
'Arolde:> Car'valho 'na

(:'âmara Idos ,Deputados
,I ,

Brasi1ia, 17 de julho de 1964.

Ao Excelentíssímo Senhor Ministro da Justiçe, Doutor
Campos.

•
'

Ref. "MJNI-D.A.2029 - 5 dun.: 64.
Pia União' de Santo Antônio

CANOIMHAS
\

Santa�Catarina

Senhor Ministro,
Traduzindo aspirações dos meus conterrâneos, preocupados

com a sorte oo "ABRIGO DE MENORES, da casa DR. ROLAN
DO LOURENÇO MA,LUCELLI", mantida pela "Pia União .de
Santo Antonio", venho, a presença do, eminente amigo solic;tar a

sua ajuda no sentido de conseguir a, liberação de verba orça
mentária dêsse Ministério que visá beneficiar a instituição.

,

1
'

O requerimento acompanhado da documentação hábil deu
entrada do Serviço de Comunicações do MJNI, no Rio de Janeiro
-em 5 de [unho de 1964. protocolado sob N. 20029.

Somente o "Plano de Aplicação" não foi entregue, por
d�ficiência das informações prestadas ás dirigentes da entidade.

Entretanto, tive oportunidade de advertí-Ias, tendo ,recebido, ago
� ra, o "Plano" que tomo a liberdade d� anexar à presente' expo-I

,sição, solicitando a Vossa Excelência se digne de determinar seja
remetído ao Rio; de Janeiro e anexado 80 processo respectivo. ;

,) Permito-me dizer a V. Exa. 'que a situação do' Abrigo é

quasi de desespêro. Depois de conséguír, á custa de 'dificuldades

ingentes, o terreno que hoje possui e de haver edificado. o "a

brigo", em condições de receber uma centena de menores, não

'dispõe de/ recursos para adquirir o equipamento, constante de

camas, colchões, etc., estando, tambem, impedido de funcionar
dada a falta de recursos de manutenção para compra de alimen
tos e medicamentos. : J

Apenas a a�uda do MJNI, através de dotação orçamen
tária de Cr$ 6.100 000,00 permitirá a compra do equipa�e.nto e

o funcionamento do Abrigo.
I

Conto, para isto, com a decisiva colaboração do' caro a-
( ,

.

Aroldo Carvalho

/'
, /

Noite\

Clube
de 'arte no

Canoinhense
No;--amplos salões do aristocrático Clube Canà,i�hen�

se; promovido pela sua diretoria, teremos nas .noites de
29 e 30 do corrente, pelas vinte horas, urna grande' noi
tada artística, a cargo da Escola de Ballet dirigida

"

.pela
renomada professora Dna. Roseli Maidel, quando graciosas
garotas de nossa melhor sociedade estarão se apresen
tando para um grande e - seleto público.

Vem de ser eleito, para jubilo - de todos os ca

tarínenses, Diretor da Carteira de Crédito Geral do Ban
co do Brasil, o sr. dr. Paulo .Konder Bornhausen, desta
cado politico e industrial catarinense. e filho do Senador
Irineu Bornhausen e sua exma. esposa Dna. Marieta Kon-

J der Bornhausen. É de -se ressaltar, que é o primeiro ca

tarinense<a conq'1Ístar, pelo voto, de confança do Sr. Pie-

. _
sidente �da República, um- dos cargos de gra.nde,. im,por
tãncia e responsabilidade na

. alta administração do nosso

principal estabelecimento de .crédito, que é o Ban�o do
.BrasU. A ele�ão do ilustre coesta.duano, ?correti :e� as

sembléia geral do' Banco do BrasIl do dla 3 de agosto'
último. Ao jovem dr. Paulo Konder Bornhausen, tis nos

sos', cumprimentos, com os nossos' votos de uma, fecUnda
gestão no alto cargo que irá ocupar, correspondendo ple-
namente à meta QO' Governq Castelo Branco.

.

Estudantes . canoiulienses
completam o Curso P-repar:ató

de ,OficIal, 'de Reserva·
•

fIO

,/

Ano,18 Canoinhas, SaAta Catarina, 15 de Agôsto de 1964
----�-------------.-----------------

Número 792

;

.

mretorc�: R. H. �A SilVA f AlfR[o� �, 6AR�INO�
'CAIXA POSTAL. 2

" FONE, 128

I

�erente: n�ASS SUfMl
CIRCULA AOS SABADOS

A
Os' homens do Govêrno .ce

tarinense, quando se veêm fora
daqui, e com um reporter perto
deitam falação, colocando a Es
tado aelma das nuvens. E às
vêzes . há contradição Das afir
mações de um .e de outro
membro' do Govêrno. Póis va-.

mos ao fato: Alcides Abreu,
assessor econômico do Gover
nsdor, _afirmou a um jornal
càrioca que em Santa Catarina,

FNM

recuperada

Ganoinhas, 6/8/64.
N.1.
Éxmo. Sr:

.
Diretor Gerente do �'Córreio

do Norte".
,

'

Tenho a grata satisfação, de
comunicar a ·V. Exs: que na
data. de' 5/8/64 assumi a Inspe.,.
toria Escolar da

"

24a. Circuns�

crição, com sede nesta cidade,'
para' a qual vim removida por
concurso em 27/7/64.
Pondo-me à inteira disposi

ção de V. Exa. apresento. os
meus protestos de estima P. dis
tinta consideração.
Lucia Magdalana Feiten

.. Inspetora Escolar

já havia um total de sete mil
contratos com colonos de pe
quenas lavouras, a fim d� se

levar .a efeito um plano de
abastecimento, Por outro "lado,
o próprio Governador, falando
a um outro jornal disse que
existem somente 2.500 contra-

,

tos, mas que há «desejo» de se
fazer mais 5000. Na mesma

"

entrevista concedida pelo sr.

Alcides Abreu, ao jornal cario
ca, afirmou que no Banco de
Desenvolvimento do sr, Celso
Ramal, aliás, do Estado de Santo
Catarina, o crédito é íacíl. Essa
é de matar qualquer .!lID. que
algum dia tentou um emprésti-
mo ali ...·

-

Theo Schmidt

Continuam intransitá veis
'"estradas do, interior

Cq� as poucas chuvas que
tem catdo em nossa r.egião, já

, /

Falecimentos
A Fábrica Nacional 'de Mo",

tores, propõe-se a' dobrar neste
mês Sfi!US índices de produção,
como etapa dá recuperação .in-
dustrial da emprêsa., A arran-

i:
cada da produção foi iniciada Encontrava-se em tratamen-
na segunda feira ultima, pri- to ,no .Hospttal Sa�,ta Cruz de
nieíro dia útil do mês, objeti- nossa cidade o, sr. Miguel Do
vando a fabricação de oito uni- brachínskí, ,qlais conhecido pordades .por dia. Após a' fase de Barra-Feia, por ter resid��?;POf'estagnação das linhas de pro- .muítcs anos no ce,ferido lug�r,dução e completa desorganizá- sito' - rio vísínho muníclpíd de.-' -------

ção administrativa, imperante T 'B
'

C' ti
-

",�
.

, res arrast ,on lDuaV,a 'o,: sr:.'no govêrno passado, que quase Mig�el Dobrachínski o, sell':tr,a,.. .F"" tliquidou com a FNM, a, emprêsa tamento quando, t�rç8 feir.�..foi ,lnanCI.amen O
está, graças à nova orientação avisado dOI inopiriadoJaJe�ciníen-
conseguindo superar os diver- to de sua senhora," 'Dna, Este- para" cáguasos problemas que enfrenta, Fa- fania Dobrachmskí.: na resíden- "

.
'

,

bricando com preferência' ca-". cia do .casal, BO' baiÍ"ré da Xar- . ,._:RiO; 'i? (Transpress) - o
-mínhões e ônibus - e não csr- queada, A visado 4J' infàu,sto a-. govêrrio federal fi�anciará pro
ros de luxo, como antes - a \

contecim,ento )eve -apenas a. se-v. j'etosjde abasteéimento de água
fábrica '�stá pouco a POUC?' '���., 'guínte expre_ssãQ:} ";ela; não ,vai' . potável mediante empréstimo
consolidando, reafirmando .a ca- sozinho pois eu témbéra vou". aos municipios. Estarão exclui
pacidade da' indústria automo- ,'E realmente, horas após tafub'ém das dos beneficios as capitais
bilistica autênticamente . nacfo- desaparecia O. sr, Mi:guel;, o ve- estaduais:

-

nal. lho Barra E'ej�, corno era conhe-
cido de todos .. O .sepultamento

,A informação foi dada pelo
, do s: venerando c'lisal' 'ocorreu' Ministro da, Viação.

I stori E- I d quarta feira em ,'-Tres'- 'Bair'as
. nspa orla

.
sco ar a e com 'grande aco;Ólpa'óhame�n'to. ,li

24a. Circunscrição"
. , ., ,'. �� ,>. •

" '1 �.

"

,�f,a,:'milia e�:IPt.àci�,; .,.�s c�ri?" 7' '5, tO O.'Recebemos e agradecemos 0'< 'd' 1- d t ...
J o enel,�_s "':!s t semanarro. , "I' ,;", :

. seguinte. oficio: , ...
. J>' ,�'

.

'.
.

,�--���..��------��
"

"", ':
. '''\'.'''�'

.GomeJêia,ntes
�J,".' ':�' d�'ndinh'é'nse-'

� em·'�Sã� :-:P��ló:""
Rumaram, �a madru'ga:da" de

hoje para a CApital .. pauliceia,
'

os Gomercianté's canoinhe'nses,
srs. Wiegando: Fi!!cher e farm'a:'" ,

ceutico BeneditoZTh. de Carva-
.

A .afirmação do ministro foi
, lho Netto, que em São Paulo feita ao receber trinta prefeitos
procurarão fazer estoque para', -do Triângulo Mineiro e Alto
os seus estabel�cimentos. O re- ,Paranà que reIvindicaram a

torno dos mesmos está previs- melhoria do .sistl:!ma rodoviário
to para a proxima semana. de suas regiões.

as

• as rodovias não permitem roais
o acesso á cidade. Informamos,
à guisa de reforço de nossa

assertiva, que colonos, mesmo

residindo no lugar Caraguatá,
praticamente um bair-ro da ci

dade, para cá não podem se

locomover, nem m=smo de bi
cicleta. Lançàmos m .. is um 8.!,

pelo ao Sr.' Prefeito "Colodel
para que se dedique mais para
o cruciante probl ..ma de .nossas
estradas do interior.

bilhões�
rodqvias

Médico especialista em

olhos, ouvidos, nar-J.? e .garganta
comunica que estar;á consultando no Hospital Santa
Cruz. em Canoinhas, novamente, nos dias 9 e 10
de setembro.

Horário: 8 às 12' - 13 às 18. horas.
Preço da consulta: 'Cr$ 3.000,00&

\

. , .. .

RIO., ,13 (Transpress) - O
ministra' Juarez Távcra decla
rou hoje que nova lei do im

pôsto sôbre combustível dará
ao governo, -no próximo ano,
,cerca de '500 bilhões de cru

zeiros, com o que será passivei'
igcentivar .o plano rodoviário'
Dacional. -.,

-

Em solenidades levadas a efeito sábado e domin-:-
go ultimos em Curitib�, receberam suas espadas pelo ,tér- 'Caneta. ,parker _ 61nlÍ�o . do Curs/ó' Preparatório de Oficiais da Res_erv:a,
CPOR, os canoinhenses, academicos Lindolfo Zimmer, e Perdeu-se uma no trajeto
Juarez Carvalho, na arma de Engenharia; Carlos Heins Banco INCO --, residencia
Sachweh e OliIl}pfo Schiwinski na arma de Infantéiria_ e' Olympic_ Murara.
Alceu Henrique Bartnick, na arma de Cavalaria. .

, Quem' achóu fávor entre-
Aos �ovos aspirantes, agradecendo o gentil convi- gar �esta :redação, mediante

te, nossós cumprimentos e também a seus famili�res.),. boa' gratificação.

'.'

(
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I�Nomeaçã'o

ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA ,

'Nota _;; Não ,havendo número legal na 'gora ací-

'iHa",estabeleéida 'para' a' realização ,àa Assembléia, por

I-Rua
Paula frereira:, 634",

", ,fg�ç? estatutária, esta funcíonarâ meia hora após, com

,

'

qualquer número de associados. '.
,,',

,

iII-----IIIIIII!---II!I-..II!II••-------�; •. i. ' ,A�,' cha'��s' que c6ncbrre;ã� á, �le'iç�o',;:'deve�ão"se�'
" apresentada a Diretoria, -com 8 (oito') dias de, antecedên-:

cia e com o "de acôrdo" dós candidatos.
'

'

/'

1 " ' I

Canoírihas, agôsto de �964.
i

.
.

,

r>,

Dr. 9sva�do Seg,unpo dE;lrOliveira ;x:esidente
"Casto José Pereira - 10. Secretário 3x

em
_
Compre agora s�us

I(

brinquedos para o NATAL
,

I

e
:

• ",1:' f

Clube' Ce noinhensee pegue-os "suavementeI
v

• sem
,. �

• I

" aCrf>�Clmo I Assembléia
I

Gera"I' Ordinária
,(

n a- o ,G,lube Canoinhense pela ,�ua" Diretoria, convoca

seus associados para a Assembléia Geral 'Ordinária, a,

r'ealizar-se dia 29 de agosto do corrente ano, ás 15 'ho-'
"ras; com a seguinte ordem do dia.

'

-

.- ri

.Beja um, frequentador da" arc
�

..
, .'

t'

Funciona nos seguintes horários: ,""'i�
• t1,.\

\ -

às quartas teiras: das 19 às 21 horas.
aos, sábado.: .das 15 às \1�f horas.

J!
- I

i\

::i, \
,i

'\

)

I

,
'

, "

I

Ver ,e tratar 'com Ladis-
lau Babresk, em São

-, . Sebastião' dos Ferreiras.' 1

.',

",

.:t,. !

UTILITÁRIO
(

- O vekule mais útil do mundo'

<,

I ,

-< • }..,.�
I

.
I ,J

Abre suas próprias ,estradas. D�miila, com sua tração nas O MElHOR CERTIFICADO DJ: GARANTIA NO PAís:
4 rodas. os; mais duros caminhos. E por ser' de grande / 6 'meses a contar da data da compra ou 12,000 kmde uso.

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 WiIlys de 6 cilindros e 91) H.P�

,

..::FAÇA-NOS UMA VISITA:' teremos o maior prazltr' )'
em colocar os' três modeles à sua' disF?osição,' pa-
ra que você mesmo experimente e comprove suas

vanicgens exeepcionets.
'

,

"JEEPlll01 • 4 PORTAS
Assentos para 6 pessoas,
4 p'ortas fpcilitom o eces
so. Tração em 2 o'.; nas
4 'rodas e' r�-�uzida.

"JEEP"101-2 PORTAS

Transporta 8 passagei
'res, perfeitamente nce

modadosJraçõo em 2 ou
4 r,odas'e reduzido.

,
,

Basilio \ Humenhuk Ltda.
• I

CANOINHAS ,- Rua 'Vídal Ramos, 203 SA�;rA CATARINA

(,
'

,

,

; . í

" 15·8.1964
I

Massa
.,

O assunto tem tôdas as ce

racterístícas de escândalos.

Em várias ocasiões 'foi/ dadG
ai' público.

Nós. referimos .à.rsítueção do -:

'Colégio Normal de Biguaçu
seus professores e seus', diri;
gentes. ii '

O Diário
� Oficial. do Est�po.

de 30: de julho, publica um at6
coletivo em que são n9meados

•

1 os �eDhore!!l professores
"

(i'i,d
,Goulart, Altamiro Jerônimo Ida
Silva, "Xdí Brigo da Silva, Pa�lo

, Souza Filho, Clovis GOl!!�'r't,
Odjálma _ Costa,

"

José
Y

Goulart,
Lauro Loks e Acácio Silva, para
exercerem os cargqs de. lentes,
'do' referido �-éstabelecímento; 8

contar de primeiro de �1:)'ril'
passado, O ato está datado ,de
18

-

de julho e retroage a, prí-
meiro de abril para legalízsr; o
pagamento ,que já vinha sêiido
feito desde abril. "

'» )
, ,

"1
,00 referido ato" notem g;u'e

três .sobrenomes são Goulàrt,
três Silva, e dois Loks, sendo
um deles inclusive, suplente' de
Deputado, .na legenda" do PSD
e outro seu próprio filho, que
parece, é menor.

I
"

O nome do, Diretor do' D�
partamento de Educação, qúe.é
o responsável por todo êste
favoristimo, não aparec�.' Q,a
relação. Mas, .ao que se sabe,'
em Biguaçu, êle também consta
na fôlha de pagamento do re-

ferido C�légi? ;Normal, ) �

:

Enquanto' humildes servido
res enfrentam a precária situa- ,

ção com seus baixos vencímen
tQ�, os aquinhoadosda -sítuaçãb
acumulam cargos desrespeitan
do leis e contrsrtando normas

da Secretaria de Educação e

Cultura,
. " ,;' \.. '! ,;�

, Um terreno, 18 alqueires,
sendo 8 caiva e IOde plan
ta, com casa, paiol, barracão,
roda d'água e tanque; todo
cercado com arame; 10 ca

beças de gado.
Vende-se em'conjunto

/

ou

separado.
Preço de ocasião

Yend'e;'s'e
uma data na rua Curitibanos'
a 40 metros do _calçamento'
• Tratar nesta redação.

Alô, alô Brasilia!
I

A Radio Cenoinhas Ltda ,

transmitirá ãs quintas,' sex
tas e domlngos, sempre ás
17,15 horas, a pala'vra do

Dep. AROLDO CARVALHO,
gravada' em Brasilia, na Câ

�ara dos Deputados.

Ouça, semanalmente, a

palavra do NOSSO, 'DEPU
TADO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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)

U'O'TI,CA ,C�ANOINHAS"
. Uma Casa especializada para

r

bem servir!
Oculos, Armações, Lentes etc.

de todos os tipos, qualidades e preços
\

•

'

I

Aparelhamento moderno
I

e serviço especializado
Faz' saber que pretendem

casar-se: 'João Maria Ribas com
Sebastíaua Rodrigues. Ele, na

,Canoinhas - Praça Lauro Müller, 514 -:- Santa Catarina' tural de Santa Gatarína, nasci-

(Aoéxo ao FOTO JOÃO) do em Tres Barras, no dia 3
de .msío de 1929, de 'profissão
lavrador.. estado civil solteiro,
domiciliado neste município _

e

residente em Salto.Canoinhas,
filho de 'pai i g n o r a d o

e de Dona IZQbel Rodrigues, já
falecida. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Carijos, Pa-

-, p8n�va, no dia 15 de Novem
'bro de ,1934, de, profissão do

mestica, estado civil solteira
domiciliada neste munícipío e

resi dente em Salto' Canoinhas,
filha de Antonio .Rodrigues
nascido em data ignorada e de
Dona Candíde

,
Constante nas

cida em data íngnorada resí
dentes em Campina Jungles,

,

' 'deste Estado.

O'tica
I

Canoinhas

Quando' fizer ,seu itinerário (de passeio"
não esqueça de incluir ,uma visita às

-, obras do FRIGORIFICO'
,

( Refaça suas forças, tomando
I,

C'. A F É B I G
�

Torrado a aI' quente
Saboroso até a. ultima, gota

Rua Paula Pereira _' Tel,efone,' 241
- BIG ,é grande - mas em Canoinha,

6lQ .� O melhor 'café
.II�

J Cooperativa de Produtores de
Mate Canoinhas Ltda,

CONVOCAR

R egistro C�i V il
\'EDIT A L '

/
.

Sebastião Orein Costa, Escri
vão de Paz e Ofréíal do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Cancínhas, Estado de
Sànta Catarina, etc.

15-8-1964

friuorífico�Cannin�as S.l.
Assembléia Cieral Extraordinária'

1a. Convocação
Ficam, pela presente, convocados os senhores acío

nistas do Frigorífico Canoinhas S.A., para se reunire�
em Assembléia Geral Extraordinária, � se realizar no' déa
29 de agôsto de 1964" às catorze horas, na sede da AssQ
ciação Comercial e

,

Industrial de Canoinhas, em Canoí
nhas, Santa � Catarina, à rua Vídal Ramos, 736 a, fim de
deliberarem sôbre a seguinte: \ _

.\

Ordem do dia
,

'

10. � Aumento de Capital. \
2°, - Al.teracão do' Estatuto.
3°. -' Autorização à 'Diretoria para, contrair empréstímo

sob penhor hipotecário de, ,bens imóveis.

Assuntos -diversos de ínterêsse social. /

2a. Convocação
Na falta de "quorum" na primeira: convocação,

ficam os senhores acionistas, convidados para se reuni
rem, meia hora mais tarde,' no mesmo local, em segun
da convocação, para o mesmo fim.

Ápresentaram os documentes �'

exigidos pelo Código Civil art.' /�'
\

180. Si aiguem tiver conheci
mente de existir .algum impe

I dímento ,legal, acuse-o para
fins de direito.

!
.. '

a Assembléia Geral Ordinária dos Assocíados, a realizar-se na

respectíva sede social no dia 23 de agosto próximo às 8 horas,
em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de tratar dos assuntos
constantes da seguinte

ORDf;M DO OlA

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será fixado
no lugar de, costuDfe deste
Cartório e publicado uma vêz

pelo Jornal Correto do Noite
da cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa,
Oficial do Registro Civil que
escrevi, dato, e assino.

Majo,r Vieira, 1. de agosto

'e
.

I de 1964. "

onvoca'C'âo Pedro V�iga Sobrinho
..

'

,

,
.', ,. \ Es�revent';' Juramentado

, , ,

O Presídente da, Cdoperativa de. Produtores de Mate Ca-
noínhss Ltda., usando das atrtbuíções que lhe conferem os. Esta
tutos Sociais, resolve:

1) ,o- Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do consêlho
de administração e

-

Parecerdo Conselho Fiscal..

2) ..._.. Eleição de novos membros dQ Conselho. Fiscal e

seus suplentes'.
'

,

3) - Outros assuntos de ínterêsse da Cooperativa.
Não havendo número, legal para instalação da Assembléia

em primeira convocação, fica desde já feita a
.

. '-

��GUNDA CONVOCAÇAo
�

para 8S' 9 horas do' mesmo ,dia.
, . ,

.

Se ainda desta V6Z não houver número legal, fica feita
a i:rERCEIRA E ,ULTIMA CONVOCAÇÃO para as I? horas, ou
seJa uma hora após a segunda.'

.

,
, E para que chegue ao -eonhecimento de todos os interes-

sados, passou-se ° presente edital que < será afixado' na sede da

CO'p.per�tiva, seus postos e armazéns,
_
be� como.em locais p(1�licoshal)ltuals, dentro de sua área de açao e remetidos aos associados

por processos que comprovem remessa e recebimento, na medi-
da do possível. .

,

(Canoinhas, 1°. de agosto de 1964.

Miguel Procopiak - Presidente

'\

I ; 3a. Convocação I..

Persistindo a falta de' "quorum" na segunda con

vocação, ficam- os senhores acionistas convidados a se
reunirem' meia. hora mais tarde, no mesmo local, em ter

ceira.
.

convocação, para o mesmo. fim a que alude a 1 a�
convocação.

Canoinhas, 28 de Julho de 1964.' 3x

Francisco 'Wil�ar Friedrich r- �iretor Preisidente

TRANSPORTES

Confie o transporte de, suas mercadorias
'pela

TRANSRIO{

Curso Bancá'rio
Prepare-se conven1entemente

para o próximo' CONCURSO
do BANCO DO BRASIL, ad

quirindo as AP03TILAS do
curso Bancário Júlio Cunha.

, I
Procure na Agência local do

B.B. o representante do curso

acima que lhe prestará infor
mações detalhadas. 4x

/\

e terá a satisfacao de.ser bem servido
, ,•

-I

Agência' de' Canoinhas .'

Ramos, I 1167 ou -, Rua, Paula Pereira 7.61
..' I

Rua Vidal

.'-

FUNDADO EM 29/5/1947 _;, RAg. no 'Cart. Tít. s/o 448 Doc.
JORNAL SElVíANARIO. - I �{iJBLICA.SE �OS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755'1761 +'. Fone, L28 - Cl:io..íoinha•. S. I �

A�sinatura Anua'l (5� números) Cr$,l.OOO,dê
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 PÚBLICIDAOE
Anunoios: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA' pAGINAS INTERNAS
1 vez c-s 100,oQ ,\.I Vez Cr$ 75,00

.

4. vezes
'

Cr$ 75.00 4 vezee Cr$ 60,00
) 8 ou moi. Cr$ 60,00 8 ou ml\i. Cr$ 40,00

Página inteira Cr$ 25 POO,oo Pâaina inteira c-s 18.000,00
Meia página Cr$ 15,000,00 ' Meia página' Cr$ 10.000,00,
OBSERVACÕES:

'

I
Originai! de, artigo, enviados 8 Redação, publicados" ou

'I'

não, permanecerão em poríer da mesma. , �
, A Redação não

�endo',,,a couceitos . emitido. em artigo! �88inado!l.

PARA FERIDAS,
E C Z E M ft S,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R AS,
;f R I E I R A SI

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPI'NHA'S, ETC.

- n CASpa [ ijUtOfi Of. sms, C8HHO

(

. (

PARE! [ TÔNICO CAPILAR pOR
I

I
,/

t .
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ANIVERSARIANTES
)

ANIVERSAR.lAM-SE
Hoje: As sras. donas: Rosa

esp, do sr, João Maria Cor
rêa, Apolonia esposa do sr.
André Czarnik e Donatilia
esp, do sr. Alcides Gomes;
a exma. vva. dna. Izabel, B.
Pacheco; os 51'S. Alfredo Trap
e Vitor Pereira; a srta. Ma":
ria Luiza Voigt; jovem Assis
Orgekoski; o menino /Mauro

, filho do sr, Lauro Mülbauer.

DA SEMANA

O' 'sr. Luiz Damaso de Mi

randa, ativd gerente mo Banco
Inco em nossa cidade, em

.cornpanhia de sua familia. este-
ve em Itajaí, a serviço.

'x x �
I

O Cap. Rogério Schmidt, ser
vindo no Batalhão Januárto
Côrte aqui sediado, vem de ser

nomeado Interventor da- Asso
ciação Rural, de Ganoinhas.

x x x ,

O gr·snde industrial e politi
co" Senador Atilio Fontana, emr
entrevista � imprensa de Cu

ritiba, informou que vai' apli
car mais de um, bilhão no

na Krêtzer, lngrid Hedler
'e Arlete (iranemann; o [o»
vem lrineu Froehner; as me-
'ninas Angela Raquel filha do
sr. Juliano Wendt, [ussara
filha do sr, José Allage: os
meninos Aldo filho / do sr,

Hors� Winter, José' Roberto
filho do sr, Conrado Grittens
Marcos Antonio filho do sr.

Henrique Artner:

'Dia 19 as sras. donas Nor-
Amanhã: Exma. Vva. S1'a. ma esp. do sr: Darcy Wiese

dona Rutina Kretzer, os srs e Maria Caçilda esp, do sr.
Honorio . Corrêa, Liberato 10- Oswaldo Cidrai; os srs. E·
sé Gonçalves, AndréCzarnik milio Guebert e Silvadavio
e Donaldo Hoftmann; o io- de Almeida Medeiros; os jo
vem Davino ROCJue Gonçal- vens Jorge Ricardo Mallon e

ves; os meninos: Wilmar Ro- Hitario Haack; ,a menina I

que filho do sr, Wàldemar Célia filha do sr. Leones Grit- o menino José Tdrcisio filho
Prantz- e Edécio Carlos filho tens; os meninos Iirminaído do sr. João Grosskopt Sego.
do sr. Manoel f'eli�io. ,

filho do sr. Ludooico Pieczar. Dia 21: as sras donas 0-
Bia 17: as sras. donas Lau» ka, Jairo' Ioão filho do sr. dete esp. do sr. Oadv Nader

delina esp. do sr. Pedro Pau-. João T;aporóski, Romeu filho e Umbelina esp. do S1. An
lo Koller, e Helena esp. do do sr. OUo Hoeptner e Fredi tonio Rodrigues; os srs. Pau
sr. Vitor, Burziaki; os Sr3. filho, do sr. Alfredo Baukat. lo -Fuck, Carlos Schramm e

Vitorio Hostin, Fidelis Carua- D' 20 d Gustavo Bueno; os, jovens
lho do Prado e Altredo Gros»

. la : as sras. .?nas (Ieroasio Priebe e Monir Ca-I Nazira esp. do sr. Eruino
skoPf; a srta. Regina Tokars- Wiese, Emitia esp. do sr. Si- dor; as 'meninas Ingrid Eli»
ki; o jovem Ari Padilha. co Szemczuk e Luiza esp. do zabet e Rosicler filhas do sr.

Dia 18: as sras. donas sr, Gebrael El-Kouba; os srs. Wi�gando Knup .e Jane_!e( T�-
, Paulina ,esp: do sr. Carlito. João Batista Adamski, Do=) Y!.,zznh.a f!lha do s�', [oão At

Crautchychyn, Dioair esp, do nato Haac'k, Miguel Eehardt ves Ribeiro; /0 me1J.zno Nelson
sr. Max Wachtel Filho; os e Otavio Graneman Costa,' fil�o d�. I

sr Estefano Luca»
srs. Nelson Azeredo Coutinho os jovens Charles Wiese� Jay- chinski. .'
Arv Cornelsen, Alinor A. me Buba e lumar Atonio d(3 Aos anive'rssariantes os·

damsk/; as srtaS. Alice Heie.}, Barros res. �m rlorianópolis nossos cU1'flprimentos.
\

t\4·�.rhy �eleme & (ia."
� I N I C'I o U
Sua' grande ve'nda de artigos 'domesticos

Em 10 prestações mensah; - sem acrescimo
. ,.-

Vo�e poderá comprar hoje
,.). .

"Fogão' a, gas -_ Wallig, Geral ou Brasil"
'

'IIGeladei'r:é:\s' - 'Consul, G.� E. a Admirai çom Rolovar"
. "Radios e Radia'las de cdivafsas', .marcas"

"Maquinas da costura - EJgin� Lêonam e 'outras"
IIJpgop d� Estofados' Luis-XV ,a Tapetas:Tabacow"

'

Tudo Tudo -' Pelo pr�ço I

de tabela sem' acrecimo

Em 10 pagamentos mensais e iguais.
\

j
Visite haje mesmo e .façfl uma q,oa compra· em

M E R H y.
-

5 E ·L- E M E ,& ·e I A .

Rua Paula Pereira, 735 -' Fone, 366 - Canoinhas - Santa Catarina
\

A Mi ..

"

,
• I,

\
•

FISCHER MAGAZINE' veste a familia i'nteira
Para homens e rapazes: ternos, camisa social e esporte, cuecas, pijamas, meias, etc.
Para senhoras e meninas:' vestidos, saias,' blusas, meias, lingerie, eíc�

,

Nas Compras a vista 10"1. de d��conto.
Vandas �ambam a prazo am boas condiçõas de pagamento

Á
' "

FISCHER MAGA'ZINE
o máximo em confecçõe's

,

Praça I;auro Müller, 170
'

s····.a UM M MM ai-4

/

'ESP'ARSAS

\

A fim de passar o dia dos
pais com seus progenitores em

-Floríanópolís. transitou rapi
,damente por Cauoinhes, sábado
último, o Dep. Aroldo Carvalho.

x x x

Com destino a Florianópolis,
)leguiu o sr. Carlos Nunes Pi;
res, correto Cere,nte <W Bamér
cio em nossa cidade.

x x x

O jornal "O Comércio" tra
dicional orgão de imprensa de
Porto União, na sua costumeira
secção esportiva, nada diz sobre
o tumultuado jogo do Juventus
com o Santa Cruz, como tam
bem não alude nada sobre a

'entrega de pontos do mesmo
Juventus para o Guarani de

Lages. '

x x x

Estiveram quarta feira última
em nossa cidade. quando almo
çaram com o Deputado Dr.
Rensau Cubas. os parlamentares
Fernando Brugmann Viegas e

Celso Ivan Costa, este, ex

secretário da Agricultura no

Govêrno Herib�rto Hülse.e

aquele, líder da oposição na

Assembléia LegislatiVa do nosSo

Estado. '

VENDE-SE
Uma Trilhadeira 'vence

,dora N. 2;' 'motor-, de 12

HP, em estado de nova.

Ver e trata com o Sr.

Estefano
'-

Lucachinski,
em Major Vieira. 2x
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. A P R E SE N TA:

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

com GleÍln Ford, Barbara Stanwy;ck, Edward/Gõ Robinson
,

e Dianne F08ter.
' ,

----'-

'DOMINGO - á. 14 hora. - Clen.ura li�re

, CiRe Teatro

Domingo último, o Santa
Crüz colheu expressivo triunfo,
ao derrotar na baixada, o ho
mogeneo conjunto do 'primave
ra. segundo colocado no certame
paflmaf'n�e, por 2 a 1. E pelo
estadual, as alvi-celestes' [á
conseguiram sua ambíctonada
.classíficação ao sobrepujarem
pelo escore mínimo a represen
tação do Olínkraít de Lages,
resultado de 1 a 0, no Alinor
V. Côrte.' Enquanto isso, o

Botafogo, com muita garra e

categoria, dobrou-se em Lages
ante o Guarani, pelo apertado
escore de 4 a 3. E amanhã
teremos n clássico da cidade,
reunindo Santa Cruz e Botafo-.
go, prélio que está reunindo as

,atenções gerais. Conclamámos
a todos, diretores. atletas, árbi
tros e assistencia para que tudo
façam, a fim, de que o embate
transcorra dentro

.

das mais

rígidas normas esportivas.

Terras de Planta a -Venda '

Vende-se na localidade de
São J(!)ão dos Cavalheiros, um

, ,J

tel(!eno de terras de planta
medindo 141 alqueires, distando
quatro quilome�ros da estrada
Dona Francisca.

O interessado poderá tratar
,

com o Sr.' Zigmundo Woge
nhak, em' São João dos Cavo

lheiros, ou �om L Sr. Walfrido
Pedro Sampaio, à Rua S.,o",
dor Felipe Schmidt 41, nesta
cidade. 3 x

sudoeste paI'anaense.
x x x

Novamente no ar, com toda a

sua -'potência, a Radio .Canoí
nhas, após ser reparado m sé- ,

rio defeito em seu transíníssor.
»:

Um Pecado

Vera

Um Pecado em Cada
, ---:..__;.__

Alma

em Cad,a Alma

. a. 17,00 hora. '

DOMINGO. -
a. 20,00 hOfa.

-

'-

EU AMO, TU AMAS
com Dino de Laurentis, Luigi Chiarini ,e Edith Piaff

�ste. filme é uma antokgia do amor em tôdas as latitu-
'

des. O mundo encantado do amor em tôdas as suas formas.

2a. Feira - à. 20,00 hn • .:.!!!_p. até 14 ano. REPRI�E
3a. Feira _ à. 20,00 hOra. - impróprio até 14 al:10.

"

A. Princesa e o Plebeu
com Gregory Peck. Andrey Herpburn e ,Eddie Albert.

Vivida amada e filmada Da roml:tntica e eterna Roma!
, ,

, 4a. Feira i_ 'às 20,00 hora. _ impróprio até 14 ano.

A FL!ga dos Malsinados
com Richard Green, Eva Bartok e Marius Goring.

De um lado os esperevam a mofie e o terror ... de outro
�

o desconh.'cidn, o perigol

58. e 6a.' Feira - àl 20,00 hora.' _ impr. até 14 ano.

NOITES DE RASPUTIN
com Edmund Purdo{Il, Giana Maria' Canale, Ugo Sasso

e John Drew Barrymore. ,

,

Mulher alguma podia resistir à. força hipJ;lótica daqllele ho-,
mem! A côrte da Russia:imperial eID; resplandecente colori<!o.

impr: até 14 âno.
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