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Atenção ...
Escute -amanhã, 'a partir

,i '

(ancinhas integrando
país,' diretamente de São

CARLOS LACERDA

a

VERBAS FRIAS
.
As chamadas.... e verbas frias", trabalho intenso e

patriótico do Dep. conterrâneo, Aroldo Carvalho, ,em con

segu�-las para a sua terra e região de sua influência,
esquentaram .agora, como que por encanto.

Na verdade, referidas verbas jamais foram frias,
e sim esfriadas e congeladas por- muita gente, algumas
daqui mesmo, interessadas em eclipsar e .solapar o tra

balho do ilustre parlamentar, prejudicando com isso, os

legítimos interêsses de nossa região.<Haja visto, a verba

para os festejos do nosso cinquentenário, lei aprovada e

/ sancionada e cujo auxílio nunca apareceu, obstado que
,

foi por politicos inescrupulosos do Estado, com anuência
e aplausos e hílariedade de alguns maus canoinhenses:

Por isso as verbas eram frias, esfriadas e solapa
das com expedientes escusos daqui e 'da capital para os

altos escalões palacianos, em Brasilia.

Agora, com o advento da revolução democrática,
com um Govêrno sério, honesto, honrado e sem dema

gogia, as verbas, como que esquentaram e então vindo,
tôdas elas direitinho. Que digam melhor, as', entidades
beneficiadas, Ginásios, Hospitais, Azilos, Colégios, e ou

tras mais.

Esquentaram as verbas e esfriaram os agou
ros de muita gente.

,

Tribunais
Servidores

par a os

Ipú,blicos
A iniciativa de se criar a Justiça do Trabalho

para o funcionalismo' público, com a ínstituíção de Tri
bunais paritários, se inclue o de possibilitar aos funcío
há rios o' direito de ser a tendidos com justiça nos casos

em 'que, são punidos pelas suas chefias. Atualmente, cs
chefes que! punem são os mesmos que recebem o recurso

dos que foram punidos por eles. Por este motivo, a ini
ciativa de se criar Tribunais para os servidores públicos,
veio em tempo oportuno.

oCruzeiro vai ficando forte
Empolga o Brasil, a quéda do dólar, A' taxa do

dólar para importação, nos bancos' particulares esta se

mana era de 1.604 cruzeiros, mais baixa do que no Banco
do Brasil que era de 1.61 O cruzeiros. Só há para isto
uma explicação: as nossas exportações crescem, havendo
-mator cobertura no mercado de cám610. Sem artificios o

o cruzeiro vai ficando forte, e a inflação diminuindo.

Irregularidades no DER
em Santa Catarina'

9,
da

'palavra
Presidência

21das
,

,

grande Cadeia
Paulo, a

'candidato
Consoante tem sido ampla

mente noticiado, realiza-se ho
je e amanhã, na Capital paulis
ta, a Convenção Extraordiná
ria Nacional da União Demo
crática Nacional, convocada pe
la direção nacional daquele Par
tido, a fim de tratar de impor-

. tantes e relevantes assuntos po
lítícos- partidários.

Santa Catarina estará repre
sentada nesse grandioso concla
ve político por 28 convencio
nais, que na oportunidade su

fragarão o nome do Governador
Carlos Lacerda, da Guanabara,
à Presidência da, República no

l"
' ,

�,

da pele Rádio'
em todo o

democrático,
1966

noite,
; Esperança'
do líder

...,.

a em
àquela Convenção serA presidi-
,da pelo Senador

_

Irineu Bor

nhausen, presidente do Diretó
rio Regional do Partido em

Santa Catarina, e integrada pot
destacadas personalidades do
udenismo catarinense.

pleito de 1966.

Também, na oportunidade, os

udenistas debaterão importantes
assuntos vinculados a situação
política nacional, tais como Re
forma Agrária, bancária e outros

projetos anunciados pelo Presi-
I dente Castelo Branco .

Para esse Conclave, 'o Depu
tado Fernando Viégas, líder da
UDN na' Assembléia Legislativa
e presidente do Diretorio Me

tropolitano do Partido, vem to

mando as últimas providências
no sentido de a representação
catarinense e florianopolitana
tenha papel destacado no con

clave udenista de São Paulo.

Dos 28 Convencionais catarí
nenses a essa tertúlia politica,
sabe-se que os mesmos debat�
rão relevantes aspectos. da po
lítica nacional, notadamente .a

que diz respeito à sucessão pre
sidencial de 1966.

A delegação barriga-verde

Ano 18 �anOtnhas - :'anta Catdrlnél, 7 de Novembro de 1964
------------------------__

-------

Diretores:
I
R. R. �A �ll�A ( AlfRWO O.' GARCIN�U

CAIXA POSTAL. 2 FONE. 128

GerenlC: IlHASS SmMi.
CIRCULA AOS SABADOS

,

Maf,,1 será sede
de reunião dos
Cooperativistas
Catarinenses
Sob o patrocinio da diretoria

de Organização de Produção da
Secretaria da Agricultura de
Santa Catarina, será realizada
em_ Mafra a IV Reunião dos

Cooperativistas Catarínenses, no
dia 6 de dezembro do corrente
ano. O local das reuniões será
no salão .nobre da Cooperativa
dos Ferroviárbs Cetarínenses.
A primeira reunião hi reali

zada na cidade de Blumenau,
sendo fundada na ocasião a

Associação das Cooperativas de

,Santa Catarina, cuja presidência
está entregue &0 Sr. Alfredo
Item, presidente da Cooperativa
de Consumo dos Empregados
da CEmpresa Garcia, de Blume
nau. Em Araranguá foi realizada
a segunda reunião e no Oeste
foi cumprido o programa da
terceira reuníão.

A Praça Lauro-Müller, principal logradouro público
i da cidade. é,' realmente, o nosso cartão de visita. Emb6-'
ras bem cuidada por todos os govêrnós, a, sua ílímínaçáo
deixa muito a desejar, principalmente nesses dias cor

rentes e nessa época tio ano. Nestas noites quentes da
atual estação, quando o povo após um dia intenso de
trabalho e labor, ali podia desfrutar momentos de lazer,
não o faz devido a verdadeira treva ali reinante e tam-

-

bém pela proibição absurda e' ditatori�l do sr. Delegado
�

de Policia, de o povo ali descançar somente � até as 20 ho
ras. 'Ainda é de. pouco, um ilustre e conceituado comer
ciante de nossa praça, acompanhado de sua espôsa,
quando ali se encontrava, foi alertado por' policial de

que o não poderia permanecer, eis que já, eram 20 ho

ras, e a ordem era expressa do Sr. Delegado de Policia,
sob alegação infantil de que era proibido namorar na

praça; Tudo isso, devido a falta de iluminação naquele!
local. O caminho e á solução, convenhamos, não é com o

delegado e nem com a policia. O assunto é da alçada·'
dó Prefeito.

Num instante em que 'de' cidades bem menores e

poucos recursos nos vem noticias de ílumínação a mer-.

cúrío, é deveras constrangedor: o que s,e' observa em nos-:
sas paragens.

"

O - Sr. Prefeito Municipal, João Colodel, que go
verna 'a nossa 'comuna, assim num vai levando.; vai.
levando ... , a exemplo de -outros colegas seus, devia refor-'
mular, de )mediatp, tôda a iluminação pública da Praça'
Lauro Müller,' com menos \ gasto � apresentando algo
melhor e moderno. Nas ruas Getúlio Vargas te Vídal Ra- i

Estas reuniões regionais entre
mos, no trecho \ da Praça, iluminação, a mercúrio, para:

representantes das diversas co0- .

peratívas caterínenses objetivam que, temos certeza; não faltará auxilio do comércio ali';
fomentar e desenvolver o espí- existente e no centro, na parte interna da Praça, ílumí-.

Foram positivadas pela sindicância realizada em rito cooperativista em nosso nação indireta, também moderna e de baixo custo \
e, por":

�'lorianópolis pelo Coronel do Exercito Milton Pedro Car- Estado, e conta com o apoio e
\ isso, econômica. Temos certeza, também, que o atual Dr:

o incentivo da Secretaria da
valho as denúncias da bancada udenista na Assembléia Agricultura. As cooperativas

retor da Força e Luz, um eterno enamorado daquele 10-: '

Legislativa do Estado, segundo as quais havia diversas estavam dispersas o mesmo gradouro, não faltará com seu decidido apoio.'
'

irregularidades no Departamento de Estradas de. Rodagem acontecendo com a própria Isto feito, num praso relativamente curto e dentro �
de Santa Catarina. Os resultados da sindicânaia foram Diretoria .Estadual. Por isso da técnica moderna, nas festas natalinas que aí vem,_

muitas cooperativas fracassaram h b
·

enviados ao Almirante Paulo Bosísío que, por sua vez, e muitas i'cregularidades foram
Canoin as se -apresentará tam ém de roupagem nova e a;

deverá encaminhá-los à
\ Justiça Comum ou solicitar a verificadas, criando o descrédito Praça Lauro Müller, alegre porque iluminada, passará 'a!

abertu;éi de iuquéríto polida I militar.' I. ent; .. o �pio dos associados. Ex. I "ser a praça do povo.
'

Após a realização da quarta
reunião, na cidade de Mafra, os
cooperativistas de Santa Cata

rina, partirão para o I Con

gresso Estadual de' Cooperati
vísmo, marcado para o mês de

julho do próximo ano na cidade'
. de Ftoríanôpolís.

A" Escuridão
I '

'

,

Praça
da
�MüllerLauro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esdareciment� a INDÚSTRIA, COMÉRCI/Q
CLASSE PRODUTORA

o COMITÉ CATARINENSE DE SEGUROS, cumpre co

municar às firmas comerciais, Industriais e empregadores em

geral, que o seguro de ACIDENTES DQ TRABALHO. contínúa
em regime de LIVRE CONCORR:E:NCIA, havendo portanto, ple-
'Da liberdade, em realize-lo. tanto nas Companhias particulares
corno nos Institutos de Previdência,

'Outrossim c6munica, que a físcalízacão do seguro de Aci
dentes do, Trabalho; é de atribuição exclusiva das autoridades do
MINISTÉRIO DO TRABALHO, conforme art. 106 do Cecreto-Lei
n. 7.036 de 10 de novembro de 1944, e de acôrdo com os artigos

, 4°. e 5°. da PORT'ARIA n, 173, e 30 de outubro de 1958 do mes

mo Ministério, sendo exercida nó :Jistrito Federal pelo Departa
mento Nacional do Trabalho e nos Estados pelas Delegacias Re

gionais do Trabalho.

Bíumenau, 24 de outubro de 1964.

A DIRETORIA

Exame de
, I

Admissão �;

A Díretcría do Ginàsio Santa Cruz avisa· aos interessa
dos que os Exames de admissão 80 Ginásio serão realizados nos

dias' 1°., 2 e 3 de dezembro, '

,

A inscriçãó dos candidatos será sempre de tarde, nós

dia� 16, 17, 18, 19, 20,' 21, 23, 24. 25, '26" 27 e ,28 de novembro.
Para a inscrição do candidatos será' exlgída 8 seguinte

documentação: .

'
'

a) - Requerimento firmado pelo candidato ou por seu

representante h·gal, conforme modelo fornecido no at'? na íns-

", críção pela secretaria;. <'

b) - Certidão de nascimento, cópia ou fotocópia auten-.
tícads em cartório; (ficará para sempre no arquivo da secretaria)

c) - Atestado de sanidade física e 'mental;
d).- Atestado de vacinação antí-vartótíce;
e) - A'testado de conclusão do curso primário.·

. "

l A Diret,orla

FrigorífiCO Canoinbas S.!.
-, cc F R I C A S A'" . .(AVISO IMPORTANTE, E URGENTE

.

Ass�mbléiá Ge.ral Extraordinária'
A Diretoria: avisa que, de contormídade com a deci�ão da

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro de

1964, os "Senhores "acíonistas tem o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados' daquela Assembléia, para exercerem o direito de

preferência na subscrição de ações do aumento de Capital Social,
de c-s 60.000.000,00 para Cr$300.000.000,00. Decorrido que seja
.êste prazo, a subscrtção será pública por mais '60 (sessenta) dias.

'A, forma de subscrição é 8 seguinte:
'8) - 10% (dez por cento) no ato da subscrição.
rb) .i: 90% '(noventa por cento), dividido em' 24 meses!

./sucessivos, não podendo 8S chamadas serem infe
riores a 4%, salvo para ajuste..

Canoinhas, 12 de 'outubro de 1'964

'Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Presidente

João Pedrassani' - Diretor Gerente,
·Alcidio Zaniolo - Diretor Comercial 9 X

lx

Médico de Niterói diz que isolou
virus do;' câncer e tem

I
TR�S V�ZES

J

. Segundo rev'elou, a prímeira

I
vez que isolou o vírus se en

contrava na Argentina: Quan-
do trabalhava em Montevidéu,
num laboratório de pesquisas
biológicas, obteve o segundo
êxito. Em' São Paulo, há cêrca
de quatro' anos,'--- conseguiu o

terceiro,' sucesso. ,O virus vem

sendo mantido, desde então

D1.;1m caldo de cultura prepara
do com fígado de frango' de 30

dias.

O sr. Otamendi disse que os

principais agentes transmissores
do câncer são a carne de por
co e alimentos cozidos em pa-

I nelas de pressão. Explicou que
Minha vacina - acrescen- a decomposição do material .da

tou - já foi expertmeritada, panela é que cria condições
com êxito em animais. Estou favoráveis à transriüssão da
decidido a experimentá-la agora doença. Por esta razão, ,deve
em seres humanos. Para isso, ser evitado o 'aproveitamento
estou disposto a inoculá-Ia em de gorduras que [é foram co

mim mesmo. zidas noutra panela. Alcool, fu-
mo, agua e refrigerantes ga
zeificados - disse' são im

portantes veículos da doença.

Oscar M. Otamendi, médico
carcerologístau ruguaío residente
em Niterói, direto!' técnico de
um laboratório que. funciona

naquela cidade, disse ontem à

reportagem de O· JORN�L que
conseguiu isolar por três vezes

o virus do câncer e- já logrou
fabricar a vacina para comba
ter e prevenir o mal:

Revelou que depois de isolar
o vírus, conseguiu preparar,
uma cultura no fígado de fran

e -go de 30 dias, podendo, assim,
preparar a vacina. Não infor
mou porém se sua vacina é

.

feita com vírus mortos ou vivos.

VACINA

Disse que 8 ímunízação é
conseguida com 5 doses, por
via endovenosa, isto é, com in

jeções aplicadas na veia. As

dosagens são dadas em dias
alternados. Cada injeção dura
] ° minutos, sendo .mtroduzido
no organismo um centímetro
do li9uido por minuto.

Vestibular para
Seminário

,

Qualquer que seja sua

idade e estudos é,. ainda,
tempo de ingressar no' nosso
"Seminário Vestibular". Con
sulte-nos.

I
-

NOSSO ENDEREÇO É:
D. Romualdo norjon Valtejo, o.S.B.
Mosteiro de São Bento

Caixa Postal, 118
.,

sxo PAULO SP

AGENTES

•

VaCII')a
RESULTADOS

Sôbre. a eficácia da vacina,
como elemento curativo, disse
produzir .e la resultados I absolu,
tamente positivos nos casos de
câncer de 1. e 2. gru. Em tu-
,-mores 'adiantados, nenhum re-

'

sultado produz. Como preven
ttvo, a vacina é altamente pos-
sitiva.

.

O cancerologísta Oscar M.
Otamendi não esclareceu pnr
que, apegar da descoberta Im-

portantíssima do virus do cân
cer, deixou de fazer comunica
ção oficial às entidades médiças,
No entanto, em palestra ontem
proferrda na Câmara Municipal
de Niterói, assegurou eh qlie
possui a vacina contra o câ-rc ,

e que a 'fornecerá, dent: o ctt
15 dias," à população drql.1",Q
-cidade através, do' seu órgão
legislativo.

(

Vende-se

Finalizando, disse estar à d'�.

posição dos médicos para f, r

necimento da vacina anti-câncor.

, (

I '(

Imagens 'de Santos
Presépios
nova Remes$a

Casa· Erlita. - ,

o

e

Chácara com 6 datas,
plantada, pareiral, moradia,
garage, 'oficina, arejada,
frente Pfra a estradá: perto
da .cidade.

Ve.r e tratar com

OTTO E. WALTHER
Estrada Bernardo Olsen. 3x

Máquinas . de Costurai
marcas Philips, Grosley,
Olimpia e Hactenateío, os

" \

melhores preços da p�aça.
.

Vasa SantaTerezinba
Rua Getúlio Vargas s/n

r

'"

!

I'ltmtim I
, I �
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fiRA fERIDaS,
E c Z E p,t' A S,
INFUMOCOES,
C o C E I R as,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, Ele.
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COkREIO DO NOHTE

o Santa Cruz dobrou' O Guarani por' ,2 a t
êste resultado' os locais .óstentam o título'Com,

de líder invicto do certame
Com o .resultado de domingo último em nossa cidade,

usodo o Santa Cruz abateu a forte representação do Guarani,
;s locais ostentam � honroso titulo de líder invicto do certame

nas zonas 3 e 4. 1

Os alvi-celestes iniciaram a pugna com grande disposição
óbrigando os visitantes a se defenderem de qualquer modo, mas

foi o Gual'an.i de Lages, que ,inaugurou o marcador com um be

líssimo tento de Chiquinho, consignado' com violenta cabeçada
após um escanteio.

Em seguida, após uma b�a trama de, Melado, Alberti e

Antoninho, Rubinho finalizou com êxito, empatando a partida.
Na 2a. faze, já nos primeiros, minutos, com leve domínio dos ca

noinhenses, Rubínho, em jogada tôda pessoal, desempatou para 2

a 1, ólIarcador que perdurou até o final.: Depois desse tento pa
recia que o Guarani ia se entregar o, que não aconteceu, com

os lageanüs reagido provocando um grande trabalho de nossa de

feza. Quasl ao findar das luzes do t ..mpo regulamentar. outra vez

com o Santa Cruz no ataque, a partida perdeu todo o seu 'bri

lho com um inopinado sururú, que não teve maiores consequen
ei8 devido 8 ação enérgica de policiais e diretores presentes

O arbitro foi O sr. Pedro de' Souza, de P. União, com

atuação fraquissirna, pois permitiu o jogo' pesado durante todo

o desenroiar do pr élío.

O Santa ruz alinhou e venceu, com Cigano, depois Gato.
Jacob-Wallece-Giison e Geritil. Alberti e J. Prado. Willo-Melado
Antoninho e Rubinho.

/

Amanhã, em Caçàdor, o classico da, rodada
.

Cacadorense versus Santa Cruz
!,

. o clássico da rodada, será amanhã: na visinha cidade de
'Caçador, quando o Santa Cruz estará dando combate ao Caça
:dor'!nse, homogeneo conjunto do oeste, num prélio de suma im

portância é em que está em jogo a liderança do certame, em

mãos, até o presento, com os canoinhenses.

, i O Santa. Cruz, devidamente preparado" pelo tecnico Yta-
!IDar, tudo fará pera um bom resultado e uma grande caravana

de torcedores canoinhenses deverá estar presente; amanhã, em

Caçador, para incentivar 8S nossas cores

Situação do certame das zonas 3 e 4
Em o' lugar, Senta' Cruz, com um p. fperdi10.
Em 2°, \ '{1mercial, Atlético de Chspecó e Caçadorense 2 p.p.
Em 30. Cruzeiro, Sadia e Guarany

.

com 3 pontos perdidos.
Em 4°. Internacional, com 4 pontos perdidos.
E ainda amanhã jogarão em Concôrdts: Sadia versus

Atlético de Cbapecó e em Lajes: Gusrsny x Comercial,

., "

E�COLA TECN IC'A
AD'MlSsAo" AO', .�

'1

GINASIO lNOUST'HlAL

TUPY:

, A ,Escola Técnica Tupy mantida pela Fundição
Tupy S. A.,'vem' de abrir as inscrições para os exames

Ide admissão ao Ginásio' Industrial.,

,

,I Estes exames constarão das seguintes disciplinas:
Português, Mãtemãtica, Geografia do Brasil e História do
Brasil (nível de conhecimento 40. ano primário), Os can

d�datos interes�ados; devem apresentar, no ato de inscri
�ao os documentos adiante relacionados: atestado de
Vacina anti-varíola; ·atestado de saúde; certidão de nasCi
lllento e certificado de conclusão do curso primário.
�

ASSINE. A

,,'R E VIS�TA
V

SUL
a melhor e mais conceituada
Revista de Santa Catarina

Assinaturas em 1964: Cr$ 1.000,00
, Assinaturas' em 1965: Cr$ 2.000,00

Representante para o

PLANALTO NORTE CATARINENSE

'Jornarista Casto .J_
'.

'==================...._.�-=_.....=-=:I�"

•

Pereíra

7 11-186"4

no
.

,

(Instituto de Reforma Agrária de
o furo é da sessão.

Existem grossas anormalida
des no IRASC (com perdão da
má pal)avrs), onde a chalaça
corre sôlta, sob as vistas do

inepto Fe-lipe Boabaíd, que se

gundo vatícínío muito natural,
tem seus dias contados naque
le órgão da administracão . cel
seana, que inaugurou uma nova

modalidade de reforma agrária:
distribuir títulos' de propriedade
a correligionários pessedistas,
Seria bastante bom, se alguns

deputados oposicionistas, levan-.
tassem a questão na Assembléia,
solicitando uma comissão de

inquerito parlamentar naquele
setor, pois a coisa �á está ul

trap assando dos limites..
x x

o «'I'ira-Fogo» vai pr omover
8 Governador do Estado. o sr.:

Alcides, Abre-u, com algumas
dúvidas, quanto as . pretenções
de seu irmão, o da Casa Civil,
sr. Nelson Abreu. E· não será
nada demais, pois mandar, quem,
manda mesmo são os Abreu

E botam banca ...
'No !RASe (com perdão da

.palavra), há um funcionário, que
ali está exclusivamente para
«ver navios», .recebendo no fi
nal de cada mês a «bolada> de
Cr$ 200.000,00. Trata-se de um
irmão dos Abreu, o sr Mário
Abreu.

Segundo' vemos, a dinastia
Ramos está perdendo' terreno

. Civil!
A L

Re'gistro
E 'D I T
João Augu.to Brauhardt, E.

orivão de Paz e Oficial do Re-'
giatro Civil do Distrito de Felipe
Schmidt Município e Comarca
de Cam inha•.

Faz ssber que pretendem casar

Josê ·A!lIi� Fernendee e Hirde Ma
runhek. Ele. natural, de ',Mai"r
Vieira nascido em Hibeirâo HalO
00 til"" 13 de fevereiro de 1943,
operário. solteiro, domicitisdo nes

ta Vila. filho de VírgLio Fernan
de. ;; deDona Julia JipieJa. re-:

aidentea .em Maior Vieira. Ela,
oatural 'dp, \ Felipe Sehmidt nasci
da em Felipe.. 'Schmidt. no dia 15
,de Julho de 1946, dfmé.tica, In I.
tei('� domiciliada oesta Vila filha
de Miguel Marunhak e ae Dona
Maria Kochan MaruDhok domi
ciliadol em Rio Preto oeste.Di.-
tríto

.

Faz laber que preteodeni ca�ar
Heitor S(lare8 Bueoo e Maria

. Cacilda Gonçalvel de Jelu •. Ele,
oaturál dp São Beoto do Sul 081'.
cido em� Ballbadó. no dia 27 de
Julho de 1944. lapeteiro. solteiro,
dowiçilittdo Belta Vila, filho de
A Ifredó Soare; Bueno e de Dona
Maria de Paula Soarei residente.
em' Caoniohalll. Ela, 08tural· de
Púço Preto oalcida em Poço Pre,
to 00 dia 21 de. Setembro d� 1944
dOl'iHiltica, lolteira, domiciliada
nesta Vila filho de 'Pedro Gonça!"
ve. de de8U. e de Dona' Maria
Olivia Gonç8!vea de 'JenuD reei·
dentei em Felipe Schmidt.

Apresentaram o. documentol
exigido. pdo Código Civil 8rt 180,
Si alguém, tiver. conhecimento de
exilltir algum impedimeoto legal,
aCU8e,O para, fin. direito.

Felipe Schmidt, 26 de oufubro
de 1964.

.

João Augusto Brauhardt
'Oficial, do Regi$tro Civii

Santa Catarina)
pêra a dinastia Abreu ... pada de Dâmocles.

Dizem por si" que é só o

mandato terminar e a "justa"
deitar mãos no desaventurado,
só pelo simples fato de') ter en

riquecido a jato, mas ... pOI pro
cessos um tanto escu�os, '

x x x

'Essa nós <não confirmamos,
por enquanto. Há um certo de
putado pessedista, do sul do

Estado, muito primário e palra
dor, sob o qual balança a es-

Santa �rúz Esporte Clube -\'

.
A V IS-O

A Direção do Santa Cruz Esporte, Clube, 'comunica
aos senhores portadores de bonus, que os numeras com- )

ternplados em dada de 31/10 foram os de números 15448
e 03638, ambos em poder, do Clube, ficando assim os

prêmios para novo sortêío a realizar-se �m 12 ce dezem
bro, do corrente .ano. Outrossim tem a.isatísfação de in
formar que o bonus contemplado 'em data de 26/9. foi o
de n. 21.357, pertencente ao Sr. Jaime Santana, funcio
nário do Banco do Brasil local, qua jà recebeu seu prê
mio ..

,

Chamamos ao atenção dos srs. portadores de bonus '.

para que mantenham em dia seu pagamentos. afim de
concorrerem' aos diversos sorteios que serão levados a

\

efeito.
1

Canoínhas, 6 de novembro de 1964.

A DIRETORIA

, ;

JulhnxGrêUlio XV �e
Formulamos o presente afim de comunicar que em

reunião realizada dia 18 de setembro de 1964 e de conformidade
com alteração eff'tuada em nossos estatutos sociais, foram eleitos
os senhores MOAClR ,DE PAULA E S ILVA para Presid ...nte e

WILSON SELEME para vice-Presidente e. por' êstes formados
os seguintes Depertamentos:

.

r' _ -..
I

. Secretaria __.:, Herbert Sachw-h e Edgar' Burgardt Nunes
Econômico - Gsbn-I Selerne Neto e Alírio Días
Protocolo -' Amaury Isphayr
Esportivo - Nery �ntonio Nader e O ... lscn ge, Souza Gomes
Recreativo e Sociàl Teodoro Sachweh e Luiz C. Pereira
Relações Públicas Casto J. Pereira e José João Pereira Neto
Assistência Social Ge rhardt Wilmar Fallgatter e Mário

Marcinichen

Divulgação e Publicídade ,- 'Odir Rachií Nader
Diversão e Animação Gilberto Zaziskí e Mário iWiese
Estudo e Planejamenco - Guida José Fuck

e Francisco Mendes de Souza

Imprensa - 'Rubens B., Stulzer e Frederico Kohler.

Certos de podprmos contar sempre com êste órgão de

imprensa, agradecidos. firmamo, nos
.

CORDIALMENTE
•

Grêmió XV de Ju!ho

\

Moaçir de Paula e Silva
Prpsídente

Herbert Sachweh·
Secretárió

-

DINHEIRO BRASILEIRO
Economizando cêrca de 11 bilhões de cruzeiros, atualmente

gastos com a importação de psp!"l mueda impresss no estrangeiro,
o Bresil vai ,começar a fMbricar i>\.Ja própria moeda. Dentro de
vinte mêse� segundo afirmativa. do dirE'tor geral da Fazenda Na
cional todo o. dwheiro pô,tu em clrt'ulação será de, fabricação
naciooal. Até agura' o Brasil era, infelismente, o único paí'l do
mundo qU'e, com mais de 20 milhões de habitantes', não fabrica
va a sua ptópria "moeda. Através da restruturação da Ca!;a da

Moeda, já proposta' ao "'ongresso pelo Prfsldente Castelo Branco

s�rá posto. têrmo' á vergonhosa situação. Fabricando o nosso pró.,
prio dinheiro, economizaremos divisas e colocaremos têrmo à po-'
sicão de inferioridade que nos fere. a sensibilidade pa�riótic8,

Dia 14 de Novembro
"NOITE DAS

" \. �
no Club 'canoinhense'
BORBOLET'AS"

Baile animado -pela Orquestra "'l'ROPINA RITMOS" e

ainda com sensacional desfile, de moda� '3uvenil.
Adquira desde jã a sua JIlesa.,

\

I '
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Aou i8 6anoinhai" Sta. Catarinà, 7 de Novembro de 19M - N. 804

o Preco· dos
,

.

Automoveis
r:

_
Qando um País

_ i�g,ressa na fase de industrialização, o

alvo fundamental é o mercado interno. A implantação de in
dústrias visa, sobretudo. a substítutções de importações, que se

procura alcançar no intento de economizar divisas e levar ao con

sumidor interno, maior volume de bens e comedida des. É por
isto que tôds a industría nascente os governos concedem favores I

;r
e privilégios, cuja retribuição está na quantidade de bens, que
coloque à disposição do consumidor, vale dizer, do povo. Não é

apenas para ampliar mercado de trabalho que as índustrias são
criadas. O móvel supremo de sua Implantação está 'nos benefí
cios que possam proporcionar ao mercado interno.

Está repercutindo no Congresso Nacional o paradoxo em'

que se está constituindo a Indústrra automobrlístíca brasiieira. Mon
tada em 1-957, a' sombra dos maiores favores fiscais, cambiais e

.credítícíos, é irrecusável que ela veio distender' o "mercado de
,trabalho, absorvendo mão-de-obra nacional, e possibilitando,
inclusive, a alta especialização de urna parte do trabalho dos nos

sos operários, Não se negará que, possibilitou o 'aparecimento de
um apreciável número de indústrias correlatas, com as quais tem
.necessáría conexão, Mas, 8 verdade elementar é que ela não foi
montada para produzir êsses benefícios colaterais, que seriam in
clusive fatais, dado o caráter de indústria-múltipla de que se re

veste a' produção automobilística. ,O Governo favoreceu' 'a sua
/ implantação' para suprir 'de carro nacional o consumidor brssi

'C
Ieíro. mas supri-lo nos níveis de suas posses. Não é

I i�to porém,
o que começou a acontecer.

t Cada dh o seu preço está-se tornando mais inacessível
80S brasileiros. Os carros que na Europa são populares (alguns
trazem esta destinação até na designação de suas marcas indus
tríaí-), no Brasil tornaram-se, ver dadeiramente, proibitivos, não
)lo povo mas às classes médias. Nosso ilustre colaborador, pro
fessor Eugênio Gudin. em artigo publicado em O GLOBO do úl-

. timo día 23, fêz o cofronto dos preços .ios carros que' aqui 8�

produzem com os daqueles que são produzidos, pelas matrizes, -na
Europa. A diferença é de provocar a mais traumatizante perple
xidade.

Falando anteontem no Senado, sôbre o problema, o Sena
dor Vasconcelos Tôrres propôs uma séoíe de medidas tendentes
8' 'eliminar a "ínconeebível distorção que ora se verifica - e na

verdade vem sendo continua e ascendente - nos preços dos au-,

tomóv-ís nacionais. A matéria, pela sua complexidade, exige es

tudo tranqüilo, mas, severo. Apoiamos a sugestão de que o Gover
no ínvestígue as causas dêsse sistemático aumento de preços. Mas,
com essá mesma franqueze, opomo-nos á tese defendida, que
pretende seja proibida a exportação de automóveis nacíonáfs.

)
,

I'

-\ Essa proibição em nana ajudará a solução do problema
"'dos custos de venda. E não o atendendo, não atende, também as

'necessidades mais amplas do país,' que se consubstanciam na fór
mula de exportarmos' tudo que pudermos exportar.

a preço' dos carros é alto não porque o mercado internq
condicione, por uma imaginária inelasticidade, essa descomedida
e dl=scompas!'sda elevação. Sáo outros os fatores que estão de
terminando essa elevação, em nada relaciopa,dos, porém com 8

nossa capacidade de absorção do produto Esta capacidade estã
sendo limitada, cerceada por um arti�icialismo que re<!lama ur

gent� correçã\).
,

É imperio�b que essa correção se feça co� urgência pa
ra que, a respeito dos p:-eços dos carros nacionais, não mais se

venha a dizer que representam uma abusiva extorção do nosso

povo e a industri� que foi montada com sacrifícios da Nação não
funcione como fôrça estranguladora das possibilidades que tem�s
de oferecer confôrto e comodidade 8 um númpro cada vez mais
crescente de brasileiros. De "O Globo", 31-10-64.

,

,

I

,

Refaça sua's forças; tomando'
, \

C A F É ,81·G
Torrado a ar quente

Saboroso até a. ultima gota
'fRua Paula Pereira �elefone" 241

BIO é grande � mas em Canoinhas

BlrG é O melhor café
,

Registro Civil
f ,

E'DITAL /

./'

1. Concurso Brasileir�
de Educacâo de

"
,

Deficientes . VisuaisSebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, etc.
,
-,

Faz saber 'que pretendem
Casar: Norberto Francisco Ama
ral e Maria Edith Lisboa Ele,'
solteiro, lavrador, n-atura}' deste
Estado -nascido em 'I'res Barras
a 2'6 de junho de 1942, resí-
.dente em Cochos, filho de José
Leandro de Amaral e de Rosa
de Freitas, .Ela solteira domés
tica, natural oêste Estado. nas

cida em Cochos a 21 de março ,

de 1936 residente em Cochos,'
filha de Jusé Lisboa Sobrinho
e de Amazilia de SOUta Pinto.
domicilados e residentes em

Cochos, neste município.,

Selá realizado em São Paulo, no peeíodo de 9 a 13 'de Q
vembro proximo, o I Congreuo Braaileiro de Educação de DeficieQt�
Vi.uaia, ,Iob OI auepicíoe da Campanha Nacional de Educação a:
Çegoe, ôrgão do Miniltério da Educação e Cultora,

-

Psrtícipérão "do Conclave delegaçõee dOI Eatadoe de &
Paulo, Guanebara, Rio de Janeiro, Mina'. Gerai•• pará. Pero8Q)bu�
Santa Catarina, Bahia, Mato Groeso e Rib Grande do 'Sul T8mbi;
pata tomar parte nOI trabalh.» do Congreseo; no qual serâ bomtol
geado, virá ao Paíe o Sr. Edward Waterhoule, presidente da Cool;
rencia Internacional de Educadores de Jovens Cego.., "

\

Esta cidade ,.Ierá representada pelai profeaeêras elpecialtzadat
Thereainha Seleme do Grupo Escolar OIAlmirante Barroso" e JolaD�1
Piecssrka do Colégio Sagrado Coração de Jesus. '

•

'

I

O Congresso, cuja leu-ão de inetalação lerá prelidida pelo
Ministro da Educação e Cultura, prof. Flávio Suplicy de L8cel�1
oferecerá uma oportunidade para 'o .exame dOI mail 'importaDt;
avanços coneeguidos Da educação e integração dOI deficiente. viluail.
Trata-se da maior reunião de eutoridadee, técnicos e elpecialiltas ii
efetuada no País para a apreciação' de problema. dessa natureza.

I

Serão p��ferida., durante o período de duração dOI trabalhol
21 eonfe.ênciea a cargo de represeutautes de vário! orgãos: In.titu�
Nacional de Estudos Pedegôgicos, da Guanabara; Campanha Naci�
nal de Educação e Reabilitação doa Deficiente. l\hntl.ia; Inltitulo
São, Rafael, Bello Horizonte; Instituto de Cegoa da Bahia; Secretaril
da Educação de Pernambuco; Hospital dai Clinicai de São Paulo:
Fundsção Para o Livro, do Cego no Brasil; Instituto de Reabilitação
da Universidade de São, Paulo; Secretaria da Educação da GU8Dab�
ra Escola Josê Alvare. de Azevedo, de Belém: Inetituto Padre Chi�
de São Paula, Secretaria da Educeção de São Paulc; Faculdade ai
Direito da Universidade de São Paulo; .e Instituto Beniamin CODI
tant, do Rio de Janeiro.

Faz saber que pretendem
casar: Izaltino Alves e Terezí
nha Szuk. Ele solteiro, motorista,
natural -deste Estado, .nascido
em Itaíópolts a 13 de novembro
de 1939 domicilado ,e residente
nesta cidade, filho de Aristides
Alves e de Maria Soares 'Alves.
Ela solteira, doméstica, natural
dêste Estado nascida em Sutiã
a 31 "de Março de 1946� domí
cilada e residente neste muni

cípio, filha de Miguel Szuk e

de Rosalíns Szuk, domiciliados
e residentes em Butíá, ts] muno

.Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Cívtl art.
180, Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o' para fins
de direito.

Major,�Viéir8, 30 de outubro
de 1964.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Jurem,

o Estado neceaslta saber quantas Crianças
trao precisar de escolas amanhã. Dê

lnícrmaçôes corretas aos recenseadores

do,' CENSO ESCOLAR.

, I

-

Colaborando com 0, bom povo de (anóínhas
,em oferta 'espeda,1 para' vendes de, Fim de -Ano

,

Liquida cItado, seu estoqu� de artigos do,mésticos
TUDO' --j- TUDO

em 10 presta�ões mensais sem acréscimo
.

,

GELADEIRAS
Máquihas de Escrever IIRemingtoA"
Tapetes ,de �odos os tamanhos
Estofadós "e' Colchões de Mola

Faqueiros de, f\ço Inç'xidável
�áquína� de Lavar Roupa
Máquinas de Costura \

'Rádios e Radiolas

Conjuntos de Fórmica
Fogãos a Gáz

Fogãos, a Lenha
Acordeões Todeschins Hering Uni'versal.

I'

!I

ii,

MERHY & elA.
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CANO IN ti -A'S1í�;r���Sd� Extensão Rural.

Casa especializada para bem servir! Elcritório local de Canoinha.

Combate às,

Praga, e Doenças
da Batata
e do

'

Tomate'

"Q'TICA
TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mercadorias
Uma

Oculos, Armações" Lentes etc.

de todos os tipos, qualidades e preço�
e,

.:.•• ; ..'

Aparelhamento moderno e serviço especíalízádo
,

",
.

.
pela

TRANSRIO S.'A. CanoinhasO'tica.
Praça Lauro Müll-r, 514 - Sant� Cat!ilrina

. ,... . I

-, (Anéxo ao FOTO JOÃO)e [terá a satisfacão de ser' bem servido'
,

Canoinhas

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

/

I '

, Dr. Anor
77

Dittert Pinte
Médico especialista em

,
Olhos, ouvidos, nariz ,e garganta

comunica que estará consultando no Hospital Santa

Cruz de Canoínhas, novamente, dia 25 e 26 de novembro.
,

Horário: 8 às 12 - 13 às 18 horas.

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

,

obras do FRIGQRiFI'CO
Seja um frequsntador. da B IC

Prezados acionistas:
- Se v.s. já integralizou seu capital e ainda não

..ecebeu seu ,tituÍo, procure-o na A..ociação,Comercial e

fDdu�trial de Canoinha..
\

Funciona nos seguintes horários:
,

às quartas feiras: das 19 às 21 horas.
aos' sâbadoee das 15 às 17, horas.

*�* * * * * * * * * * * * * *, * * * * * * *.* *

*".
*"

*"

,/

" .

�
iC
ic
�
ic,
-te'
iC
-te
iC
iC
iC .

( Em cada roupa Renner - pron
'ta ou sob-medida _. ou em

.cada 3 calças avulsas
, Renner, V. ganha g'rátis uma:
-

"carteira-brinde", de couro.

I açae *"

*
*"
*"
*"
*"

• ... )/. ... lf .... lf.

I
'umaroupa

/

SE SUA
/ "CARTEIRA-BRINDE"

\ '-.

TIVER 'GRAVADA

A ETIQUtrA AZUL
(Cario potente n.O 220 cio Rádio Sot Gaútha)

SI; ELA TIVER GRAVADA

,A ETIQUÊTA AZUll

V. LEVA DE G�AÇA
UMA ROUPA RENNIER"

®
• >Il!

Visite seu -Revendedor Renner,
,

\
I·
/

Onde o bom gôsto não custa mais!

Rua Getúlio Vargfls, 282 - Fone, 298 CANOINHAS

As encomendas de trajes IIsub-medida" para as festas de, Fim de AnO.,

serão aceitas sàmente' até o dia ,30 de outubro.
,

PRAGAS
, ..

Pulgões: Duas eepêoies atacam

j a batata e q tomate: Myaul
Peraicse. de côr verde e Mscrô

aiphum Solanifnlii, de côr prêta.
Vivem, em colônise, em geral na

, .parte baixa dai fôlhal. Além do
dano que csusam.' !tugando seiva,
Ião tranemiseores de viro•.

Combate-se, com: Detenol

50,M ·300 grames por '100 litros
, de água. Maletol 25·M.400 gra

mal por 100 litros de âgus. Sul
fotox 20 M, 200 gramai por 1,Q_O
litros dp água. Granutox 40 a' '6:0
kg por hectare ou leia 350 II 40,:0

i gramaR por lq9 mts., lançadol
no sulco entes do plantio.

.Vaquinhas: ,São ,cascudo••
o mais conhecido é o verde e o

amarelo. Diabôtica Ipeciula;' co
mem ai fôlhsl deixando-se 'perfu-

! radas. 'AI larviu de alguns d�ltl.
vivem' :::0 1010 comendo raíze•.
O combate ao adulto pode �er
feito com: Detenol 50·M ou Ma.

latol 25 M (3M 00 400 gramai,'

respecuvamentê para 100 litro.

de álllJo); AR larval no interior I

do 101 ,
combatem-se com -Terra·

drin 5 S, 200 gramai por 100

mte de sulco ou 5 8 8 gramai
.' ,

I por casesrs,
,.

Burrinho: Só fi ad\ulto CSUIB

dSDQ;, Aparece .. em tempo quente
e sêco, Combate ao adulto. é o

mesmo que para" ,aí v8quio�8lt
, .Extstem ,3 espêciee, de bueriuho:
,

o cinzento com pintas piêtal
(Epicsuta Atom9riB). o einaénte

.. �', )"
com plOtai pretas pequeuaa e

pernas �mareJadali (Epicauta Adi- I

pense) e o preto zebradOI 'de
amarelo (Epicau�a Execavete),

lagartás: O maaderovâ, Ia.

'gsrta grande verde com 7 li.tal

branca, oblíquas nOI ladol. na

cauo- t=m um espiubo. come ai

fôlb,,·, combate-se com 'Feoatox

.20-8, 27 kg' por hectare, !)UL De

tonol CuIDO [On indicado paea ou

ÚSCI pugsI.
'

,Out.ra; lagarta; Ião ai que

broqueiam OI pontos do tomate ..

Helicthis .Zea, ataca também 8l

espiga do milho; têm ã eêr pardo
,"
enerdeada com listaI!! longitudi
D8il1 dom lados; a outra Neulen,

einoide« elegantie é côr de, rosa.

, O combate é feito' pelveeiaando
o tomatal ontem que !la lagar
tas penetrem DOI pontal 6. exigé
pulverisaçõee eontínuas em peque
D� intervalo e 011 melhores 'iose.
ticidas Detenol e Sulfotox; aão

,

porém ueados atê 20 cliBI!I Botem
,

da colheita.

Aranha Vermelha: É um

ácaro, do tamanho diminuto. cêr

vermelha, faz, uma teia branca

sôbre 811 fôlhall. A teca o tomateiro,
em época de sêea e quente e lu

gares abrigados. Combate- se com

ineeticidas fosforado. e especial
mente com um flcricida específico
ThedioD (V.I8, 100 gramaI em

100 litros de água. Thedion mata

muito bll,m OI oVal! e larvas, tem

longo efeito regidua!, não é tóxico.
I ,

Observ9ções: TodQ!I OI p�o.
dutolJ citado. pare o combate ã•

.

pragas podem ler aplicâdoa em

combinaçõell .com 08 fuogicida'.

Assine! Leia! Divulgue 1 '

I Correio, do Nartk
�,,�,
:��"
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Por o��sião de finados, '!ls1-,,.. taram Canoinhas, entre muitos, :

ANIV:ERS'ARIA'N�E'"S DA SEMANA·
às seguintes pessôasr dr. Lsuro .

1. " Côrte, Generoso de Almeida
Prohrnann, dr. José Rodrigues
de Oliveira, Joaquim Fernandes
Luiz, Selerne. Isac Selerne, Ya
lú Ribeiro, Prof. Ivan Budant,
Kurt Wolter, dr. Albano Schol
tze, Juvencío Braga e. Luiz Bo-

e

ANIVER.SASIAM-SE'
Hoie: os srs. Eduardo Klo»

dzinski, secretario -da Prei. de
Maior vieira, Martin Franz;
o [ouem Adão Wardenski e
o menino Luiz Ceser filho do
sr. Kuissar Sakr.
\ Amanhã: as sras. dnas.
exma. vva. Ana Auerbach,
'Ütaeilia esp. do sr. liercilio
D. da Silveira; os srs. Vicen.
te Novak, alto Emillo Wal
ther; as srtas. Marli Bora,
lzolde Zierhut, Edilcéia Te
rezinha Webber, Mirian Mar
ly Bollmann; o' [ouem R.osé.
.lio Mndesfo Fedaüo; a meni
na Derli Aparecida filha do

I sr; Landualdo Voigt e o me

!� ,nino [osé Yvàn- filho do sr.

[oão Silveira. '" .

, Dia 9: as sras. dnas. 10-
ana esp. do sr. Paulino de
,Mello,

.

res. em
' Papanduoa,

Júlia esp. do sr. Walter Uí.it{;
.

os sr s. Erniried Marzall, res.
,

em Curitiba. Pedro Massa
neiro; Fileto Herbst.Pedro Vis.
.chineuski, Waldemar Simm,
Lucio Biaieski, res. em Bar•

,

ra,Mansa; a srta. Maria Rosa
Müller, as meninas R'(Jseli
=Teresinha fila do sr, Walde
, mar Fronte, Tereeinha filha
do S1'. Wuli1omiro' Schulka;
o menino Heron filho do sr.

Hugo Peixoto. '

-

Dia 10: as Sras. dnas A
nita €Sp. do sr. Alfredo Pau·

.

lo, lrmengard esp. do sr. Hu
go Peixoto, .os srs. MiglJel
ProcoPiak, Max Ko,chler; a,s

Foram' ÓS seguintes os ga
nhadores no bingo promovido
pelo Grêmio XV de Julho, le
vado a efeito na noite de sába- .

ido último no Clube Canoi�hen
se: Senhorita Ana Helena Pro

copíak, a poltronà; senhorita
Olinda Antoníchen o colchão
de mola; Benedito Therézío
de Carvalho Netto, a mesa Bra
sília; Honorio Míranda, o qua
dro a óleo e 3 camisas e uma,
gaita, o sr Al:Oaury Isphaír,

x x x

'Festejaram Bodas de Prata,
dia 28 último, os casais, srs.:
Francisco Zaziski e exma. esp.
e José' Tokarskt e exma. esp.
Aos familiares de ambos os nos

sos cumpriIÍl?ntos.
x ,x x

O n,\,vo gerente do Bancol do
Brasil, procede de No,Vo Ham
burgo, Rio Grande do Sul e

-

j -deverá estar dtntro em pouco
-

. ti em nossa cidade.

Ltd" x x x _.'
a.

A conv;ncão naci�nal da UDN \
-----

terá· seu inicio h0je, em São
Paulo, quando deverá indicar'
o sr. Carlos Lacerda como seu

candidato no pleito de 660- O
,encerrampoto solene será ama

nhã e dev€'fá ser irradiadopôr
uma cadeia de emissoras e tam

bém pt)E,l Radro Canoinhas, 9

partir df.s 21 horas,
.

srtos. Eunice Maria Zaetski,
Etelvina Becker; os iovens'
Daniel W'ardenski, A19acir,

Boro e Lauro Hauffe.
, \.

Dia 12: as sras tinas. Ma-
. ria Iracema esp. do sr, Ber
nardino Fedalto, Helma esp.
do, sr. Wiegando Wie,se; os

S1 s. Carlos Mülbauer, Esta.
nislau Fiolek: .a .srta. Maria

.

das Graças da Silva; os [o»
ven André "Tchuika, 'Edson

, Michel; a menina. Arlete fi.
lha do sr, Pedro Grosskopf
e os meninos Amilton filho
do sr. Antonio Tomporoski e

Norberto filho do S1. Edmun»
do Taqeus Knorek.
Dia J2: a Sra. dna. Ecilda

esp. do sr. Edmundo T Kno
rek; 0$ jovens H01 oldo Mohr,
Armar \ Cador; as 'Ih eninas
Roseli Claudete filha do, sr,

btZando Nascimento, Virgi
nia filha' do -sr. Waldomiro .

B, Silva e o menino' Edgord
filho do sr. Edgard Mayer,
) Dia/13: as sras. dnas El»

,. vira, esp.
do sr.. Sezetredo

.

Voigt, Aurora esp. do sr. Ro
dolfo Jablonshi, Luiea esp.
do sr. Raimundo Preissler;
os S1's. Rodolfo Schumacher,
'Nicolau Burgardt, Waldomi"
1'0 B Silva, Pedro da Cruz'
Sob,' res em Divisa; a srta.
Ivone Oorseltz; as meninas,
Marf(arida filha d(J sr. José
Oreljin e Lia I;sthe1 filha dr)
sr. João TaporosH.

.

Aos aniversa'fiantes nossos·
vo_tos de felicidddes.

Basilio H,umenhuk & (ia.
Já iniciou sua prómoçlo de Ven'das pàra o NATAL.

. Bicicletas Monark - X.15 e Calai
.

�áquinas Ide �ostura Vigorelli
, Fogões a Gaz "Ultragaz"

,

Rádfo� Telespark
Radiolas Zilomag
Brinquedos ,Tarzan

Completa �inha de
seu' Automóvel.

Acessórios para)

,
)

Tudo aos melhores précos
e condições \de pagamento.

.Faça�nos uma visita sem compromisso
"

e 'certifique-se da' ve'í-dade. 8x

E tem mais .. ·. Qualquer compra
I efetl:lad'a dos

artigos acima, lhe dará direita a um belo brinde.

0, sorteio

QÚEM MAIS'
,

.
COMPRAR

O Clube de Bolão das Milio
nárias de n08sa cidaqe, vence

dor do último torneio em P.·
União, devia excurcionar .

ama-

nhã parti. Curitiba oode enfren- . '- 1 1 111'

ra,

x x x

s

O Cap. Rogério Schmídt, do
Bâtalhão da Policia Militar aqui
sediado, seguiu a serviço, para
a 'Guanabara.

x x x

Sexta feira última, em sslení
dade simples e que contou com

a presença de várias autorlds
des, foi inaugurada ar luz no

Erígorífíco Canoínhes S. A:
x x x

5 SAS

x x x

Deverá visitar Caooinhas nos

próximos dias, o. Dep. Aroldo
Carvalho.

'/

X X x

E chegou o circo, trata-se do
Circo Tropical, iÍrmado no tEr
reno baldio da firma Stein,
tendo e�treado ontem.

Xl' X X

-

Ano 18 .:.. Canoinhas, Sta. Catarina, 7 de Novembro de 1961 - N. 804

taria o Albatroz, vinculado
ao Clube Curitibano. A excur

são contudo, foi transferida sine
die.

dos seus mais dificeis compro
missos. Desejamos boa sórte ao

esquadrão canoinhense.
\ ,

o SantaXcru:, ag:ra lider ín- -Sementé de Dataia selecionad(
victo nas zonas 3 e 4,' com a (dá Granja COTIA)
vitória de domiugo último frea-

_

\ "-

te ao Guarani de �ages, por 2 ,(asa Santa Terezinhaa .1, rumará amanha para dar I '

combate ao Caçadorense, num' Rua' Getúlio Vargas s/n

Ca.sa Esmal1e .

avisa' a todos os

proprietários de quadros que os mesmos devem
ser reti�ados att fim de novembro.

Excedendo êste prazo não se responsabili
zará • pelo que venha econtecer aos' rnesmos. 2x:

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA:

, .

"-

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

Barrabás
com Anthony Quim, Silvana Mangano, Jack Palance,
Vittorio' Gassmâo, Ern�st Borgnine e Arthur Kenoedy. '

Uma história dos tempos de Cristo. Este' filme você ..

jamais. esquecerá. Em CioPIDascope e T@chnicolor.

/
" à. 13,30_ horá. r

. .

cen.ura livre
_ a. 16,00 hortA. _

a. 20,00 hora.
DOMINGO

Impr. ati 14 ano.
. .

\ .

Barrabás
2a. Feira. à. 20,00 hora. - REPRISE - Proibido 14 ano.

3a. e 48. Feira ,- à. 20,00 hora. impóprio até 14 sno.

LEGENDA HER'Ó!CA
com, Ernest Borgnine, Vittorio Gassman, I Katy Juràdo

\ e Bernard Blier.

5a. e 60. Feira - à. 20,00 hora. -' imp.' até 14 anos
,. \

A CIDÀDE DAS MIL N01VAS
com Eric Sykes. Sci1ia GabE'l, Grt-'goire AsJan

e John le Mesurier.
'

Um pobre caixeiro viajante às voltíss com um t-atalhão
. de donz�las aflitas! Eram muitas, muitas, e todas'

querendo casar.

,

sera dia

Um Sofá-Cama inteiram/ente, grátis pa rá você ... no Natal
\

Na Cil$6 Fischer ou em 'fische,r 'Magazine" para cada 10.000 cruzeiros'lde
I L

I ,\ '" I

cempras a vista ou a prazo, você rec8Qe um cupom numerado, com o qual você concorrerá, ao

sorteio de um �Sofá-Cama de I�xo, oferta de FISCHER 'MAGAZINE e da CASA �

, FISCHER·'
I

Dezembro 'pela Rádiono 24 de

I

MAiOr< CHANCE

(anoinhas.

TERÁ PARA
.

, GANHAR.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




