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Nosso 'Caxias'
CARVALHO,
e transmitida

Crônica de AROLDO
gravada

/

em Brasília
pela Rádio Canoinhas.

o nosso "Caxias" está ameaçado de desaparecimento.
Chamavam-no assim os que imaginavam que o ramal

'ferroviário mandado construir pelo Ministro Victor Konder, não

teria o seu ponto final em Canoinhas, mas ganharia o interior,. em
busca do rumo da gaucha "Caxias" dos bons vinhos.

E que maravilhoso teria sido!
Imaginemos a nossa 'Canoínhas 'entroncamento ferroviá

rio importante, séde do Batalhão Mauá! Cêntro de progresso! O
devaneios! O lindos sonhos!

'

Mas, despertemos. Encaremos a realidade;

Quererp tirar-nos o ramal, sem a contrapartida estabe

lecida em lei, do asfaltamento de uma rodovia que o substitua.
',

Em nome do progresso. A fim de evitar o "déficit". Co-

mo se a salvação do país estivesse no pequenino apêndice de

quatro quilómetros, que liga, a nossa cidade aos trilhos da Rêde

de Viação Paraná-Santa Catarina.

Conterrâneos vigilantes. dedicados servidores da Rêde,
mandaram-me um telegrama. Orlando Gallottí, �ngelino Ferrei-'

ra ,Cesário de Lima, José Bíaleck, José Veloso, Otacílío de Abreu

e IFraDcisco Schsnton subscreveram o despacho, pedindo a inter

venção do Deputado junto. do Ministro Juarez Távora..

Anteriormente, Terézio e 'Garcindo, os vereadores, havi

em sugerido providências indênticas.
.

Discursamos na Câmara.
Fórmulamos requerimento de' informações. '

, Prestamos esclarecimentos
Batemos ás portas dos gabinetes ministeriais.

Fizemos quanto podia ser feito, no sentido de ser susta
da a ordem de interrupção do tráfego.

'Custá-me acreditar que o ramal seja deficitário. Que dê
.

prejulzos à Nação.
'

Se é tão pequeno o trecho e se .os funcionários são pou
''los; se é muita e paga bom frete a madeira que se embarca e,!D
Canoinhas se também o mate deixa boa renda por arroba carre-

"
,

gado, enmo, falar-se em prejuízo 'mensal? '

Ademais, tôda ferrovia proporciona lucros pelo' fato de
facilitar a circulação da riqueza; de transportar o progresso; de'

aproximar populações.
Não posso conceber a minha Canoínhas sem o seu trenzinho.

Então o esforço extraordinário de Osvaldo de 'Oliveira,
de Otávio Rauen de Benedito Carvalho, do "tio Siza", do João
Selerne, de João 'Allag"1, do Dr. Cardoso, de Alfredo Mayer, José
Pavão, Emiliano .Selerne 'e de todos os seus cornpànheíroscque
-Iutaram para conseguir o inícío

.

das, obras do ramal. desde os

idos de 1926 - já decorreram quase 40 anos ....., ruirá por terra
ante' uma simples penada ministerial?

Mas como acabar com o trenzinho integrado na vida da
cidade, de serviços os mais relevantes? Traço de união entre
Canoinhas e as cidades vlzínhas. Ponte de ligação com .o nosso

interior. y i
. .

AtI avéz dos anos, 'os homens e as mulheres, as crianças,
ricos e pobres, cidadãos de tôdas as condições sociais, atingiram
a nossa cidade viajando no "Caxias", tirado- pela "Maria Fumaça".
, .Marcilío Días,· Taunay - o Taunai da nossa boa gente

do interior, Paciência, Felipe Schmidt, P\aula Pereira e Santa Leo
cadià, Três Barras e o Bugre, ficam' mais próximos de Canoinhas
pela ferrovia. E não há temporada chuvosa, e não há "alagado"
que jmpeça a circulação do trem de ferro. ,Atraza quando 8 le
nha está verde ou molhada, mas sempre chega ao destino.

,
. ' I

.•

Bendito trenzinho que tantos serviços prestou ao muni-

cíp'io e à nossa cidade!

E a "festa" da chegada!
O movimento da rua Felipe Schmidt!

r

O alarido da garotada disputando as malas dos viajantes!
Qu� dizer dos apit9s. Silvos longos, tristes, írad�zindo a

dôr do maquinista, as suas magoas ou as suas despedidas. Ou
então breves, festivos, anunciando à bem amada o regresso.

. Querem amputar da cidade que tem vida, que sente, que
Vibra, que cresce, um de seus membros, verdadeiro braço de a

ço que é!
Nos longes de minha memória diviso um, boné vermelhodo Agente da Estação. Sob o boné revejo, no correr dos anos,

diversas fisionomias amígasj:"desde Estefano Kímack ao Joaquim
de Pauta, tão bom e -acolhedor;. desde, o sorriso amigo de Elpidio
"Borges até a simpatía do Angelino que se recusa, brava e' tei-

rn�samente, a fechar as portas da estação. .

/.

, Revejo, tambem, velhas' figuras de ferroviários, de ho-

�ens que dedicaram a vida à Rede - uns vivos -. outros fale
Cldos. Cavalcanti, o maquinista pai do "Miquiníba". Luiz Santos.
Schivinski, "Chico Pezador" e tantos outros que serviram a

Cidade servindo à Rêde.

Por favor, senhor Ministro.
, Se não puder fazer a Canoinhas nenhum bem, não
nos faç� mal. '

'Deixe-nos o trenzinho,' parte da vida da cidade!

Brasília, 15. de agosto de 1964.

AR.OLDO CARVALHO
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·Para que. �tual governo,não'é
�!�������e�! culpsdo da inFlac:ão

,
/ ,

corar o mais desavergonhado
dos mortais, o governador de Falando na Câmara dos Deputados, os Ministros
Santa Catarina,' Celso Ramos da Fazenda e do Planejamento, deixaram bem' claro,
dis�e a um. jornal carioca que através de longas exposições, citando dados, que ao atual
acha exéelente idéia a prorroga- Govêrno da 'República não cabe a culpa pela estagnação
ção do seu ma?dato. herdada, nem a inflação. Não poderia o Govêrno solucio-
Esta afirmação reflete de, nar em mêses," problemas acumulados em. anos. O atual

corpo inteiro a mentalidade Govêrno está envidando todos os esforços para reativar
dos políticos aproveitadores, a economia e dar combate a inflação. A emissão de 175 '

que desde 1930 tem pontilhado bilhões no primeiro semestre deste ano, é' o resultadona vida pública da Nação.
aaS" pres�ões inflacionárias acumuladas .

Só entendem a situação de /

permanência no Poder.'

Desconhecem qualquer outro

principio, que não o da .prepo
têncis, através das mais diversas

pressões e muito especialmente
a feita com os próprios dinhei-
ros públicos.

'

A declaraçâo do governador
Celso Ramos é triste e melan
'cólica.

I

Numa hora em que o Brasil

parecia resurgir para- uma. J;lova
éra, sentimos que o' mesmo

espírito de pobreza moral, ainda
domina, grandes setores de ação.

A tranquilidade com que um

chefe' de Estado, que se diz

democrata, vem a público emi
tir opinião, sôbre um �ssunto,
que sõmente ao povo 'caberia

decidir, é bem a revelação, de
saldo que a Revolução' de 31
de março, deixou entre n6s.

'

Nem lucidez, nem patriotismo
refletem-se no pensamento do
senhor Celso Ramos. Apenas
expressa, uma ânsia de Poder
própria dos profissionais da
política..

'

Para resguardar',' um pouco
talvez a sua. responsabilidade,
o governador. barriga-verde,'
como já fizera anteriormente;
disse 'no Rio de Janeiro, que
acatará a decisão da Assembleia

Legislativa.

Pará quem acompanha a vida
política catarinense, está bem'
claro, quanta barganha, quanta
negociata, será palco o legisla
tivo estadual, se couber a êle
a sorte do mandato do gover
nador. A situação detém ali
uma maioria, dócil e controlável
que se acomoda a tr ôco dei
favores, todos êles custando
recursos do Tesouro Estadual.

Santa Catarina, conhece ago
ra o ponto de vista do seu

governador. Foi eleito demo

cràtícamente, para um periodo
de cinco, anos e desejá num

simples jôgo político, permane
cer por mais tempo no Poder.

Para que? Se passados 4 anos
de mandato, não cumpriu suas

promessas, também não as c,!!m
prirá no periodo da prorrogação.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Q Mal. Castelo Branco encontrou um orçamento
já em execução, que se não fosse corrigido levaria o País
a um défíct real de cerca de DOIS TRILHÕF,S DE
CRUZEIROS. Este' défict

.

já foi' reduzido para 750 bilhões,
por meio de uma compensação de medidas, com a con

tenção de despesas governamentais e o levantamento de
novos' recursos, com as modificações nos Impostos de
Renda e Consumo e a emissão de Letras do Tesouro
com o atrativo da Correção Monetária.

Atitudes mais drásticas não poderiam ser tornadas
sem provocar graves' desiquilibrios na economia nacional,
atingindo todos os setores. Por isso, preferiu-se reduzir o

ritimo das emissões, em lugar de estanca-las. Considerou
se, a necessidade de alimentar o mercado de crédito prí-.
vado ligado a atividades produtivas. Ao contrario do que

.

propalam alguns setores, a politica de redesconto não tem
sido restritiva' e, para estimular algumas atividades, in
clusive a agricultura, o Govêrno liberalizou os depósitos
compulsórios, para permitir aos bancos privados partfci
parem do financiamento agrícola. É indiscutivel a neces

sidade de reativação .da economia para tornar' válida a

politica antiflacionariá e corrigir, a estagnação que afetava
o Pais

'

Não é vàlído, no 'entanto, esperar que cinco mê
ses

_
todo um trabalho de reerguimento da econômia nacio

nal estivesse cumprido. Diante de tudo isso;' ccnsideran
do' as sadias medidas que vem tomando, o 'MaL Castelo
Branco, merece receber do povo brasileiro, um aval de
confiança•.

Interior Isolado
� 'edil cidade'

'�om algumas horas de chuvas, o' interior do
Município ficou completamente isolado da cidade. Mesmo
em tempo bom, as estradas municipais, devido a grande
quantidadé de buracos, torna-se intransitável.' Não se

pode dizer qual a pior -. qual que está mais abando-
.

nada ...... são todas em precário estado de conservação.
Lavradores estão impedidos de vir a cidade, Quem não
tem trator (e mesmo com essa qualidade de veículo a

coisa é difícil) não pode percorrer: muitas vêzes, 8 a lP,
. quilómetros.

Perguntamos nós: que é feito. das máquinas do
Município? E o Prefeito, êsse "nobre alcaide", será que
só 'conhece' a estrada de Paula Pereira, em direção a sua

olaria? Moradores do interior, lavradores, industriais ,e

criadores, estão se reunindo para uma passeiata protes
tando contra a falta. de administração -. contra o aban- .

dono em que se enéontram as populações rurais do
'Município. Ande depressa, sr. Prefeito, do contrário, vá
-conseguíndo explicações convincentes e dizendo porque
não adquire máquinas novas e o que é 'feito das que o

Município possue.
,

,.
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em geral
Grande sortimento

Casa Erlita
Seja um frequentador da BIC

, -

Mun. de Major VieiraPre�Feitura
lei n. 91, de 28-7-64
Autoriza a construção de
uma 'ponte de madeira na

localidade de Rio Claro,

Odilon Davet, Presidente do
Legislativo Municipal, em exer-

'cici') do cargo de Prefeito Mu
nicipal de Major Vieira, Estado
de Santa Catarina, faz seber que
'a J Câmara Municipal decretou e

eu .anciono a seguinte
> LE I:

Art. lo, - Fica o Chefe do

Executivo Municipal autorizado a

construir uma ponte de madeira
na localidade de Rio Claro, IÔ"
bre o rio daI Traíras,' com a me

dida de 8ei. (6) metros de com

primento por três (3) metro. de
largura e doia (2) mts, de altura.

Art. 2°.' - Fica o Chefe do
Executivo Municipal autorizado (I

diepender da importância de Cr$
100.000,00 (Cem mil cruzeiroe),
pare fazer face OI despezaa de'

construção da referida �on�e, po
dendó 'Bill .despezae ser çuateadas

Funciona nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às' 21 , horas.

aos sábados: das 15 às 17, horas,
"

TRANSPORTES

(onfie,' O transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO. s. ,A�'
ii satisfacão de ser bem servido

, 4

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167, ou Rua' Paula Pereira 761

, .

-, .

I ,

\ '

. UTILITÁRIO

•

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4, rodas, os mais duros ca�inhos. E por se� de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

.Sôlido, potente, econômico, <7 utilitário "Jeep" UnÍversal
é instrumento indispensável no' campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

"JEEPll01-2 PORTAS
Transporto 8 passagei·
tes, p'erieitamenfe uce

modados.Tração em 2 ou
nas 4 rodas e reduzido ..

o

Basilio Humenhuk
CANOINHAS

/

o veículo mais útil do mundo"

o MELHOIiCERTlFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar dei doto dó compra ou 12.000 km dr uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior"prazer
em coioc�r os três modelos à sua disposição, pa
ra que você mesmo experimente e comprove suas

vantagens excepcionais.

"JEEP"l01·4 PORTAS
Assentos poro 6 pessoas, I

4 portos facilitamo aceso

50. Tração em 2 o',i nos
4 rodos e r�i.iuiido.

&
\

Cia. Ltda.
_, Rua Vídal Ramos, 203 - SANTA CATARINA

/rJ�\
'Vumrs) 4f.
"-"_,,

29-8·1964

pela dotação 8.23.3 do orçamento
vingente.:

'

Art. 3. - Esta Lei entrará
em vigor na data de lua puhlí,
cação, revogedas ai dilpol'içõel
em contrário.

Prefeitura Municipal de Ma.
ior . Vieira, em 28 de julho de
1964.

as) Odilon Davet
Prefeito Municipal. em exercÍGio

Registrada e publicada apre.
sente Lei na Secretaria Munlol,
pai 805 vinte e . oito dias do mel
de julho de 1964.

ai) Jair Dirschnabel
Secretário '

Lei n. 90, de 28-7·64
Regula e institui a cobrança
da receita imobiliária e dá
outras providências.
Odilon Devet, Presidente do

Legislativo Municipal,' em exer.
cicio do cargo de Prefeito Muni.
cioal de Maior Vieira, Eatado de
Santa' Catarina, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e eu

sancicno 8 seguinte
LE I:

Art. .I", _; Fica criada 8 Texa
Imobiliária, que recairá sôbre tôo
da a transferência de imóvel rurs]
Da base percentual de 2% (doi.
por cento), além do' imposto de
tranllmiuão de propriedade loter
Vivos, sôbre o valor real da
-trensíerêncie.

Art. 2°. - A taxa da receita
Imobiliária, lerá cobrada e exi·
gida da parte do vendedor DO

ato do fornecimento da SÍ!I&,
,

Art. ' 3°. - Esta Lei entrará
em vigcr Da d!!ta de IIlOa publi.
ceção, revogadas OI dieposiçõe
em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vleire, em 28 de julho de' 1964:

BIl) Odilon Davet
\ '

Prefeito Municipal, em exercício

Registrada e publicada a pre
mente Lei na Secretaria Munié
pal, aos vinte e oito dias' do roêl

\ de iulho de 1964.
I aa) Jair DirschnabeI

,

Secretário

Venda
de Terras
Vende-se 5 lotes de terra

de 15x40 no loteamento
Jardim Esperança .

.

Tratar com o Sr. Henri·
que Bara, na Casa Santa
TereziD'ha - Rua GetúliO
Vargas s/no :il

\

Terras .de Planta
a Venda

Vende- se na localidade di

São João dos Cavalheiros, u�

terreno de terras de planta
medindo 141 alqueires, distando
quatro quilometros da estradl
Dona Francisca.

O interessado" poderá trstal
com o' Sr. Zigmundo Wogs'
nhak, �m São Joã� dos Cava'

lheíros, ou -com L Sr. Walfrido
Pedro Sampaio, à Rua Sena'
dor Felipe Schmidt,41, nesU
cidade. P
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Amanhã - DOMtNGO
Alinor Vieira Côrte o interestadualno Esádio 'Municipal

BotaFogo EJI.C. X Bloco E. Morgen�u
da la. Divisão de Profissionais do Paraná.

HAVERA' ÓTIMA PRELIMINAR
Prestigie o esporte da Mat-Cap, comparecendo ao Municipal e incentivando

c.

,

o

de, Curi.tiba

"Clube- das Massas"

ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIAM

Hoje: as sras. dnas. Vales
ca esp. do sr. Constantino de
Paula Bueno, Ana Dorothéa
esp. do S1·. Julio Wend( e Er
menilda esp. do sr. Evaldo
Plothow; os srs. Abdo Ossaif
e Gustavo Priebe; as srtas.
Nelly Greinert e Teresinha
de Souza Caldas; o [ouem
Pedro Waldmann

I .

Amanhã: a exma, ooa. sra.
dnr. Marta Knopp; a sra.

dna. Sibila esp. do sr. Eroi
no Wiese; os srs. Atno Wol
ter e Theodoro Schoeder; as
irtas. Silvia Siems e Glice
Buss; os iooens. Acir Lemos
Sphair e Antonio Carlos
Schaidt; a menina Leoni fi·
lha do sr. R.odolfo Bollaut;
o menino Joel filho do sr.

Antonío Nascimento.

Dia 31, a exma. vva. sra,
dna. Mil ria Müller, as sras.
dnas. Hulda esp. do sr. Car
los Benkendort, Maria Izabel
esp. do sr. Arnaldo José Ma
chado, Maria Eugenia esp.
ao sr. Angelina Ferreira e

-

Olacy est». do sr. Horavio H.
da Silva; os srs. Manoel Fe
licio e Rachid Seleme; a srta.
Leonor Seleme, o menino A.
milton filho' do sr. Dorival
da Silva.

Dia 1. de Setembro: as sras:
,dnas. [udith. esp. do sr. Ben
to da Rosa Menezes e Rita
esp. do sr. Guilherme Prust;
os S,S. José Kuroli e Teodo»

DA SEMANA
ro Artin; a srt«. Terezinha
Niedsileski; os'meninos [oão
filho sr. Hercilio .Müller e

Gaspar [osé filho do sr. Car
lQS Mülbauer.

Dia 2: as. sras. dnas. Ga·
briela esb. do sr. João Fürst,
Maria de Lourdes esp. do sr.

Milles Luiz Zaniolo, Janete
esp, do sr. Waldir W iese e

Hildegard esp. do sr. Gitdo
Ziemann; o sr. Francisco
Carvalho; as srtas. Lucia
Metzgpr, Maria Lucia Guzins
,ki!e Odete Grosskopt, o [ooem
Milles Luiz Zaniolo Filho; os
meninos Adamir filho do sr.

Adamir Veiga e Samvr Pe
dro filho do sr Adib Sakr.

Dia 3: as sras dnas Lady
esp, do sr. Helio Bastos, As ..

cetina esp, de sr. Nivaldo

[
Brey e Marina esp. do sr.

[ulio (Ionçaloes Corrêa po.;
s o sr. Úniualdo Altage; as
1

srtas Edil Tomachite, Elzira
Scheuer, Terezinha Lis e Di
trair Maria Pereira, res. em

Salseiio; o jovem José Czar-·
nik a menina Hetoiza Helena
filha do sr. Paulo Soares.

Dia 4: a sra. dna. Haly
esp. do sr. Celso Bauer; os

8rS. Jovino R_oesler e Ernes
to Koch; a srta. Alzira lo r·
rocheski; os jovens Oswaldo
Prust e Carlos Alberto Cas»
tellains 1 es. em Londrina.

Aos aniversariantes os nos.

sos cumprimentos.

Esquadrias Santa Cruz

agradecimentc
,

A "Esquadrias Santa Cruz SIA" vem por êste meio,
agradecer aos senhores industriais e comerciante,s o em

prestimo dp. extintores, à Briosa Policia Militar a colabo-
-

I

raçao no combate às chamas, à Radio Canoinhas Limi-
tada pela irradiação do alarme e, a todos que, de urna

forma ou de O".ltra emprestaram sua desinteressada cola

boração no combate ao fogo.
Aos o,perários e funcionarias o. agradecimento in

dentico e sincero
-

pelo despreendimento demonstrado.

A ,todos, enfim, o agradecimento da

Esquadrias Santa Cruz S/A
Canoinhas, 27 de agôsto de 1964.

Câmara
Municipal de
Major. Vieira

Resolução n. 34, de
28.'7-64

Aprova Balancete mensal

O Cidadão Miguel Maron Be
cil, vice- Presidente da Câmara
Municipal de Major Vieira, E,
tado de Santa Catarina, no exer

cício da Presidência, faz saber
que a Câmara Municipal decre
tou e eu promulgo 8 seguinte

R E S O L U C AO:
Art. 1°. - Fica aprovado por

esta Câmara Municipal o balan
.�cete da "Heceitae Despezs Oro
çamentâr ia" do mês de abril do
corrente ano,

Art. 2°. - Esta Resolução en

trará em vigor na data de lua

públicação, 'revogada. ai diposi
çõei em .contrârio.

.
.

Saia da. !ellÕell da Câmara
Municipal, em 28 de julho de
1964..

as.) Miguel Maron Becil
Presidente, em exercício

as.) David Paulitzki
1°. Secretário

ae.) Teodoro Barankiévicz
2° . Secretário

Resolução D. 35, de
28-7·64

Aprova Balancete Mensal

O Cidadão Miguel Maron Be.
cil, vice Presidente da Câmara
Municipal de Maior Vieira, Es
tado de Santa Catarina, no exer

cício do cargo da. Presidência, faz
seber que a Câmara Municipal
aprovou e eu pro�ulgo a seguinte

R ES OL U ÇlA O
Art. 1°. - Fica aprovado por

esta Câmara Municipal o balan
cete da "Receita e despesa orça-'
mentâria" do mês de maio do
corrente ano.

Salário Minimc não 'será
revisto êste ano

o Ministro do Trabalho, sr. Arnaldo Sussekind,
afirmou em São Paulo, que o Govêrno não pensa nos

próximos mêses, revisar 'os atuais níveis do salário mini-

,mo. Todos os esforços estão sendo empregados para',
diminuir a inflação, tendo em consequência, o aumento

do custo, paralisação, e dar ao povo brasileiro, melhores.
dias de acôrdo com os salários atuais. Próximos' aos Mu

nicípios, serão constituidas cinco mil casas para operarias,
através do IAPI. Após a concretização deste Plano, será
então revisto o sa,lário dos trabalhadores brasileiros.

Soe. Tiro Alvo Canoinbas
A Sociedade de Tiro Alvo Canoinhas, convida os seus

associados e distinta famílias, à comparecer nos festejos que farã
realizar nos dias 12 e 13 de setembro vindouro.

Programa dos Fes"tejos
12 - Inícío ás 14,00 horas

, Tiro ao' Ceruo com Meríalhas até o 3°. colocado e

Bolão Prêmio a Noite, o seu Tradicional Baile,
abrilhantado por um J.'\ZZ da cidade de Pomerode,
com dez figuras.
Reseroas de mesas com o sr. Bechel.

Dia

Art; 2°, - Esta Re.olução entra
em vigor lia data de lua públi
cação, revogadal a. di.poaiçõel
em -contrário.

Sala dai leilões da Câmara
. Municipal, em ,28 de julho de 1964.

a•. ) Miguel Maron Becil
P�eBidente. em exercicio

ai.) David Paulitzki
l°, Secretário

ai.) Teodoro Barankiévicz
2°, Secretário

I
Dia 13 - Inicio ás 9,00 horas.

Tiro Medalhas com distribuição até o 35°,' colocado
e Tiro Prêmio: '

Tiro ao Cervo para senhoras, com brinde até o 3°:

lugar.
-

Ao meio dia uma suculenta churrascada,

A DIRETORIA.

Edital de. citação' com
de 15 (quinze)

v

o prazo
1 .. \
alas

O Doutor Vilson Vidal Antu
nes. Juíz de Direito da Comar
ca de Canoinhas.. Estado de
Santa Catarina. na forma da'
Lei, etc-

.

FAZ SABER aquém interes

sar possa que procedendo- se
no Cartórto do Escrivão de
Órfãos nesta Comarca, o' Arro
lamentos dos' bens deixados por
falecimento de Vicente Teixei
ra Martins ou Vicente Tei-'
xeira, fica a herdeira Rosa
Quadros, residente em lugar
incerto e não sabido, CITADA

por êste EDITAL com o prazo
de quinze (15) dias, contados
da primeira publicação, para
dentro de cinco (5) dia'!!, dizer
sôbre as declarações de herdei
ros e bens e . valor atribuido
e seguir até decisão final (>
referido arrolamento, \sob pena
de revelia. Para os devidos fins,
mandou o M.M. Juiz de Direito

,-

expendir o prese-nte Edital, que
na f"rma da lei, será afixado no

lugar de costume e publicado
uma vez no jornal "DrARIO
OFICIAL DO ESTADO" e duas
vezes no, jornal .local "CORREIO
DO NORTE". Dado e .passado
nesta cidade de Ca noinhas, 80S

vinte e um de agosto de mil

novecentos P. sessenta e quatro,

Eu Zaiden Emiliano Seleme

Escrivão, o subscrevi.

Vilson' Vidal Antunes
Juiz De Direito 2�

.�._,'
",' '.�

-Vende-se
uma data na rua Curitibanos
a 40 �etros do calçamento.
Tratar nesta redação.

rARa FERIO,AS,
E C I E M Jl S,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
F R I E I ,H A S.
ESPltiHAS, ElC.NUNCA EXISTIU IGUAL

',;1

PARE! ( TÔNICO CAPILAR. POR �X(ELt�{illJ
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. 29·8.1964

A li�er�a�e �e Imprensa I Rainha
, .

Sera' Mantl·�a·. A ��s. ����?
Azila Schneider, filha do casal
dna, Astha e Vitor Schneider,
é li nova Rainha da Radio Ca-
noinhas, eleita que foi no baile
de ániversario da emissora, le
vado a efeito na noite do dia
22 no Salão Bechel.

,

Rio, 18 - O Presidente Castelo Branco declarou que o

governo federal tem como honra a' liberdade de imprensa no

Brasil, porque, "se os �jornais têm lib.erdade para expressar o seu

pensamento, a sua opinião, mesmo 'que alguns sejam desatinados
- o Brasil terá estabelecido mais uma das suas instituições
políticas".

.

A decl�raçã.o .
f9i 'feita' no Palácio da Aclamação, após a

entrevista coletiva a Imprensa, quando. o Presidente da Associa
ção Bahiana de Imprensa ofereceu ao marechal Castelo Branco
uma caix� de amostras de minérios do Estado.

.

Na oportunidade comentou, tarnbem, o Presidente da'
Rep�blica: O. govêrno federal' tem sido atacado por vários
motivos pela Imprensa da Guanabara, São Paulo e de' outros
pontos do país De vez em quando declaram' que o govêrno
cometeu uma falta com' relação a homens de imprensa; nunca

falaram que o govêrno estebelecsu um regime de limitações ao

pronunciamento de qualqu .. r jornal em seus editoriaís, noticiários
e comentários. Não há, absolutamente, da parte do govêrno, a

intenção de limitar qualquer órgão de imprensa. Quando um de
seus servidores é' chamado para prestar contas ou informações
em processos que estão em curso, estas medidas são, de Vez
em quando, erroneamente tornadas como atentatórias à liberdade
de um. homem de imprensa.

•

Lacerda
-

cassacoes
,

devido a

sugere novas

de mandatos
de JGcaria

RIO, 26 (Transpress) - O. o Govêrno ao Sr. Rafael' de
Governador ar los Lacerda su- Almeida Magalhães.
geriu, hoje, que se façam no-

. vas cassações de mandatos de
vido à divulgação, pelo PTB,
do manifesto d« tx-presideote
João Goulart Após o encon

tro- com o P. e-i- ente da Repú
blica, no Palacr. Laranjeiras o

Governador da Guanabara de
clarou. O manif-sto em si não
tem qualquer írnportancia, mas

o deputado Doutel de Andra
de entrou na árt-'Fl das violações
ao servir de ventríloquo para
quem tem seus direitos politi
cas cassados.

Disse, tamkém, que, a OPInI
ão do Marechal Castelo Branco
é de que o manifesto é tão
cheio de inverdades que o po
vo mesmo o julgará.

(

O Sr. Carlos Lacerda decla
rou-se disposto a aceitar a pror-'
rogação do seu mandato se o

Congresso o determinar, desde

que, ao término do prazo do
mandato atual, possa transferir

CONVENÇÃO
Após afirmar que será o pró

ximo presidente da Repubhca,
o Govêrnador declarou: Já é
tempo de se realizar a conven

ção nacional da UDN porque,
com a revolução, houve a con

sequente mudança de orienta
ção e é preciso que os parti
dos tomem conhecimento disso.

Por outro lado informa-se
que o Sr. Doutel de Andrade
poderá ser enquadrado na Lei
da Segurança Nacional, por ter
dado curso ao manifesto do

ex-presidente Goulart, conside
rado subversivo, pelas autori
dades militares ..

Os representantes da UDN
estão dispostos a fazer das Tri
bunas da Câmara e do Senado,
em tôda linha, a defesa do Gd
vêrno.

Castelo Branco contundente:
Banquete

-- Mais contundente que o

correspondente do diário sovié
tico" Pravda" mostrou se, o

Presidente Castelo Branco duo
rante o banquete que lhe ofe
receu o "Club de Imprensa
Bstrengeíra". no. Rio.

Antes de iniciar o banquete,
cada. um dos cinquenta jorna
listas se colocou de pé anuncí
Boda ao presidente seu, nome

e o .jornal que representa.

Ao final o correspondente do
<Pravda» se levantou e disse:
«Vadím Políakovískt, único

jornalista subversivo nesta sala»

«Você está enganado, há
outros» - contestou Castelo

Branco, acrescentando: «Porém,
se o correspondente do "Prsv-

da", é um elemento subversivo,
é uma prova de que a polícia

\ brasileira não funciona bem".

Sob as gargaUiadas dos seus

colegas, . Pohekovskí voltou a

sentar-se, com o rosto vermelho
como se fora um tomate.

Vénde-se
Uma data 20x!O à rua

Bernardo Olsen (em frente
ao Ginasio).
Ver e tratar com Pedro

Artur Gonçalves, ,< na Ce
râmica Santo Antonio Ltda.
(Xarqueada) 3 x

.'
'

Pelo acontecido, seus proge
nitores ofereceram um lauto
jantar na noite de quinta feira,
no Bar e Restaurante Guarani,
ao qual compareceram as cro

nicas escrita e falada da' cídade.

\

Não paga impôsto
de renda

ganha
mil cruzeiros

quem
até 'cem

RIO. 18 - Para esclarecer

Inotícias contraditórias sobre o'

desconto do tributo na fonte,
nos rendimentos do trabalho,
a Divisão de Imposto de' Ren
do informou que as pessoas
com salarro mensal de Cr$
100.000 nada pagam, E frisa:

,

os 92400 iniciais da tabela de I, I
pagamento do imposto são li

quidos, jà deduzido o valor cor

respondente à Previdência So
cial. Conclui a informação: «Os
de salário mensal superior a

essa cifra, representantes. da

minoria, sofrem apenas módi-
co desconto do tributo, ou se-
ja: com salário mensal de cr$
200,000,00, os solteiros pagam
sómente cr$ 4.149 e os casados
com .doís dependentes, cr$ 789;
com salário mensal de cr$
300.000, os primeiros pagam a

penas cr$ 7 949 e os segun
dos cr$ 2.909; com salário men-

sal de cr$ 40U.000 pagam, res

pectivamente,. cr$ 13.229 e

cr$ 8.189».

Aviso
Família" Gurginski pro

prietaria de terras em For

quilha (estrada velha) pelo
presente torna público que
não mais .. permitirá estada
de criação em suas lavouras,

Não se responsabilisa pe
lo que possa acontecer' com
as que la forem encontradas.

Canoinhas,. agosto 1964.. 3x

Alô, alô Brasilial
A Radio Canoint)as L tda.

transmitirá às quintas, sex
tas e_ domingos, sempre ás

17,15 horas, a palavra do

Dep, AROLDO CARVALHO,
gravada em Brasilia, na Çà�
mara dos Deputados.

I

Ouça, semanalmente, ' a

palavra do NOSSO DEPU
TADO.

Superintendência Na(�onaJ do Abastecimento
(SUNAB)

de Calioinhas - s. C.Agência
Portaria N. 1 de 21 de ,Julho de 1964,

O �hefe da Agência da SUNAB, (Superintendencia Na.
cional do Abastecimento) no Município de Cancínhas, no uso de
suas .atríbuíções conferidas por Lei, em especial o item II do
Regimento 2 da Lei Delegada N. 4 de 26 Setembro de 1962 e
sua Regulamentação-Decreto N. 51644-A, de 20 Novembro de
1962.

CONSIDERANDO que BS atuais condições de comercia.
lização �8_ carne bovina. ve.rde. neste Município, está a ex�gir
uma revisao de prêços, principalmente tratando-se de um artigo
popular e indispensável à população,

CONSIDERANDO a disparidade de prêços vereficàdo
entre êste Município e os Municípios vizinhos, tpndo em vistas
informes de fontes seguras;

,

CONSIDERANDO a total dificuldade da parte doa Srs,
açougueiros na aquisição do boi ,e� pé (em pranchas) ao preço
de Cr$ 280,00 o quilo, anteriormente tabelado;

CONSIDERANDO finalmente que o fornecimento da
carne bovina nesta cidade atingiu uma crise que chegou are.
sultar fechamento . de alguns açougues e tio mesmo tempo vi.
sando amparar a economia popular,

R E S O L:V E:
At. 1°. "". fixar para todo Município de Canoinhas, os

seguintes prêços para a carne verde de bovinos:

a) NOS AÇOUGUES
I - Carne com osso de 1 a. preço por quilo
II r: Carne com ossso de 2a. preço por quilo
III Carne sem osso

540,00
480,00
ô50,oo

Cr$
Cr$
Cr$

b Para os criadores e fEizendeiros
-:- preço de gado em pé (e pranchas) por quilo c-s 240,00

Artigo 2. - A presente portaria entrará em vigor a

partir ·de 18 de Agosto de 1964, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 18 de Agosto de 1964.
/ .

Agenor Flores - 2°. Tenente Agente da SNNAB
do Município de CANOINHAS _. S.C.

o que
deve

o surdo
saber

Muitol aurdos podem atualmente ler recuperadolf voltando
a ouvir normalmente, é o que nOI dine "o Dr. Willon Cidral, chefe
do Departamento de Otologia do Hospital de Clinicás de Curitiba,
e que recentemente chegou dOI EE.UU.

A surdea que vai piorando oom o correr dOI anos, 1;1 que
começa na mocidade ou na idade adulta, aquela em que o portador
le adapta bem ou razoàvelmente bem li um aparelho de audição, é

geralmente índicio de que o problema poderá ler resolvido cirúrgi'
camente.

Também o fato do surdo ouvir melhor em lugares barulhee
tos, de entender be.n quando le fala RIto, I de ouvir o relógio quando
.encoetedo à testa ou atrás da orelha, pode indicar hom prognóatico
para a cirurgia.

\
.

Já OI aurdos de naacimento, aquêles ,que perderam a alldição
ahruptamente após uma doença infecciosa como a febre tifóide, o

sarampo, li miniugite, etc. Ou fizeram uso de medicamento tóxico
BO nervo acústico, como a eatreptomicina, o quinino, podem apre.eD'
tar lesão do nervo que contra- indica a intervenção.

E.tel surdoe relatam muita. vêzel que" ouvem mal não
entendem bem o que le está dizendo, que o aparelho auditivo fel

barulhei, sem melhorar a audição, que quando várial pesaôae falaDl
ao mesmo tempo, não compreendem nada.

Estes dadoe aão em geral lugelt�vo. de que o problema não
poderá ler resolvido com 8 moderna cirurgia da surdez.

, Entretanto. 10mente "um ntologiata, atravé. de exame CoDl

aparelho especial denominado audiômetro, poderá informér qual o

tipo .de eurdez existe e se haverá ou não solução cirúrgica para o caiO,

Setenta mil desempregados
Estado do, Hiono

NITEROI, 24 (UPI) - Com o fechamento de 9' grandes
fábricas do norte fluminense, o número de desempregadé'
atingiu a marca recorde de 70 mil, enquanto que a paraJiz8Ç�O
das indústrias deixou imobilizados mais de 10 bilhões de cruzei'
ros. A crise do desemprego no Estado do Rio, três vêzes superior
a do Rio Grande do Sul é só comparável a de Minas Gerais e

considerada como reflexo da retração do crédito que, aliada 80

aumento de impostos, afugenta da região qualquer perspectiV81
de investimentos .
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CORREIO DO NORTE

o
-

�I

.. fri�orífico Canoin�as S.A.
Assembléia <ieral Extraordinária

1a •. Convocação.

;

Ficam, pela presente, convocados os senhores acio-

nistas do Frigorífico Canoinhas S.A., para se reunirem
a·

em Assembléià
.

Geral Extraordinária, ,a se realizar no dia

29 de agôsto de 196.4, às catorze horas, na sede da Asso

ciação Comercial e Industrial de Canoinhas, em Canoí

nhas, Santa Catarina.Jà rua Vidal Ramos, 736 a fim de

IS deliberarem sôbre a. seguinte:

Ordem do dia

10. - Aumento de Capital.
20, - AI teracão do Estatuto.

30. - Autorização à Diretoria para, contrair empréstimo
sob penhor hipotecário de bens imóveis.

j.
40 - Assuntos diversos de interêsse 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.

18

3a. Convocação.
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 ala.
convocação.

Canoinhas, 28 de julho de 1964. x

Francisco Wilmar Friedrich Diretor Presidente

Vende-se urna - ano 1964 I C I bCr$ 700.000,00 a VISTA. U e
Vêr e tratar a Rua CeI.

Albuquerque com Walfrido
(:AITZ). x

O Clube Canoinhense pela sua Diretoria, convoca

I seus associados para. a Assembléia Geral Ordinária, a

C h,eV rO I e t
realizar-se ,dia 29 de agosto do corrente, ano, ás 15 ho

, ras, com a seguinte ordem do dia.

Curso Ba�cário /
Prepare-se conveníenteprente

para o próximo CONCURSO
do BANCO DO BRASIL, ad

quirindo 8S APOSTILAS do
curso Bancário Júlio Cunha.

Procure na Agência local do
B.B. o representante do curso.
acima que lhe prestará infor
mações detalhadas. Ix

SALA
Aluga-se uma com 20

m2. (5x4) a Rua Felipe
Schmidt, 984. ITratar com a .proprietária
no local. x

Lambretta

Vende-se um Caminhão
Chevrolet, todo equipado,
à prova em serviço na sua

tonelagem e na parte
mecanica.

Ver e tratar na Retífica

C�anoinhas Ltda., com

AROLDO. 2 x

Vantpgens EXCEPCIONAIS
Mês da Boa Compre da

CA.SA PEREIRA
1

\

Bom Atendimento

Bom Prazo (5 Pagamentos)

Bom Desconto (10 por Cento)
)

Bons Artigos

B�a Qualidade
,

v- /I 1/Boa Vantõgem ,!Ú extra

ASA

EREIRA

no

Il

29-8-1964

"Q'TICA CANOINHAS"
I

.

Uma Casa especializada para bem servir!

/

Quando fizer seu- itinerário de passeio,
não- esque�a de incluir uma 'visita às

obras do FRIGORíFICO
. /

Ca noinhense

.

Oculos, Armações, Lentes etc.

de todos os tipos, qualidades � preços

Aparelhamento moderno

e serviço especializado

O'tica. Canoinhas
Canoinhas - Praça Lauro Müller, 514 - Santa Catarina

(Anéxo ao FOTO JOÃO)

Assembléia Geral Ordinária

ELEIÇÃO DE-NOVA DIRETORIA
Nota - Não havendo número legal na gora aci

ma estabelecida para a realização da Assembléia, por
.força estatutária, esta funcionará meia hora após, com

qualquer número de associados.

As chapas que concorrerão á eleição, deverão ser

apresentada a Diretoria, com 8 (oito) dias de antecedên
cia e com o "de acôrdo" dos candidatos.

Canoinhas, agôsto de 1964.

Dr. OsV'ald� Segundo de Oliveira - Presidente

Casto José Pereira � l°. Secretário x

1-
, FUNDADO EM 29/5/L947 :-. Hp.1I; no Cart. Tít. s/o 448 Doc.
JORNAL SEl\I1ANARIO :-' PUBLICA·SE AOS SABAD,OS
Rua Paula Pereira, 755/761 '_ Fone, 128 _ Canoinhea • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 1.000,00
Desde o número 773 (14 de marçoúltimo)

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

TABELA DE PREÇOS DE PUBLlCIDADK

IAnuncios: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA J:'AGINAS INTERNAS
,J vez . Cr$ 100.00 1 vez Cr$ 75,00
4 vl'zea Cr$ 75,00 4 vezes 'Cr$ 60,00
8 ou mais Cr$ 60,00 8 ou .m�il!l 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. enviados 8 Redação, publicado, Ou

não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação oão endoBla conceito. emitido. em artigol auinadoll.

II II·���������§:. til
,

/Refaça suas forças, tomando

C A F É B I G
Torrado ii ar quente

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

BIG é grande - mas, em Canoinl1as

�ntagem Extra BIG é· O melhor café'
Terno da Linha Renner Brasil por apena� Cr$ 19.000,00 II�1lIIII1II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOTAS
Encontra-se em Floríanôpolis,

tratando de assuntos de .seu
ínterêsse, o Vereador Alfredo
de Oliveira', Garcindo.

x x' x,

O', novo presidente do' Instí
tuto Nacional do Mat'e, é o pa
ranaense e ex-deputado federal
dr" Manoel de Oliveira Franco.
Sobrinho.

x x -x

Teve grande repercussão em

todo país a emenda do Deputado
Arolde Carvalho, já convertida
em lei, isentando todos os co

lonos do serviço militar.

x x x

Termínou a greve dos açou
gueiros na cidade, quando a

Sunab permítíu um aumento
de Gr$40,OO em quilo de 'pro
duto.

x x x
,

Funcionará até outubro pró
ximo, ,na Sociedade Benefi
cente Operária, Uma moderna
churrascaríav a cargo de pro
fissional ,competente.

'

x x x

O, Capitão Rogério Schmidt,
servindo no Batalhão Januário
Córte, aqui sediado, tomará
pose e hoje, como "Interven-

,E SPA R S A S
tor de nossa Associação 'Rural,
ato que çontará com a presen
ça de tôdas as autoridades do

municipio.
x x �

Como acontece todos os anos,
teremos de 4 de setembro p.
até o dia 7, na cidade de Ponta
Grossa, no Paraná, mais um

torneio íncoano. ,A equipe ca

noinhense, como sempre, espe
ra destacar-se' 'sobremaneira no

mesmo.

x' x x

A Diretoria da
f Associação

Comercial e Industrial de Ca
noínhas faz um veemente apelo,
por nosso intermédio, a seus

associados, no sentido de que
compareçam com mais regula-'
rídade 8S reuniões ordinárias,
todas as' segundas feiras, ás 20
horas, em sua séde social.

x x x

O Santa Cruz E. C. afim de
fazer face as suas despezas com

seu elenco de profíssíonaís, como
tambem as futuras e pesadas
despezas na classificação da
'zona três, quando, como já clas
sificado, irá a todo o oeste ca

tarínense, colocou na rifa,. Dum
plano prático e, objectivo, um

,E falando no/ Santa Cruz o

mesmo estará amanhã em La

jes, dando combate ao líder, o

Internacional; em seu ultimo

compromisso da atual chave. ' 'O Presidente, no uso de suas atribuições" convo-

( I -ca todos os componentes dó Coral Canoinhense, Depar-
E o Botafogo, despedindo-se tamento desta Schola, para. o ensaio geral que será rea

do campeonato, esteve domingo lizado terça-feira próximá, dia h de setembro; às 20 horas
ultimo em Igaras perdendo as no local de costume,' contando com o comparecimento
duras penas para o Olinkraf, dos mesmos.

.pelo apertado 'escore de 3 a 2, Arno Court Hoffrnann ...!. Presidente
quando foi sumamente prejudí-
cado pelo árbitro da contenda.

Amanhã.:ar:q:.nãot.nha- O,Dr. Anor Dittert Pint<)
Médico especialista em

mos mais um domingo em bran-

co" os botafoguenses trarão até olhos, ouvidos" nariz a' garganta
nós o quadro do Bloco Morge- comunica que estará consultando no Hospital Santa

nau, da primeira divisão de Cruz em Canoinhas, novamente, nos dias 9 e 10

profissionais de Curitiba, para, de setembro.
um prélio que se apresenta dos Horário: 8 às 12 - 13 às 18 horas.
mais interessantes e que dev�-I Preço da consulta: Cr$ 3.000,00'
rá reunir .um bom público,

I lk=====,=======================l'

carro Gordini'e outros prêmios '

menores. Concitamos a todos
os canoínhenses que prestigiem
o nosso, esporte, adquíríndo seus

bilhetes com os revendedores
autorizados do clube -,

x .x x

Merhy Seleme
,

' I
& (ia.

Concessionários "SIMCA", e "IHTERNATIONAl HARVESTER"
c A N o I N H A S - s. C.

satisfação de .cornunicer que vai receber dentro de 20 dias,
importado diretamente dos Estados Unidos:

1 (Hum) Trator de Esteiras Modelo BTD-8·81
com as seguintes características:

Motor diesel International de 4 Cilindros, 4 ciclos;
Potencia de 52.1 HP na barra de tração;
Sistema d_e partida e de iluminação de 12 volts.
Horímetro;
2 faróis dianteiros e, um .trasefro;:
Transmissão) de 4 velocidades a frente €i 2 a ré;
Tanque de combustível com 27 galões de capacidade;
Sapatas de 16", com cantos cortados;

, Protetor do carter;
'Gancho de tração dianteiro;
Protetor dos faróis dianteiros;
Jogo de elementos para os filtros de óleos e de combustível;

., Bullgrader a-8G-2, de acionamento Hidraulico.
I /

O mesmo poderá ser equipado com guincho traseiro BOUGHTON.

OS interessados deverão se entender em nossos Escritórios
em CANOINHAS' - Rua Paula Pereira, 735

Tem a
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5a. e 6a. Feire - às 20,00 hoees - impr. a,té 14 anol

,O Mundo .ern meu Bolso
'(

Madja Tiller, Rod Steiger, Peter Van Eyek e Jean Servais.
J
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Ano 18 - �aDoiDha!l . Sta, Catarina. 29 de Agô.to de 1964 ;. N.794

5ch'óla Cantoru.m Santa
.A V I S O
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Cecilia
)
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Cine Teatro IV era Cruz I
A P R E SE N TA:

HOJE - á. 20,00 horas - imprópr.io até 14 anos

Ivanhoé, O' Vingador do Rei
com Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan,

Fontaine e George Sanders,

DOMINGO - ás 14 hora. - censura livre

o Vingador dolvanhoé, Rei
as 17,00 horaa •

DOMINGO -
a. 20,00 hores - rmpr, até 14 anol

A Vingança de Monte Cristo
com Louis Jourdan, Yvonne Furneaux, Pierre

Mondy e Alain Ferral,
Seu nome era Edmundo .Dentes, o. conde de Monte'

Cristo, símbolo de coragem, aventura e víngançalll No
mundo das aventuras, jamais existiu história como esta!!!
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2a. Feira r às 20,00 ora•• Imp, até 14,anos REPRISE

3a. e 4a. Feira - à. 20,00 horaI - impr. até 14 anoI

Costa Azul, a Praia dos Amantes
com Alberto Sordí, Rita Gam, Elza Martinelli

e Lorella de Luca.

Na praia mais romântica 'do universo, um mundo dê
aventuras deliciosas! Garotas de plástica maravilhosa...

em biquinis de pouquíssima fazenda! I -

Os móveis· para seu
/

lar estão' na CASA FISCHER
Quartos

Copas
,

/

Sofá-camas,

\

Caviuna,
em Pinho,
colchões

em

Exposição e Vendas:

CAS,A

e

e Jacarandá
I

Fórmica.
peças a v ulsas.

Pau-Marfim
(�a viuna
de' mola e

FISCHER .pertinho do viaduto
-t �

'l'fli:, .I'
�'(breve . exposição de móveis no antigo prédio do' Banco' Nacional)
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




