aparato publicitário. E dentro
da bombástica propaganda foi
mandado afixar com os dizeres:
"Títulos retidos há 40 anos,

o IRASC os está entregando
em 40 dias"

Estes dizeres merecem uma

consideração.

A UDN governou o Estado
durante o período de 195..0 a

1960. Portanto, dos 40 anos,

apenas dez devem ser debitados
à UDN e os outros trinta ao

PSD.
r-

Portanto. se os títulos esw.
veram . retidos, a quem c�be
a maior culpa?

NOVAME·Nr-rE lLHADA

A_ CAPITAL DO ARROZ
Com as poucas chuvas que estão ocorrendo no

nosso municipio, já a localidade de Taunay, um dos lugares
onde mais se planta arroz na. nossa comuna está toda
ilhada. Ainda ontem quando nos dirigiamos àquela vila,
em possante rural Willis, tivemos o nosso veículo encalhado
só saindo do atoleiro após socorrido por trator. Essa não,
sr. Prefeito. Aquele laborioso povo merece mais um pouco
de consideração. Leve em conta sr; Prefeito, que a grande

.

produção de Taunay, além de suprir a nossa cidade, ainda
é exportada' para os grandes centros consumidores pagando
altas taxas ao municipio e ao Estado. Os moradores do
local observaram. que um simples e completo envaleta-

. menta, ao longo da vargem, resolveria em muito o problema.
Mãos a obra, sr. Prefeito, antes dum período intenso
de chuvas.

Nota do Diretório Regional
da União Dem. Nacional

O Diretório Regional da União Democrática Na

cional, Secção de Santa Catarina, ontem reunido, comu
nica ao Diretórios Municipais e seus correligionários, que,
considerando a atual conjuntura política nacional, deliberou
não mais realizar, nos dias 2 e 3 de maio próximo a

Convenção Estadual convocada para escolher o candrdato
do partido ao Governo do Estado, devendo brevemente

marcar a nova data da Convenção Udenista.

Florianópolis; 16 de abril de 1964.

PAULO FONTES, presidente em exercício.

de ReForma
·Catarina

Instituto
de Santa

Agrária ,

IRASC;-

Cópia de Telegrama n. 1043-
PREFEITO MU�ICIPAL DE CANOINHAS

PREÂMBULO __ FPOLIS 1201-76-17-16
�

Face anulação decreto desapropriação terra assinado god
vemo anteríor vg solicito' tornar sem efeito remessa relações pro
priedades rurais pt :

Empresas colonização cuja determinação foi baseada pela
delegacia estadual de supra em oficíos circulares 11/63 et 5/64 p�
Encareço necessidade iotermedio imprensa escrita e falada também;
Associações Rurais transmitirem esta informação todos pequenos
e grandes proprietários fim tranquilisar meio rural nosso estado;

Sds ,iAI. General Alvaro Veiga Lim..

Responsavel Pela Delegacia da Supra
I

,.
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10 de Maio

Casa E r I i t
* -'f',"' '&_0&&&1#6 •

Máquinas dé Escrever
fi Barbeadore$ Elétricos' REMINGTON
Ferros -

..Ií,1.ff",_";ltf� .. Chap�s .., L..oos "M A C, F E"
Sementes "CAMPANI" - Farinha uSURUHY"
Fumo "FIO DE OU�o f,

- Móveis "CIMO"
,

Informações com '<�

.-THASS. SELEME

lPrefeitura Municipd,1 de
Major Vieira

.

i lei N. 82, de 6-4:-64
i Antonio Maron Becil, Prefeito

, :Municipal de Major Vieira, Es
:t�do de Santa. Catarina, faz sa-

. iber que a Câmara Municipal de
ereta e eu sanciono a seguinte'

LEI:
Artígo 1e _:_ A partir de 10

de abril de 1.964, fica concedido
um aumento provisório de (cem)
100% 80S professores Munici
pais em atividades sôbre seus

respectivos vencimentos.

Artigo 2° - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

abrir o credito suplementar para
a execussão

'

da presente lei."

Artigo 30 - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas' 8S disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Ma

jor Vieira, em 7 de abril de 1964.

As.) Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal.

Registrada e publicada a pre
sente Leí na secretaria Munící
pal, 80S 7 dias do mês de abril
de 1.964, e no Jornal Correio
do Norte.

As. Jair Dírschnabel
Secretário

Uma . promoção
mais bonitas

que 'irá

tradições
rememorar

da, gente
as

.- 27 28 -'29 de JUNHO

. na CAPITAL DO ' MATE

1,a. FestaNacionaldoChimarrão
- Pró Construção do Cinêslo de Esportes

csnôinhense.

Grandes Atrações e

Divertimentes.

BAILE REGIONALISTA,
com a participação do

"Centro de Tradi�ões Gaúchas"
de Lages.

I
<I '

" -

UTILITARIO

/

- O veiculo mais útil do mundo I
\ '

o MElHOR CERTifiCADO DE GA�ANT!A NO PAís:
6 meses a contar da data da comprq__9u 12.000 km de uso.

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas
4 rodas, os mais duros caminhos. 'E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, ,o utilitário "Jeep" Universal
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

IIJEEP"101. 2 PORTAS

TransporIa 8 passagei
ros, perfeitamente o_co
modmlos.Traçüo em 2 ou
nas 4 rodos e reduzida.

-Basilio

,

fAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposiçã!), pa
fCil que você mesmo experimente e comprove suas

vaiilt�gens excepcicnels.

"mp"10l·4PORTAS
Assentos para 6 pessoas,
4 pertes facilitam o nces-

50. Tração em 2 ou nas

4 rodas e reduzido.

Humenhuk Cia.& Ltda.
CANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 -. SANTA CATARINA

. 1,'
,x

�it�, ;';"'Al..

Dial.de aio
almoce no

-

OPE A 10

A V I S O
A quem interessar possa

Marcelino José Machado ç

e Alvaro Machado" loca
litários de terrenos situados
em Rio Bonitinho, Major
Vieira, avisam que fica ter
minantemente proibido. ca
çadas em terras de suas

propriedades, devido grandes
prejuízos de ovelhas, ter
neiros e· cercas de .arame

cortadas, dando transito a

criações nas lavouras dos
confrontantes, não se res

ponsabllízando pelo que possa
suceder aqueles que deso-,
bedecerem o presente aviso.

Major Vieira, 25/11/63.
Marcelino José Machado

Alvaro Machado

loteamento
-VENDEmSE
as ultimas datas em loteámen
to aprovado pela Prefeitura sitas
em Campó d'Agua Verde, parte
sêca. Preços ótimos. A vista e

a prazo.
.

Os interessados poderão diri

gir-se à Rua Caetano Costa
(Armazem de Dona MARIA

MARCINICHEN.) 3x

/'

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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condecora volun
tários da -

revolução
o governador Carlos Lacerda

entregou um escudo aos volun
tários - civis e militares -

que de lenço. azul e branco ao

pescoço, ficaram durante a re
. volução aquartelados na Escola
"Ana Frank" para defender o
Palaeio Guanabara:

o ESFORÇO DE CADA UM
Neste momento de reformu

lação da vida nacional é essen

cial que todos os cidadãos
contribuam para que � demo
cracia seja mesmo revigorada.
Aqueles que ontem viviam em

constante sobressalto, temendo
a agressão extremista prenun
eiada qela conivência de Jango
com o PC, devem hoje 'colado
rar de fató com o' Brasil na·

grande re.volução ética que se

proc�ssa. Participando da luta

por uma democracia autêntica,
em que não haja miséria nem

fome, nem doença e nem igno
rância, estarão os brasileiros
lançando as bases de um futú
ro defínitívamente livre do fan
tasmã bolchêvista.: Não basta
ser anticomunista; é preciso
também consolíbar a democra

cia, ampliar sua autenticidade

popular, transformar a liberdade
num bem aealmente valioso

para todos, afim de que a ideo

logta comunista seja inapelàvel
mente derrotada.

São significativas, assim, as

manifestações espontâneas de

apio ao esforço de recuperação
nacional, que se obseraam em

todo o País. Cidadãos de todas
as classes, humildes muitas ve-

Carlos Jung.
informa ,de Curitiba
Um mundo de personalidades

da alta roda catarinense foi
convidado para paraninfar, dia
11, o enlace matrimonial de
Mara Prochmann e Héiio da
Silva Hoechl, levado a efeito
na Igreja Santa Terezinha. Após
a cerimonia o casal recepcionou

.

convidados com um almoço no

Grande Hotel Moderno.
x x.x

,

Do noivo foram padrinhos
os senhores Dr. Aderbal Ramos
da S�IV'a e sra.; geputado Ivo
Montenegro e sra.; governador
Celso Ramos e sra.; Dr. Cecildo
Andrade Xavier e sra.; depu
tado Joaquim Ramos e sra.;
deputado Armando Calil e sra.;
dr. Hugo Ramos e sra.; desem

bargador José Ferreira Bastos
e sra.; desembargador Arno Pe-
dro Hoechl e sra ..Raquel Ramos

Ida Sílua; dr. Herminio Daux
Coabald e sra: Maria Tereza
Tolentino qe Carvalho, senhora.

-IRuth Ramos.

xxx

Por parte da 'noiva psranin
faram ao ato os senhores de

sembargador José Patrocínio
Gallotti e sra.; dr. Saulo Caro
.valho e sra.; sr. Euzébío Ritz-
mann e sra.; dr. Joaquim Ms
derra �eves e sra.; dr. João
Alberto Nícolazzí e sra.; dr.
Moacir Budant e sra.; sr. Her
bert Ritzmann e sra'; sr. José
Luiz Linz de SOUZ& e sra.

zes, dispõe-se a contribuir com

sua parcela de esforço para que
o Brasil vença a fase de difi
culdades economico - financeiras

que atravessa. Tais manifesta
çQes traduzem sem dúvida além

de espírito d e brasilidade, a

esperança que o novo Govêrno
infunde em todos os brasileíros

nesta etapa decisiva de nossa

-História,

Antes de oferecer os escudos
o governador disse aos volun
tários comandados pelos coro

néis Martinelli e Burnier que
vai inaugurar uma escola pri
mária com .0 nome de "Escola.
Azul e Branco".

A cerimonia de entrega dos
escudos realizou-se n o salão
nobre do Palacío Guanabara.

A P R E SE N TA:

PIRATA

Vera Cruz

o casamento da filha do casal
dr. João Colodei, Prefeito Mu

-nícipal de Canoinhas, foi o acon-
..

tecimento elegante do sábado. " IIlII__!lgIllAII-!lMIi*i!I� ..IIII ..

Cine Teatro

HOJE - ás 20,00 horalll impróprio até 14 anos

na Conquista da AtlantidaHercules
Enfrentando monstros terríveis e forças desconhe
cidas, Hercules consegue salvar o mundo. Seres
misteriosos de fosça sobre-humana seminando des

truição. Com Reg Park, Fay Spain e Ettori Manni.

DOMINGO - ás 1�,30 horas - censura Iivre

Hertules na Conquista da AtlaÍltida·

DOMINGO
à. 16,00 horas
as 19,00 hora.
as 21,00 horas

censure livre

imp. 14 anol

REAL
As intrigas da côrte/ de Elizabeth da Inglaterra ...
a audácia de Drake, o pirata da rainha. O fragor
das batalhas nos mares ... a glória de ser "o mais

audaz". Com Rod Taylor e Keith Michell.(
"

.

Em Cinemascope - colorido.'

2a. Feira - àlR 20,00 hre, - Imp, a�é 14 anos - REPRISE
___--1-

3a. e 48. Feira - às 20,00 horas - Imp, até 14 anoa

I

Prisão de \ Mulheres

5a. e 68. feira - à. 20,00 horae - impr, até 14 anol

o -Herdeiro de Satanás
com Alberto Lupo e· Sussanne Loret

A história que deixará lodos em suspense.

Dia 10

Aguardem:

Audácia de Forasteiro

Pecado de Amar

Mélodia Imortal

Dia 3
,.'

I

Quadros: Opera rio: Orlando; Noldl; "I'uttnho " Valmor;
Luiz e Brande; Nereu; Dingo; Dirceu; Zeca e Tião.

: Santa Cruz: Gato; Odir, Cílo e Milton; Wallace e Chíquí-"
nho, Edson, Corringa, Wílo. Merado e Irineu.

"

Arbitragem: Juiz: Ulisses Alves Xavier da Liga Serrana
de Desportos; Gonçalo do Amarante e Athaide Silva LMD.

Renda: Cr$ 113.000,00

Quadro. Geral da Terceira Zona
Resultados de domingo último:

Em Canoinhas: Botafogo 4 x Juventos O
Em Mafra. Santa' Cruz

.

1 x Operario 1
Em Lages: Guarani 3 x Olinkraft O.
Em Porto União: Tamandarê 2 x Peri 6.

Escrito de J A KO •

I

Pelo certame estadual, defrontaram-se domingo último
no Estádio da "Pedra Amarela" em Mafra as equipes do-Operário
e Santa Cruz, partida número 1 da rodada da 3. zona

Precisamente as 16 horas o Sr. Ulisses Alves Xavier
deu o apito inícíal, a nosso ver, um dos poucos, executados (com
exatidão por SS. /'

Ambas as equipes demonstravam excessivo nervosismo,
em virtude da importância da partida, já ;que o Santa Cruz via
em jogo sua posição de lider invicto, 'ao passo que o Operáríç,
com dois pontos -atrás de seu adversário, em caso de derrota
estaria com meia duzia distanciado do primeiro posto da tercei
ra zona.

Nos primeiros minutos de jogo desenrolou-se normal
mente, não havendo predomineo territorial, dêste ou daquêle,
Aos poucos, porem, com o fator campo e torcida ao seu lado,
alem de um mela de campo bem plantado, os alvi-negros pas
saram a comandar as ações naquele setor, tentando a infiltração
pela esquerda, por intermédio de seu astro, o ponta esquerda
Tião. Contudo, a defesa .dos. canoínhenses, inteligentemente por
Wallace, não permitia li queda de sua cídadels, desfazendo
sempre as investidas contrárias.

Aos vinte minutos, numa confusão na área, o Sr. Ulisses
Alves Xavier marcou um penalti que absolutamente não existiu
em virtude de não haver falta. Tião, ao cobrar, chutou fora, per
dendo. assim 8 oportunidade de abrir a contagem. A partir de
então, abatido moralmente, até .0 final do cotejo, o fabuloso pon
ta-esquerda apagou-se completamente e tambem pele esplendída
atuação de Seu marcador Odir.

,
O primeiro tento da partida surgiu aos 25 minutos da

fase inicial quondo Melado, numa de suas jogadas -ceractertstices,
atraiu toda a defesa contrâría, soltando a redonda de primeira
ao ponteiro Edson que arrematou no canto direito da meta guar-
necida por Orlando. �

A té o final da primeira etapa transcorreu o prélío no
mesmo ritmo, notando-se agora mais calma nos elementos do.
Santa Cruz, contrabalançapo por um maior nervosismo nas hos
tes alvi-negras.

Iniciado o segundo tempo, nos primeiros quinze minutos
houve um ligeiro predomínio �o Santa Cruz, para em seguída
ceder/ ante o melhor jogo de meio de campo do Ope.rárto, que,
a partir de então passou a tentar a infiltração pelo miolo, já que
pela esquerda, como o faz normalmente, não tinha possíbílidades.,

Assim foi que, 80S 43 minutos, Dirceu chuta forte' e'
rasteiro contra a meta de Gato. Este agarra � solta novamente
a pelota, entrando Zeca e marcando para o Operario. (

Já em seguida surgiu um tremendo sururú na altura do
meio de campo, que envolveu vários jogadores, O juiz esperou
"tranquilamente" o término da confusão, não advertiu ninguem,
não expulsou ninguem, mandou prosseguir o jogo pera logo
apos dar por encerrado o prelío,

.

Foi realmente fraca a atuação do Sr. Ulisses Alves Xavier
da LSD de Lages, permitindo o jogo violento e seguindo a par
cialidade dos bandeirinhas.

Um fato que tambem não se, pode deixar passar desper
cebido foi a atuação dos elementos do Clube' Atlético, Operário
pela maneira com que enfrentaram a equipe do Santa Cruz Foi
de' fato, um espetáculo à parte a "caçada" feita aos etletas de
Canoinhas, a custa de botinadas, a ponta- pés, empurrões, dando
uma demonstração de "vale tudo", menos Iutebol.. é claro.

Aliás, isto não é novidade, quando se trata de uma- par
tida de futebol em Mafra e na qual esteja em risco 8 vitória. :E
simplesmente lamentável que isto ainda aconteça, e cujo resul
tado ,ó pode trazer prejuizo 80S promotores de certames, pois o

público paga para assistir espetáculos limpos, onde impere
somente técnica e espo�tividade.

/I
Outros Detalhes

'I,

PAR'A fERIDAS,
'E C Z E MAS,
INFUMACOES,
C O C E I R A S,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, flC.

fi CASPA [ QU[Dfi O[ S[US , CfiBHOS USn�DO,

I

/

�" "

'NUNCA EXJSTIU IGUAL
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ANIVERSARIANTES
AN!VERSARIAM.SE

DA SEMANA

Hoje: as exmas. vvas. dna.
Irene Szczygiel, residente em

Taunay é dna. Esianislaua
Kosowski; as sras. Etelvina
esposa do sr. Ewaldo funka
e Prieda esposa do sr. Willy
Hautte; a sr/a. Dagmar Má..

ria C. Kohler; o [ovem Marco
Aurélio

.

Cerdeira, residente
em Curitiba.

Amanhã: os srs. Albano
Voigt, Frederico Kohler Filho,
Rodolto Boyerl tChusta) res .

. em Blumenau; adir Rachid
Nader, Fernando Freiberger,
e Gustavo Stratmann resido
em Curitiba; srta. Terezinha
Burgardt; os meninos Wilson
filho sr, .Erunno Friedmann
é/ Antonio Waldir, filho do
sr. Romão Nideielski.

Dia 27: o sr. José Portinha;
os meninos Ademar Antonio
filho do sr. Leonardo Brey;
Arolde filho do sr. Augusto
Bess e João Roque; filho do
sr. Nivaldo G. Padilha.

Dia 28: a srta. Elfi, fiilhà
do sr. !(uppt echt Loeffler; os

srs. Odival Rosa dos Santos
res. em Blnmenau e Flávio
Zippel res. em, Florianópolis,
o sr, Paulo Neuburger; a,

srnha. Yeda Lúcia filha do
.

sr. Aeacio Pereira.

Dia.29: o sr. Darcy wiese;
dna. Julia, esp, do S1. Eliseu
Barcellos; o menino Silvio
Carlos filho do sr. Waldomiro
Medeiros:

Dia 30: a srnha. Clara
filha do sr. Alfredo Baukat;

FRIGORIFICO
\

(ANOINHAS S/A
A V I S O

A Diretoria do Frigoirficodflauoinhaa S/A. avisa oi! snra. aci
onista. que iâ integralizaram seu capital subecritc, poderão procurar
titulos nomiéativoe na Alllociação Comercial e Industrial de Canoínhaa
no expediente normal.

'

r Relação nominativa dOI acioniaíae e respectivo. números dOI
títulos. .

Jorge de Souza, 152; João Alve. Mall.aneiro, 153! Arlete Alves
de mirauds, 154; Arlene Maria de Miranda, 155; Gilberto Àlvell de
Miranda 156; Luiz vidal Alves de Miranda; 157; Marcelino Bubel,
158, Narciso Bartnick, 159. Nestor Bosse 160, Hicardo João Alves

de Miranda 161. Albino Osaowskt 162. Dr. Arnaldo Peiter Filho 163

Julio Wendt 164, Sibila G, Reichardt 165, Henrique Bartuick 166,
Ieineu C. Drevek 167, José Carloe 168, Wanda Píotrowski 169,
Basilio Huk 170, Nery Sarda 171, ,Esm.eraldioo, Maia de Oliveira
172, Ladislau Fernandes Barbosa 173, Carioe Wagner Junior 174,
Aleixo Kmiecik 175. Aloisio Pieozarka 176. Daniel Gr in 177. Eliae

Marco, 178. Guido Jo�é· Fuck. 179, Gebeael Boulos Ei-Kouba 180,
Jair Damaso da Silveira 181, Manoel Kuetôdio Mattos 182, Ney
Pacheco de Miranda Lima 183, Oscar Frank 184, Tadeu Pieczarke

185, Rodolfo Schieell 186, Simão Markos 187, Esteíano Markoa188,
Rupprecht Loeffler 189, Werner Loeffler 190 Ces'ave, Maria Greche
ehem 191. João Batista Artner 192, Leopoldo Fallgatter 193, Nelson
Antonio Cervi 194, Simão Pacheco Guimarães, 195, Pedro Libero
mal 196, Erasmo Jorge de Andrade 197, Afonia Trapp 198, Afonlo
Lüetcke 199, Armeliodo Thomazzi 200. Delby Machado 201, Harry

: Schreiber 202, Haroldo Hedler 203, Hugo A. Peichoto 204, João
Isidio do Nascimento 205. José Allage 206, Marcos Sussenbach 207,
Miguel Oliakovicz 208. Maria Melita B. Seleme 209, Dr. Olvaldo

Segundo de Oliveira 210, Pedro Gregorio Franzon 211, Pedro Artner

212, Dr. Rivadavia R. Correa 213, Rimon Seleme 214, Rufino Ule!· '

covicz 215, Tufi Nader 216. W81demar Brande. 217, Zanei Seleme

218, Mário Banach 219, Dr. Aroldo C. de Carvalho 220, Alv8ro
Cordeiro de Oliveira 221, Vera Lúcia Zaniolo 222, Sonia Maria Za
niolo 223, Maria Coretti Z8oiolo 224,· Maria de Lourdes Zaoioio 225

MiIlll.l, Luiz Zsniolo Filho 226, Modesto Zaoiolo 227, Modeato JOMé

Zaniolo 228. Jozete Maria Zaniolo 229, Antonio Sergio Zaniolo 230,
Altavir "Zaniolo, 231, Alcidiu Z. Zaniolo 232, 'Airton Zaniolo 233.
Adíl8�n Zaniolo 234. Luiz. Fernando Freital!l 235. Vacilo Marko 236,
Pidro Olivio Munhüz 237, Octacilio Leite, 238, Nilloo José Corres
239, Miguel Orchlllhak 240, kauro Todt 241, Lourenço Wittlich 242,
GUltavo Wille 243, Guilherme Ostertag 244, Franci@co E. Cublu

Batillta 245, Carlol Stelzoer 246, Alexandre Zucco 247, Bernardino
Marko 248, Artbur KUDzel 249, Antonio Olivir Zucco 250, Alicio

.( Zucco 251, Oracy BaBloi 252, Adauto Nunel ,Allage 253, Alvaro
,

MaUoo 254. Victor Boiauki 255, Augusto Haen,ch 256, Alfredo

Ri;Jeller; 257 Alcide. Fernandes; 259 Flavio Cararo; 260 lriseu Jungle.
Gonçalve.; 261 JOllé Hacker; 162 João Farian; 263 Luiz Haal de

SÓUZ8j 264 Moacir Fereira; 265 Orlando Müller 266 Wiegando Prult
267 Avelino Antonio Lavina; 268. Antonio Silvio Shadeck; 269 João
Florindo Schadeck 270 Jacob Schadeck; 271 Luiz Schadeck; 272
MaDuel Rouen; 273 Olímpio Raulino Schadeck;'274. Romalino Pereira

2i� Silvino Volgt; 276 Albino R. Budant; 277 Pedro Fereira; 278

Ahrão Bechafa Seleme; 279 e Eltefano Wrúblewlki; 280.

Oanoinball, 25 de abril 1964

(An.& Francilco Wilmar Friedrich

Diretor.Pre,idlnte.

o péssimo estado das dependencias do Estádio Alínor
Dia 30 - 16 horas - recepção. Visira Corte tem sido motivo de "gossção" por parte dos visi-

solene no km. 6 . tsntes: o alambrado é tido como modêlo único désta região.

DialdeMaio CASA

a srta. Rose Marv Demikoski,
dua. Elvira, esp. do sr. João.
Hessel; os srs. Nestor Cunha
Ramos e Ernesto Noernberg.
Dia 1. de maio: as sras.

dna. Zilda, esposa do sr. dr.
Riuadaoia Ribas Correa; dna .

Herminia esposa do S1. Otto
Hoeptner; a sr ta. Marise
Marta Rudolf; os srs. Pedro
Frank; João Greinert; o s

jovens Altino Kretzer e Osiris
Renê Nader; as meninas Ro-
seliane. filha do sr. Elimar
Olímpio Fiedler 8

� Rosane
Maria, filha do sr. Erotides
Pacheco Prates:

Dia 2. lJ'S 81'S Pedro Paulo'
Fernandes, Teodoro Tarchesk.
as srtas. "Zenilda Kosotuski
e Dora Beatriz Stratmann;
O menino Itamar Freâerico
filho do sr. Haroldo Koepp.
Cumprimentamos a todos,

desejaSdo felicidades.

Estudantes
,

Curitibanos
Cenoinhesem

As comemoraçoes do« Dia
do Trabalho» terão este ano

I um cunho .todo especial para
Canoinhas, pois, uma caravana

de estudantes do INTERNATO
PARANAENSE de Curitiba
estará em nossa cidade, com a

finalidade de realizar diversas
competições esportivas. A che
gada da caravana está prevista
para as 16 horas do dia (30.
Grande, cortejo de automóveis
irá ao encontro dos visitantes
até Km. 6, a fim de recebê-los
festivamentes e conduzí-los em

triunfo Até a cidade, onde êles
serão albo

.

de. diversas home
nagens por parte das autor�
dades e do povo de Canoinhas.
Os rapazes de Curitiba ficarão

.

hospedados nas famílias dos
alunos do Ginásio Santa Crus.

É o seguinte o programa
esportivo a ser cumprido pelos
estudantes nos dias 30 de adrtl
e 110. de maio:

20 horas - Partida
de basquetebol- ESTUDANTES
'X INCO. Haverá interesante
preliminar realizada pelo puin
teto de basquetebol do Ginásio
frente a um adversário a ser

escolhido.

Dia 10. - 9 horas -' Futebol
de salão - ESTUDANTES X
BANCO NACIONAL DO
'COMERCIO A preleminar será
realizada igualmente pela equipe
de futebol de salão do Ginásio.

, \
14 horas - Futebol de campo-

ESTUDANTES X MISTO DO

BOTAFOGO,. peleja esta que
servirá de preliminar para o

grande cetejo que sustentarão
as equipes do Botafogo e do
Internacional. de Lages pelo
campeonato regional.

�

Canoinhas poderá assIm viver
�ais algumas horas de emoções
esportivas e ver· de perto a

disciplina e o espírito de luta
com que os 'estudantes sempre
enfrentan seus adversários. Não
percam portanto estes grandes
jogos a seres realizados quinta
feira e sexta - feira próximas.

almoce no

'OPERARIO

Ainda Espo es
Colocação por pontos perdidos

(
,

e Santa Cruz1. Internacional, Botafogo
2. Olinkraft e Guarani
3. Operário
4. Perí e Juventus
5. Tamandaré

3 pp.
4 pp
5 pp
6 pp
10 pp

Próxima. rodada . ,

DOMINGO, DIA 26

Canoínhas:
Lages
Mafra
Porto União

Santa Cruz x

Internaclonal x
Peri x

Tamandaré x

Em
Em
Em
Em

Juventus
Guaianí
Botafcgo
Operário

xBOTAFOGO 4 JUVENTUS o
Numa partida pobre de / atração, com uma arrecadação

fraquissima, o Botafugo local não teve dificuldades em abater ia
Juventos de Porte União pelo escore de 4 tentos 8 O.

x' x x
,

Em Mafra, no "covil das féras negras" o Santa Cruz
conseguiu um honroso empate, numa partida dramática. Teve
que enfrentar um fogo serrado de pontapés e botinadas por par
te da equipe do Operário.

x x x

. Os demais resultados da rodada n. 6: em Lages,' Guara
ni 3, Olinkraft O, E� Porto União o Peri botou mais querozene
na ladterna do Tamandaré: 6 a 2 para os periquitos.

x x �

A diretoria do Botafogo está organizando uma grande
caravana de torcedores para acompanhar o mais querido a Mafra.

x x x

Adilson Zanioio ê o novo Presidente do Santa Cruz;
muito promete o jovem mandatãrio dos bairristas. Segundo boa
tos pela cidade, consta na agenda de Adilson, li contratação de
um técnico de Curitiba para o Santa. Cruz.

x x x

A equipe da S,E. Palmeiras está com viagem prograda
para a vízínha cidade de União da Vitória, deverá enfrentar o

São Bernardo daquela cidade. Aos periquitos, da colina desejamos
pleno exito na partida de amanhã.

Tropicando

a nossa

Inaneira,
de vestir!

M�M 2R2g·2

PEREIRA
12

VENDEN,DO

anos

BOA ROUPA
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Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

� FOTO JOÃO II FOTO' E OTICA"
Oferece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
Óculos em Geral
Óculos Escuros
Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de Óculos
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc, Etc.

Executa Qualquer Serviço do Ramo.'
---------* • .----�---

Adquira S� Oculos na Seção de Otica do

FOTO JOAO "Foto e Ótica"
Que é Eapecializade, Tem Moderno Aparelhamento e

Eseouca o Serviço Com Precieão,

FUNDADO ÉM 29/5/L94.7 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/O 844
JORNAL SE:MANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira" 755/761 - Fone, 128 - Canoinhes • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 1.0Ç)0,00
Desde o número 773 (14 de março último)

Os atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
a anuidade, até a presente data.

'TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncíoe: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA J:'AGINAS INTERNAS
1 vez c-s 100,00 1 vez Cr$ 75,00
4. vaze. Cr$ 75,00 4, vezel Cr$ 60,00
8 Ou mais Cr$ 60,00 8 ou pu,i. Cr$ 40,00 '

Página inteira Cr$ 25.000,00 Página inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$ 15.000,00 Meia' página Cr$ 10.000,00
OBSERVACÕES:

I
Originais de artigo. enviado. a, Redação, publicado. ou

não, permanecerão em poder da jnéame.
A Redação não endonf.l conceito! emitido. em artigos assinado!!.

- Refaça suas forças, tomando
----.�.��

C A F É B I G
TOIrado a ar quente

Saboroso até 'a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BiG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
II�

,Quando fizer seu itinerário de passeiO,
não esqueva de' incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO
, \

Máquina de
Rua Duque d� Caxias, s/n
CANOINHAS

Arroz São José,
Cai'xa Postal, 202 -:- Fone, 27,2

SANTA CATARINA

Compra Sementes de Arroz
Tem a venda todos os tipos especificados: 7x

� .Amarelão Espedal - alue lose - Arr"z Comum.,'"

Bar, Sorveteria e Armazém

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 4...

de Waldomiro Maievers
Bebidas Nacionais e Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmírít, 986

Perto da Estação Ferroviária.

I
MASSAS

p�r� Vidraças
CASA ESMALTE

Vborrascarla IDE A L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora,
Rua Paula Pereira,' 477

VI O R O 5
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

\,

Atencão Dansarinos!' ,Não percam-'
D:a 25 de AbrU r

-

o Maior Baile do Ano'l
O sr. Francisco Bechel, mais uma vez, tem a honra

de convidar todas as sociedades canoinhenses e distintos
familiares para o

'Grande Baile de Inauguração de Reforma
o qual- será cadenciado pelo afamado Jaz Band ELYTE
de Corupá. Agradecendo a boa acolhida que sempre tem
recebido, deseja a todos que comparecerem uma alegre
noitada dansante.

-

Jx

NOTA: Reserva de mesas no local ou pelo fone 112'.,
�

._--------.......-------_._----' r �

EDITAL
I - De ordem do Senhor Presidente do Instituto Nacíonal

do Pinho o Delegado Regional do Estado de Santa Catarina torna
público que até o dia 6 de Maio do corrente ano fica aberta a

concorrência pública para a venda de TO&ETES de pínheirc
bresiletro.taprqxírnadamente 2.000(dois mil) metros cúbicos, medida
'de lenha), produto das plantaçõea do Parque Florestal Josqutm
F. Ramos, em Três Barras.

II -_ Os Toretes de Pinheiro braeíleíro cortados na medida
de 1, 20 (um e vinte) metros de cumprimento ou em múltiplos
dessa medida, descascados ou com casca, com diametro miníjno
de 5 cinco centímetros, sproveítaveís para pasta mecânica -e. ��
lulose ou para escoramento em construcões de concreto.

III - As propostas, que serão abertas e arroladas na
presença dos interessados, as 15 (quinze) horas do dia 8 de maio
dêste ano, na sede da Delegacia Regional do INP, em Joinville, na
,Rua do Prmcipe nO 192, podem ses apresentadas obedecendo os

seguintes requisitos:
8} - serem apresentadas em 2 (duas) vias em envelopes

fechados e rubricados no fêcho, contendo no anverso, com desta
que' e clareza, • expressão... Proposta para compra de toretes de
pinheiro brasilei{roj

b) - serem apresentados para todo o lóte contendo de
modo - claro, o preço por metro cúbico em numeros, e por extenso,

c - a retirada e evutuaís impostos incidentes sôbre a
�

operação, correrão por conta dós interessados;
..._ '-

d) -:- o pagamento será à vista no ato .da retirada, me-
diante medição,

IV - O INP se reserva o' direito de, a seu ju1zo
anular 8 presente concorrência.

Joínvílle, 16 de março de 1964

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Antônio Ramos Alvin - Delegado Regional

,

"

Ix

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, no_? móveis à sua, escolha, encontra-se disponível !':na

C À S A > V E R DE''''
de JO A O A B R A O S E L E M E

Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS

Revendedora" Exclusiva >.

/.�. :"r. .../ .t.

�!

� ..;",,:i·�i!��,u".L.III"'';'_i''''''';',�_;..;��.,�_'f!..d �,;..� ...

"

)
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CÁSSIO mDnTEVERDI

* o GT 15 esteve reunido aexta feira pauada lob
a presidência de Mário Marcinichen. Vários a!i8untom emtiveram
em pauta. Regilltramol o mais importante: O Departamento
Etlportivo do Grêmio XV de Julho (Nery Nader e Guido Fuck)
organizarão B8 equipeI que reprelentarão Canoinhaa na h. Fes
ta Naciooal do Chimarrão e nOIl Jogos Abertos de Santa Ca
tarina dêste ano. Canoinha., novamente, brilhará no bli�quete.

* O Grêmio Esportivo Inco foi o vencedor do
torneio Tiradentel de Futeból de Salão, promovido pelo Bata
lhão Januário Côrtel para comemorar a palltagem do dia do
mártir da OOlla Independência.

Últim�
, * Meiga, muito meiga; de aorrilo bonito, mal às

vêzea mQ.ito léria, a menina-moça de cabelol longol e olhol
elcurOíl continua lendo a rainha dOI IODho. colorido... ;.

c ; Amigo. leitores bom dia. Um bom fim de semana a todo ••
Neste 'fim de mês e enquanto o inverno não vem. noesa cidade
conta com bom ,movimento social,

Bingo Movimentado
'-

Foi sucessc o Bingo Dançante promovido sábado último
pela Cala da Amizade do Rotary Clube de Cauoinhas. A alta
sociedade marcou presença e entre um prêmio e' outro aI dan
çai foram movimentadas. O 1. prêmio. um fogão a gáz. saiu
para o ar. Nelson Coutinho.

Feltal beneíicienteé como esta, que vila agasalhar OI ea
colarei póbres da Matecap, aempre merecerão o epôió' e 011 moi.
iustos encomios dOI canoinlieneee.

�

Baile no Chico Bechel
O Sr. Francisco Bechel inaugurando melhoramentos na

sede da Sociedade de Tiro ao Alvo Canoinhaa estará promo
'vendo hoje, a partir dali 21 horas, grande baile animado pelo
Jaz Elite de Corupâ, São convidadas tôdas a. sociedades canoi
nhenses.

,II Baile do Chop: Rio Negro
_

Será acontecimento "top" 'o� II Baile do Chopp promovido
pelas Sociedades Vitória e Ginâetica, smbaa de Rio Negro. O.
Canecos que servirão de íngreeso já estão a venda pelo .preço
de Cr$ 4.000,00.

Canoinhas, certamente, mandará reqreaentantea,

550: Baile õ: ,Festa Popular
!A imprensa da Capital do Mate não tem poupado espaço

na divulgação da grandiosa festa popular da SBO dês te ano.
Tôda a Diretoria da Sociedade mais popular da cidade vem le

movimentando há muito tempo para organizar uma fe.ta dife
rente: onde nada faltará. Posso afirmar com segurança que no dia
1. de maio, & cozinha da SBO será a melher e a maia variada
do norte catarinense

Vá almoçar no "Operário" e leve lua família.

Festa do Chimarrão em Pauta
Diário do Paraná. Estado do Paraná,

.

Tribuna da Fron
teira, Jornal "O COME'RCIO"'e Jornal A FOLHA de Porto
União da Vitória, "O CAÇI\.OORENSE" de Caçador, Jornal
"A NOTICIÁ" de Joinville, Jornal "A NAÇÃO" de Blumenau

. "O RIGESEANO" de Válinholl (SP), Boletim STEIN de Join
ville, O IGUAÇU de São Mateus do Sul, "O ESTUDANTE"
de Blumenau, O URRO NA MATE CAP, CORRElO DO
NORTE, BARIGA·VERDE de Canoinhas, REVISTA do SUL
do Vale do Itaiai, o Município de Clevelândia, PARANA ES.
PORTIVO de Curitiba e ontros órgão. da imprense éatariuen
se e paranaenae estão 'divulgando a partir de hoje o seguinte

. slogan:
-

Canoinhas - Capital do Mate e

Grêmio XV de Julho, convidam para a
.'

Ia, Festa Nacional do Chimarrão,
dias 27, 28 e 29 de Junho.
BaileM - Diversõea 'r Esporte,

Ume Sugestão
Domingo à' tarde, até setembro ou outubro lerá

sem energia elétrica.

Ou compra- se um gerador pequeno (muito caro], ou

muda-se f) horário das reuniões dançante. (únical da semana).

Sugiro: A. reuniões dançante. de domingo DO Club
.Cenoinhense deverão ler iniciada. à. 19,' sem nunca ultrapaliar
das 23 horas. E assim V. tem a tarde livre: futeból, cinema,
paseeios.; Luiziuho. inicie publicidade hoie me.mo.·

r�,
UDlftS õ: Outras

",

* Herbert, Olávio e Gilberto. Iuncionârioa da E8-
qusdrias Santa Cruz S/A., estiverem no Rio em viagem de
recreio. Copacabana, Pão de Açucar, Ilha de Paquetá, e Mara-

.

canã foi o roteiro principal em apenas 4 dias. Vóltarão' para
o 4. Centenário da=Cidade Maravilhosa (mesmo).

,

* Niovaldo Julian Pizolatti Alveu foi transferido
de Canoinhaa para Clevelândia onde exercerá a contadoria do
Banco Inco, Esta coluna. deseja-lhe suceseo e felicidades e lem
bra que ninguém. pode aair de uma cidade como Canoinhae
sem uma despedidezinhe no Bar do Luizinho. /'

* Cumprimentos à vieta (amanhã) para os aniver.
aariantea Frederico Kohler Jr. e Odir R. Nader, ambos direto
rei do GT 15.

NOTAS ESPARSAS
Terça feire, dia de Tiradentes, .

sacrificaram um cabrito go�do .

Ano 17 - Cauoinhaa • Sta, Caterine, 25 de Abril de 1964 - N. 778.na aprasivel chácara do dr.

Saulo, onde compareceram altos
funciona rios do Banco do Brasil.
O mestre cuca foi o sr. João
Selerne.

Tambem terça feira, houve
galinha da na séde campestre do

sextão, a cargo de Sylvio e

Ludke e no churrasquetro : do

Operario, por parte de elementos
do time de ·bolão Concordia.

x X X

O agronomo dr. Milton
Stramari, em tratamento de sau

de em Curitiba, esteve alguns
dias entre nós, devendo retornar,
em definitivo, dia primeiro de
maio. Dr. Milton está bem dís-

"posto e mais disposto ainda
para, com o seu humor, animar
as rodas do "pontinho".

X x x

A delegacia da SUNAB, com séde
em Flortanopolís, solicitou ao sr.

Prefeito Municipal, o levanta
mento de todo o estoque de

generos de' primeira necessidade
existente no municipio. O ser

viço já foi iniciado e deverá
ser terminado no prazo de um

mês.
x x x

A nossa Camara Municipal reu
niu-se, em caráter extraordi
nário, na tarde de segunda f",ira,
quando varias moções de soli
dariedade foram enviadas ás au
toridades civis e militares rês
pousáveis pelo ultimo movimen-

-

to armado. Antes tarde do que
nunca.

x x x

O vereador Guilherme Prust ,

está internado no Hospital Srnta
Cruz, desde sábado ultimo a

conselho médico, pars um pe
riodo de absoluto repouso. Seus

colegas da Camara Municipal,
incorporados, fizeram-lhe uma

visita, após a reunião de segunda
feira.

folha
-

nao circulará
sábado

x x x

O engenheiro conteraneo, dr.
.Toão Alberto Nícelazzí, por
competente, honesto e trabalha-

.

dor, foi transferido das funções
de chefe do D.E.R. local. O jo
vem engenheiro, por todos esses
meritos e predicados, não afinou
com o pessedismo canoinhense.

x x x

E vem ai, sexta feira proxíma,
dia prímeiro, 03 grandes festejos

-, populares, na sede da SBO.

Wíegando e seus comandados
tudo fjzeram para que tudo corra

a contento. Com o seu compa
recimento, você e sua fumilia,
sócio do Operário. prestigiará a

n�ssa Sociedade Beneficente

Operária.
x x x

O Santa Cruz S, C. após uma

memorável exibição, sofreu um

Esta
no

•

proxnno
Devido ao feriado de 1. de. Maio, Dia Internacional

do Trabalho, este semanário deixara de circular Sábado
próximo dia 2. Na oportunidade, então, antecipamos a

nossa. n:.ensagem a todos os trabalhadores de Canoinhas,
aos empregados e empregadores, principal"!l�nte àqueles,
mensagem. de- fé e esperança de melhores dias, mensagem
de paz, harmonia e tranquilidade em t?�OS os lares, co!' ..
fiados que estamos, agora, nos novos dirigentes da, naçao.

empate ante o Operário de
Mafra, em seus próprios domí
nios. Os canoínheúses coman

daram o marcador até o 4:i°
minuto, da: 2a fase quando
veio o empate que em parte,
tem o 'sabor de vitória. A jor
nada foi das mais dramáticas
e não fosse os duzentos torce
dores e incentivsdores que para
Mafra rumaram, em 25 carros

e um onibus, todo lotado, talvez,
o resultado fosse outro. Os
nossos cumprimentos a toda a

familia slví- celeste,

x x x

E amanhã, no Municipal, Santa
Cruz e Juventus, de P. União,
quando se esperá outra boa

exibição dos locais. Enquanto
que o Botafogo rumará a Mafra

para um dífícíl compromisso
frente.ao Pery, em fase de res;
bilítação. Os.nossos .votos de

pleno exito para as equipes
canoinhenses.

Seja um frequentador da BIC
Funciona nos seguintes horários:
às quartas feiras. das. 19 às 21 horas.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

=gM

Casa Para Todos
A líder do Planalto CANOINHENSE a favor da
economia popular, decreta guerra ao inverno, na

sua fabulosa promoção de vendas, de flanelas,
por' preços incrivelmente baixos.

Flanelas Lisas
«

metro

Estampadasmetro
Fustão metro

Cr$'QOO,OO
Cr$300,OO
Cr$ 390,00«

E mais uma infinidade de artigos de malha spelucíadas
da afamada marca "Heríng" de Blumenau, por preços

acessíveis a todas as bolsas.
Casacos - japonas - terncs > blusas de lã .- ban-Ion,
tudo por preços iguais, e até mais baixos do aDO anterior.

o endereço certo para sua economia

CASA PARA TODOS
Rua Paula Pereira. 356 - Fone, 381 - CANOINHAS - S. C.

�:''''
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