
Informações de Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

SELEÇAO DE SEMENTES

Lament�elmente,· se verifica entre nós muito abuso do

emprego do termo «semente selecionada». Geralmente se aplica
tal definição à lotes de sementes que apenas sofreram uma «ca

tação» ou escolha, jul��ndo:se errada�ente que após, esta, práti
éà· já merec,em a classificação de «selecionadas»; outras vezes elas

pr�vém de plantações cujas colheitas são, pelos seus proprietários,
julgadas superiores a de outros lavradores, sem que se conheça
a origem do material e que ensaios bem conduzidos, tenham pro
vado tal superioridade de produção; além, disso, elas podem ser

portadôras ,de pragas e moléstias, que comprometerão o sucesso

das culturas. O emprego do têrmo «semente selecionada», pelo
é,ontrário exíge os seguintes �equisítos:
,

10.) a sua ascendência e constituição hereditária, no que,

se refere aos caracteres economicos da variedade a que perten
cem, devem Ser r>erfeitamente conhecidas;

20.) devem ser isentas de misturas de sementes de outros.
'

tipos e de ervas daninhas;

3°.) possuir alto poder germinatívo;
40.) devem ser de preferência de tamanho uniforme e isen

tas de moléstias e pragas, contando-se entre as primeiras tambem

as de vírus, que grandes danos causam a várias plantas economicas;

50.) a variedade ou linhagem em questão necessita ser

bem adaptada ao clima e ao solo da região o�de vai ser cultivada;
6°.) deve ser de alta produtividade;

. 70.) a qualidade do produto deve satisfazer às exigências
do comércio ou do consumo local.

'

Por aí se deduz, que não se póde julgar o valôr de uma

semente, apenas pelo seu aspecto, que geralmente não revelará
, a sua ascendencia e não indicará satisfatoriamente o seu estado

sanitário, sem falar do ;>EU grau de, adaptabilidade á zona onde

se pretende semea-la e no seu potencial de"produtividade.
Tôdas as sementes jogadas à terra devem ser seleoíona

das devidamente, semente de qualquer cereal.' Se desde o inicio

de nossa cultura, assim procedessemos, a lavoura de Canoinhas
sería uma das melhores do Estado. Ainda é tempo, nem tudo es

tá-totalmente perdido. Plantemos menos, mas com seleção, au

mentando deste modo, o valor de nossos cereais.

"QUO VADIS", o. ma ior empreendimento. cine

mat�gráfico.� de todos os ternpos, será

apresentado. na tela do. Cine' Teatro. Vera Cruz

Esgotam-se os adjetivos para qualificação dêsse Colos
sal Technicolor "QUO' VADIS", uma realização que exigiu
nada menos de doze anos - nove de preparativos e

-

três
de filmagem! 'Encarregado de levar a termo tão imponente
obra, Sam Zimbalist escolheu para dirigi-la o veterano e

consagrado Mervin Le Roy. "QUO VADIS" possue o maior
e o mais fabulo_so elenco ja convocado para 'uma pelicula.
São cêrca de 30.000 os personagens desta Colossal produção da
Metro Goldwyn Mayer .. Sobressaem as figuras de Robert

Taylor e Deborah Kerr, vivendo os protagonistas do drama
de amor entre o garboso Marcos Vinicio, oficial do exército

romano) e, a
.

bela escrava' cristã Lígia; Leo Genn encarnando

Petrônio; Peter Ustinov em soberba caracterização de Nero;
Finley Currie, numa bela personificação do Apóstolo Pedro e

ainda Marina Berti a-linda atriz italiana, na figura da escra

va Eunice. São revestidas de patético realismo as cenas no

do gigantesco CircoMáximo de Roma. Foram utilísados 63 leões
7 touros, 450 cavalos, 2 leopardos e ainda um sem número
de pequenos animais. Todo esplendor de uma Roma em de
cadência corrompida e dominada pelos caprichos do louco

imperador Nero é retratado no Colossal Technicolor "QUO
VADIS", transformando a famosa novela "de Henryk Síeríki
ewicz, no maior espetáculo cinematográfico de todos os tem
.pos, "QUO VADIS", será apresentado no Cine Vera Cruz
·lThs dias e horários abaixo descriminados:

Dia 14 � Ás 16,30 horas - Censura Livre

t A's 2Ó,30 horas- - imp. até 14 anos

) A's 16,30 horas - Censura Livre
Dia 15

A's 20,30 horas � imp, até 14 anos

Dia 16:. A's 20 horas - imp, até 14 anos

/ -

/
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O jornal "Barriga Verde" tem

freqüentemente acusado o brio-.
so pôvo de Canoinhas de ha
ver votado e-rrado e de equivo
cos por ocasião de pleitos demo
cráticos. São acusações Irurrri-.
lhantes que ferem a honra/de

.
um pôvo altivo que sabe o que
quer E!'" em quem deve votar.

Não poderia ficar sem respos
ta tamanha afronta. O eleitora
do de Canoinhas tem sabido re

pelir na altura, pelo vóto cons
ciente e livre, 9S levianas asser- '

tivas que pecam pela falta de
bom senso e que demonstram
de quanto é capaz quem não
sabe perder, um inconformado
com os sábios desígnios de Deus.

Os próprics correligionários
de seu Albino não se devem
sentir satisfeitos, principalmen
te aquêles que mereceram o su

frágio nas urnas, ao verem, es-'

tampados no jornal, porta voz

da opinião e orientação do P.S D.
de Canoinhas, a acusação de que
o pOVO .VOTOU ERRADO.

Oi[�t�[: ���lD� - t. LlR��W�
A

CAIXA POSTAL, 2

A ROC�� dos VIZINHOS
-, .

.

:o

o PESSEDINHO plgarreou
.

A proposito da tão propalada
\11tória" eleitoral do P.S-O.: na úl
tima eleição, veio·�os à lembrança
a.�istória da sociedade que dois
\11Z1nho.s fizeram para a plantação
de uma roca. E se não nos falha
a memori;, a historia passou-se
mais ol,Lmenos' assim:

- Pela manhã, bem .cedinho, es

ta�a ° seu 01'0 preparando o

cShlmarrãú quando apareceu'oPES-
EDINHO para lhe fazer com·

pania. Enquanto saboreavam o a

margo Conversavam e conversando
Comentavam as novidades, at�
qUe lá pelas tantas o S,ll;� 01'0
perguntou ao PESSEDINQO:

Como vão as suas plaQiaçõ.es?

forte e respondeu:
_ Vão be�, principalmente de

pois que fiz sociedade com o meu
vizinho, o PETEBOSO.
- Muito bem1 E quantos ai·

queires plantaram? perguntou ou

tra. vez o seu 01'0.
- Yinte e cinco disse o Pesse-
dinho. '----...
- Caramba1 Vinte e cinc'o al

queires de roça, Pessedinho?
_ Sim senhor seu Oto, eu plan
tei MEIO alqueire e o meu vi
zinho Peteboso (quasi q\le disse
Petebobo) plantou VINTE E

QUATR.O E MEIO:

'Gerente: 1l���S �mM[
CIRCULA AOS SABADOS

--------------------���----.------------------�-----------

o eterno inconformado

x x x x x

E foi assim que se passou com

a famosa Aliança Social Trabalhis
ta, pelo menos aqui neste muni
cipio, mas, como é natural, quem
mais plantou, .mais colheu e deu
assim uma prova de que não .era

bobo como pensou o seu vizinho.
E tanto foi assim que o P.T.B.
(Peteboso elegeu o seu candidato
á Deputado Estadual e 4 Verea·

contentar com as sobras,' isto é·
com apenas 3 Vereadores, pois
não havia mais votos pqra ekger
° seu candidato á Deputado.

FONE, 128

Em tôdos os partidos existem
homens superiores, de Munincí
pios elevados, de intenções retas
e puras, cheios de lealdade, em
suma, caractéres nobres p puros,
cujas ações são inspiradas por
princípios sólidos e ,praticadas
sem nunca se afastarem da ver
dade, do direito e da -Justíça.
'. A grandêza e beleza do carác
ter de um homen não depen
de unicamente do fáto de
perteneer a esta ou aquela fac
ção parfidâria. ou de professar
trm ou outro crédo religioso.

Não esqueça, senhor, Albino
Raul Budandt, _que na DEMO

CRACIA, terminada a luta que
déve primar pelo ardor, entu
siásmo e lealdade-proelamados
os candidatos vitoriosos' - tôdo
ardor, tôdo espírito de comba
tividade, deve concentrar-se
para o trabalho construtivo, har
monioso e fraterno,' em pról do
engrandecimento e felicidade'
.da Pátria Comun.

Os espíritos acanhados, mesqui
nhos � vingativos, que se .com

prazem em denegrir átos e re

alizações do govêrno,procuran
do entravar. o progresso de sua

terra, que sentem satisfação em

incitar ódios � melquerenças en

tre govêrno e governados e en

tre os habitantes da cidade e dos
municípios, em vez .de colabo-
rar para o ,prpgre�so, felicidade
e bem estar (de tôdos, não mere

cem o nome de patriótas, não

merecem ser brasileiros, MERE-
.

\

GE�, SIM, O NOME DE TRAI-

DGRf!:S!

. Exma. Irmã
Carolina Gross

Rasteiras Politicas ...
Por ocasião do último pleito

eleitoral, o P.S:D. arrastou para
a sua orbíta, o P.T.B, fazendo
com o mesmo uma aliança cujo
resultado, como todos sabem foi

osstanje desvantajoso para êste
último. Levados pela bôa fé (se
é que em política há bôa fé )
os petebistas cairam num auten
tico «cuento». que lhes foi apli-

.

Se o eleitor fôsse obrigados cado pelo sabido Chefe do PSD
votar exclusivamente nos Can- Dr. Nereu Ramos. Uma legite-
didatos apontados pelo Barriga ma 'rasteira! O resultado das
Verde não havería necessidade eleições demonstrou' mais uma

de eleição; bastava uma indica- vêz ao povo Barriga-Verde de

ção do seu Albino e pronto: es- que continua para os Ramos o

tavam eleitos os representantes velho rifão: primeiro os meus

de. pôvo. Felizmente isso não é depois os-teus Mateus. Assim,
assim. O pôvo sabe escolher seus tudo que foi ramos ficou segu
representantes, deixando, muitas ro 'à árvore dos grossos proven-
'VezE's, até mesmo de olhar a côr tos. Alem dos polpudos ernprê-
partidária, para melhor selecio- gos mais os ganchos .de Senado-
nar QS homens que deverão re- res e deputados federais, en-

presentà-lo ou dírígí-Io. .
quanto isso os petebistas tive-

.

'

. _ "
. ram que se con�eptar 'com a

Concluídas-as eleIço:s. e Ju�sto� Assembleia Legislativa onde
que ,se reconheça o valor de t�do não consegúiram o numero da
aquele que mereceu a preferen- legislatura atual ou seja: 5 de-
cia do eleitorado, como tambem, putados! .

I
"

do simples eleitor que fez uso
,

. .. . .

democraticamente de seu vóto. DIzem que o PTB dImInUIU

O candidato eleito deverá defen- em relação ao eleitorado ante-

der o interêsse do pôvo e não rior, p�is se não nos falha a.
apenas o do partido pelo qual mernorra, em 19�O ultrapass�u
foi indicado para concorrer 'ao a casa dos 40 mil o que nao

pleito. aconteceu agora., mas, tambem
_ ", . pudera! Os pessedístas faziam

Nao e justo. P?r con.segumte, sua campanha sabotando o ilus-
que o

.

senhor Albino afirme 9ue tre político Saulo Ramos, pelo
o eleitor votou e�rado, umca-

menos neste rr.unicipio as cé-
�e?te P?�gUE' nao comunga dulas distribuidas pela grei pes-ideias pOlitIcas semelhantes as sdísta, em grande parte, não in
suas. e nao tenha votado nos cluiam o nome daquele candi
candldatos do P.S.D. to, como tambem, no que tange

ao deputado estadual, diziam
ser _o mesmo votar no Dr. Fer
nando ou né..Co�el, pois pue
ambos pertenciam a aliança.
Dessa forma, muitos votaram
no candidato pessdista julgan
do beneficiar tambem ao can

didato petebista.:
O PSD quer atrelar ao seu

....carro o PTB, aliàs jà conta isso
como certo, Julga o ESD sen.

, tar-se a boléia do carro e esta
lar o chicote, enquanto· o PTB
arrast� o v�icl;llo para frente !.
Nós, entretanto, sabemos perfei
tamente que os petebistas muito
aprenderam nesta última cam

panha e não cairá numa nova

dores, ao passo que o seu socio o «Aliança». São muitas as queixas
P.S.D. (Pessedinho) teve que se contra a tal aliança· por parte

de petebistas de fora.

As rasteiras são eficientes
,

uma só vez, depois os truques
se tornam conhecidos ...

Num lambiente de alegria e sa

tisfação,' decorreu dia 4 do corren

te, o onomastico da insigne edu
cadora Irmã Carolina Gross, Di
retora Ido Colegio Sagrado Cora
ção de Jesus. Após a missa de.
ação de graças, foi a Irmã Caro
lina alvo de entusiostica manifes
tação por parte de seus alunos e

amigos, que lá compareceram pa
ra a demonstração de sua amisa
de e homenagem da qual se. faz
merecedora_ com muita justiça.

O Governo Municipal, compos
to do sr. Prefeito e Câmara de
Vereadores, prestou à grande edu
cadora, singêla mas sincéra home- �

nagem, comparecen�
em compa

nhia do Revn. Vig io da Paro
quia Frei Arnulfo off-rogge, às
17 horas no Colegio Sagrado Co_"
ração 'de Jesus; ocasião em que

,

foi entregue á homenageada o ti
tulo de Cidadã Honoraria de Ca
noinhas. Em nome do mesmo go
verno. fez uso da palavra o ilus
tre Presidente da Camara dos
Vereadores, Dr. Rivadavia Ribas
Correia, que em rapidas mas mui
to acertadas palavras, disse da
grande satisfação que lhe ia n'al
ma por

-

motivo da justissima ho-_
menagem que óra se prestava à

professora, que há 34 anos vem
educando com acerto e bondade
a juventudeide Canoinhas, moti-

A vo porque, merece a estima e

admiração desse mesmo povo. Co
movida agradeceu a homenageada.
É �- Irmã Carolina um modelo

de virtud�. modestia e' simplici
dade, por isso que a festa de an

te ont�m, foi subretudo uma fes
ta do coração dage.nte canoinhense,
que tem na piedosa religiosa _ um

exemplo que a dignifica e eno-

brece.
.

Correio do Norte s� assocIa as

homenagens prestadas a Irmã Ca
rolina e a fe"}.icita efusivamente.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'LEI N°. 269, DE 17 DE SETE:\:lBRO DE 1954

ABEJÇREDlTO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Canoinhas; fai saber qUE" a Câ::'
-

.

João Atlgusto Brauhardt, Oficio mara Municipal decretou e eu "sancio:lo a seguinte Lei:,
"..

Maqui,nas Agricolas para d'�scas- �: ai do/Registro CiviL, ' .. .

Artig� io. _ Fic� aberto por' conta do '�excessb.d� arreca-

I . = dação elo êx�r:cício ,o:'crédito adicional de Cr$ 423 '60Q,.�0 (quatro-
ca·r: ebulhar 'e ventilar to.dos os

� 'T I�Q U I N.H 0<" centos e vinte e três'mil e seiscentos cruzeirÇls), para lsuplemen·
'"

. .

. === 'tal' pela fórma abaixo', diversas· dotaçõ.es do orçame.nto 'l{igente:
, ,=- Uma revista m'ignificam€ffite' , ,,'

. li" "

'" SE ,.CerealS Moinhos pa,ra, ·quirir.fi _ �== colorida, alegre e atraente! As-. o, 43 2 Impressos e, material de expediente. 'Cr$ 5.000,00
i'D),:; "

" suntos criteriosamente selecio- 0,70 6 �gente FlorEstal'
.

3,60,0,00
:,.....� �

x

Mo.' tor_�,' s"' a.J. gaso', I.·n"a === nàdos, para encanto dos "tiqui- 1 03 1 Material de expediente! - l? 000,00
'=

�
.' nhos de -gente"! Páginas sadias

\ 6 41 2 w Operârios serviços extração de' pedras i 20,,000,00
== / - ==

Que divertem e educam ao mes- 8 11 1 Operádos<füiàs T; Barras,», Pereira e M, Vieira"'15,OOO,OO

!.===.;;;;; 'S, ,Tem "para ,·pronta e'u'l're'ga, :ALFRED.O 'SARCINDO = mo tempo.
. � �. . 8 11 2 Operádos serviçt;s ruas, praças e jardiIls 15,000,00

.

. .

14
. II

, 8. ,14 1 Transp, material serv.. ruas, pràças e jardins . 2,000,00

,,::::, >c.
..'''''''-.-' CO",.m

.. 'e�.'.�.rc'"0 d.e '''''.,.R.,
"

e'i'press"'n' taço-es' , ::::,'
*Desenhos para colorire copiar 8' 21 1 Operários ser.v. 'estradas e, pontes dos distritos de T, Bar-

.,' ,,'
�,�

• '., "',' ,* 'Aves que· nenê clJnhece
",. ra5, M. Vieira e Paula Pereira. -20,OOO,qo

�,- ". .'"
", E"'..:: * A m.aninha 'ensina 8 23 1 Para serviços de\estradas ,e pontes 15 000,00.� -=

Canolnhas ,. Caixa Pdstal 56 - S. Catarina
=

.

* Nenê conhece isto ? ,8 24 1 C'omb para veículos em servo estyadas e pontes 30000,00<>

imllllll�lllllmlillllmllll�Wilml�IIIII'Wlm�WI�lmll�IWI�lmWIIWllllm�Wllmlilmmllllmllmllmlllllll'llllnIlIWIIII"mmliuijj�
....

: :e��:j��:;��ce os n�tiineros? � �t � g�����iO�e s:i-ti��o�impeza pública. -c

r
.

iâ:���:��
. ,

;".' *Conselbos de Tiquil1ho - 8 84 2
?
Energia para motores, reparos desinstalações e outras

Tem. bo�' 90.5't'o ?. I'
. * Coisas qUe nenê conhece.

" despesas, '

.
.

"
4,000,00

. E áinda, entre 'outras, as di- 8' 94 1 Para aplicação especial em ben. ordF!m rural, 150:oqo,00
'1'1 C --f r (1' T' vertissimas hi�torietêl.,s, de "Ma- 9 34 1 Consto pre�dios esc. e aquisição resp, terre.nos, 25.000,00

.'ome; a e ll� 'erezã ria Pintáda", "Faisca" , "Fluflu" , 9 34 3 SaJàrio de "Famíiia �'.. ;30.000;00
·'''Macarrão e Espaguetinho", Chi- 9 8.4 1 Contribuições InsLAposentadoria. I;;BA e SESr 20.000,00
ca Ratinha, "Travess()utas �de 9 94 8' Aquisição de 'placas

.

_ )
2 000,00

Tiquinho", al�rn de pagInas para
$ '.

Som'a Cr$ 423600;00
<,' recortar e' armar., .�dlf.senhos por Artig;' 20. -:'Est_a Lei entra 'e,m' vigôp...... na· data de sUs

�cab'ar.e i�úrriera� cur�idad6's�. publicação,. revogadas as disposições erq' contr'ário.para dls�ralr a gente mIUda. ,"
. .� .

,

•••••9,. •

.

? Preféitura MuniCip�1 de Canoinhas, em '1'7 de Setembro de 1954.

Ass: Benedito T�rézio de Carvalho, Júnior, Prefeito Municipal
x'; ),: j,(;'7tJC

Registada e p-Ublicada a presente Lei na Secretária Mu·

nicip�l de Canoinhas, em (17) dezessete, de Setembro de, 1954.
J;,;: '0'0: �

Ass: 0svaldo� Ferreira Soares, Secretário",
>�j' _"!\: r.
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,A 'La)A 4bAS NGVInADES· e "';�A;A"FI�C�ER;�"CODl;efar�2ba;o; d�';Xi:l�c�a" �

. coUJ i�eiCÇl , que .
tecebeu, os 'mais belos' ",'

�*� PaFa' comemorar;wígesimo ;Iiiv"ersário, a CASA :_ �t
"

tecidos BKNGU'da, última', moda" E ��9�e��:::��:ê;;��su;:;!:��t:ea�r:::a����:� �'." 'e �
,

� ��)� .' vantage?s que a' C A S A; F I ?,C H E � esta
�

.i' � ,,� =; 0:""" ...,.'" . ':'''', ,
. "".

�

.'
.

i§�
,

oferecen�o - r.eduções ,em todos-os artIg�s.. �:�.ç...t1r$..r4Y,f"'�,..r...Jl:t.r""$:tr'"�9/�·�f�,,:A\"'f!I��.1�$_f.J'g.f..!J:J_,r-*:'�4C#S..r4fMr4j.'-1'.J�-r..6�-r��'-r�'j/."fj,..r�w",*,-4 •

C..I" 'Todos os "Tecidos COIIl UOO1 de desconto ��.

:�"íkt Jõ; Jõ; Jõ; Jõ; & � �'Jõ; Jõ; � Jõ;,/� Jõ; s ,� Jõ; "Jõ;', ;JZ�,� �
.. ,� f&,:�

,_

Hegistro ,.

1VI \ �:: FAI�Ê. 'de ,72;00 e 82,o,Õ/o J20r ape�as 59:00 ;�
t��� 'A""'('��" '0,' ·R·' 'O"'f"

,

'E' 0-c'. ·E·f\. S" "',���' .J�ão' AugJsto �r'?uhardt, �s-, ��:� NYLC?NS lisos de .6510,0, �. L .

\ ��,oo �
"'''� . ". ,,�� CrIVa0 de Paz e Oficial do Hegis-> �§� LAME

, r �.
• -.

.

9,00 �
�)�
"'. ,

,I,.,
_

,.

<

,''''.' ��� tro C}vil do Distrito, de Felipe '�"'� LAQUE (lumiere)
.

, .: 27,00, �
\! �

.,'
'

,
' '"

� � Schmidt. .�§� ATOALHADO D:AMASCO� largo 1,40 21,,60, ���; HERING,,'·
.' �e,� 24;;bai�DS .

r. 'pme. � Hacionat�. �:� Faz saber que pretendem'casar: ��l� .' �-,. CRETONES _ VOAIS . �LlGNATONE� "de 32, 80'e 120 'balxos proc. Tcheca :'
..

��� : !���r�fv:;l�� ��:���an�:��oE:� ��)�. 7 ALGODÕES .. SEDAS" -
.

BRiNS KC '" �
ELU GENTlU de 8,' .'0, e 12Õ baix,JJs.'proc. Italiana, :� Distrito de Va'lões, no. dia 15 de � ,j.§� "Todos -os Tecidos com lº% de'desconto ��

, . "'� Agos�Q'de 1933, Servente, solteiro,
.

��l� Não perca -tempo nem dinheiro, �.
'

..,.,' ."
'à disposição 'dos' senhores, interessados, ..em � ���

.

domi�ili'a'd� e resi,�e�telem _Felip.e �§� verefique hoje' m�s:mo' os novos preços da _�
,�"'�"

"

,
. .�.' •

.

'" ,_., �§� �. Schmidt.; filho legitimo de Henn-' ....�,;� , , ��
'�;;�, l'o'URE"'N""':'O B"u",BeA'··

-

��f �:,eF�r�:�[��D p:v�:in����ic�ffa�i��
�

�:i� CASÁ �lFISCH�R" 2�J !jg§�" <; $i::"
.',

"

" '''- / '

'. �tiz' 'e residente enr=Felipe Schmidt. 1"�
, (,. ' �.�

�"'" ," �.I··'. � I· ,< �;,e 'Ela" natural deste Estado nasci- � � � � � �. � � � 1lf � � � � � � � � ,�. � � � � ��........·1<::/
....

� .

�
.,

>

',.' ....

� ...:.l,.u _'
.

a , Q �..rs �fr; �f." 'li"'f$ ",./$ 'Ii"'/& Ii"'.,r& fl"fS �fS ".;rS i"f$ P/S �fS. I"f$ "..� ""'f$ i?"f$�f� "'_rS ,,"f& ""'y',f. #"'f& "f& *"!Jrl
'C....�

�(i�;;:à 'Rua Paul,à. Pereira; 771 - Fone 275, �\j� da em distrito de Valões,�rio dia. • W�,1'
s.;��,' .'§/I;, .

�:," 'Ix �iZ 7 de' Maio. de. 1936, doméstica.. AssineI L�'ia I DivulgueI 'Bujãosinho '!WALITA"',
. s.*�,.t#-"!H.!,.!,.l".l".l".l".!''..';Ll,,,.,;,.'u.l(jo!,.'ii-'H.!,,.I ..I�'';,,.IJJ;".1 solteFiraI.' dSomh'ici!diatd�'leh' 'rlesi?t�nte Co r reei'o dO', ·N'o.rte�. "PEQUENO 1\1QINHO"

.

'. "." .

em e !pe c mi ': u a egl lma,
,

.

ACJa tavel Bo/LIQUIDIFICADOR:=.;®®®@®::::®®�::::®®®®®::,::@i®®®::::®®íi)®®::::®®®®®::::®®®®$:::: /de .Jo�e {to�!l, fale�ldo e del\º(jna ,P. '.'

ii ,,' �., ,.'
, �;; j, 'te' �..

'

"'," ii
'

. Va!entiná' Pàdilha Rosa, Jomici-'. 'Vista-se de ac'órdo dom"

�. . ....
n

"

.. "'G'. ";1;'

"'d'
..

� "", ii" "'®' liados e ,residentes ém Felipe .,a e�stação, escolhendo'"

."1 :pne?1s- ,.90. year l ,SC�:�d:�b"quc ç"tcndcm �,." agor�: v�����j9 ,

..
�,�, '�,'Oferecemos o pirá �pionla'�"entregà', os "s�úuintés: ,.:. '" �'" 'b�:�t�!�irEI�,an��;:r �� �����r'

: � 6o,O"x '16
' ,

é '''' . ,", � nascido em Anta Gorda, União4 e 6 Lonas, Lisos e ;1;..ameiros w

"'� 650 x '16 4 e 6 ,W """ r.o:. da Vitoria:no dia' 28 de Janeiro,
••

�

de 1932, Servente, solteiro, ddíni·
.���., • 670 ,x '15 4 e 6 �:' y"� ,"

�) v�,-" � ciliado e residente em F�lipe,"'� ,

650 '� 18 ,,6,"
. '"

"
"

�, Schmrdt,.,.filho l,egitimo de João

'.'i�:5 ':7 650 x 20 6 e 8"
O"

'"
•

t 55 . Maria da Silva e de Dona Rosa,
,

: ,. ,
'

'"
.

- t '

' � Preisúer' Sii VO" domiciliados e re-
.

< 700 x 20 8 - lO, e'.12 Lonas, Lisos I e Lameiros w

� "','-:'"
' .

, ",,' "'�: sidentes em Felipe Schmidt. Ela,
®

_'> 750 x 20 ':"""
.
8 - 1 O e 12 " '" "Lâmeiros � natural dé Felipe Schmirlt, nâ'Sci-

ir '

750 x 20, - BANDEIRANTES '

'
... ::' da em Felípe Schmi,dt, no dia/lO

�� 8.25 x 20,= - 10 e 12 Lonas, � BANDEIRANTES ' �. "

de Novembro de 1936, domé3tica,
® 1.000 x'20 -./ c r4, LONAS E BANDEIRÁNTES .

® soltiira, dómiciliàda e residente
,� ". ,.. ;J'. '�.:. em Felipe"Schmidt: filha legitima

.

ii'
��ATER[AS GOODYEAR E ATLAS, 17, Placas Cr$ 900,00

i: (ié Oreste Creetani e de Dona

�
•

<

Y" �M�rhy, Seieme 'cf 'Eilh�si" �,�

�'Madalena Crestani, domiciliadü8

,,@ .' "" ,> � 'e �e!lidentes em Felipe Schmidt.

. � TRES. BARRA,S
.

-:- .. SANTA Ct\TA'RINA ® Apresent.aram 'os documento\! e-
ii /. 7

-, .

""'.' , ii, xigidos pelo Código Civil'8rt. 1,,80:,::::®®®®®::::®®®®®::::®®®®®::::®®®®::::®®®®®:::=®®®®®::::®®®®®::::
•
Si alguem tiv.er conhecimento de '" Ex.elusivista no' Município

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@J@@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®' existir algum � Íinpedimento legal,
� .�

.

, '.' >;'
. :il acuse·o para fins de direito. E Jo�o J. Pereira

'�o· Capas
..Impermeaveis lo para constar e éheg8reste ..�o qo- Rua'Nidal R-amos s/n'

� > '" �
nhecimento d� to�os,lavrei,o pre� 'Caixa Postal 97. •• Fone':298

"" w sente que sera afIxado np lugar '

�� 'N· :.0 B E L i de costume e pubHéádo no jornal, "C A N O rN H AS" ,

® � "Correio do Norte»' da Cidade de .

..:;..-------.......--_--_--__........--_OOO;--�

"
'1

Para Homefl,S e .Se,nhqrâs?-�: �,Ganoinhas. AGov"e'mo., M,.. u'nl·c' .·"'pa·1"

,"'�' .
,. .' "",' .E.u. João Allgusto Brauhardt,® Recebeu a' EMPIlEZA FUCK . ® OfiCiai do Regi.st(o Civil que eS·

.� .

, -,. .

' �. ctêvi,' dato e assinO: .

.

,-

®$®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Felipe Schmidt, 30 de"OutubI;O

.

�1954.
-

ALTA Q.tJALlDADE
.' E 'o15TINÇÃO

,. ,J. CÔRTE.
�

Caixa Postal 7� -- .Fone 125

CANOINHAS -,,-''Santa Catarina

A'LUIVIINIO �.

bom.e Ibarato
e(l,�et > �ttit�. '_',

�:"I'

mllllllllllllmll!!b��IIIIIIIY.IIHII.IHlIbllllllllllllllll�llilliI!llIIlImlmIDtlmlliIOOllltml�wã5mlllllllllmlllll

'\ ,SILVEIRA!"
GRANDE TÓNICO

,
'

'Umã �cliçãõ. da SociedadE:
,Anônima ".o Malho" rua Sena·

"

r:;>,' ;; ,";

do,� Dantas, t5, 5° • RIO DE JA-
NEIRO nf.

TO'SSES 1 IlIlONQU,ITES 1

,

Discos 'RCA VICTUR
"Casa E rllta�

'.

'J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

;\,'
,y-:

" '\ "7." ���' ",,_' !?�\\.
�

-'l'�' "" ��; ..:'���:;: .

IU;:::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::-::C:::::::::::::::::':::::::::::::-:::�::::::::::::::::::

H "

'
"'" •• ,_

II ,,�, ��-'ÂfenêãO., "�':S"e�"����i�';��I;' "'�tL<·,
H �, Precos' núoca vistos 'Í1a';'�(a;a �dàs (asemiras;�·,,'''i!,'
::' .,,_, /�', '-$ •

� • /" ••

ii 'Ç'aserniras, Linhós, .Aviamento's pãra -Alfaiates, ":; :ii· ·

ii Ternos Sob Medida - 'Fino "Acabamento -::: ,Camisas; !5,,'

r '

,
' ,,:

'

:Gravatas .:::.:Tpreço�s sem ConcÕrrên:êia: " ,
" �'", "

'55

II
'-,

"'�F,,�çÀ SpA VISlTA_"SEM.FdMPªo�iiso, � ji'
ii ,'ARTIGO .. QU�hIDADE ', .. E PREÇO

' ii
•• � -'.. .1\ .

- ••

ii VV; 88.' Encontrará neste
�

Endereço> ;
, "Si

ii �. . +, <. _ \'�1"'.� \ ,

f:'..�} .,,�. " -. ii .

li· (ASA DAS ';(ASEMIRA'S" ,'ir
II 1.", . -: !_��

,. •• �

:: Canoínhas.- Rua Paula -Pereira, 87,2, - Sta. C�,ta:rina ii
ii '

'

_

�'

_ ,'!.' c�
,�

_ �- _

_

�,

. ::
�

J."" t-�'
�.

...
. "I.>.':r ":'::

:1:::::::::::::::::::,::::::::::::::::::1::::::::::::::R::::::::::�:::::::::=;:::;::::::;:::w::::::::,",.
, ":4',

�

,

F'
"c' 1'� , ;: ;�'.

,oJ i V e i r·a
" -a rm'ac I'�,a .

__ ,
'

"

Especial'id�des � f,armaceuti�'a�',
Perfumarias' - prcidúto"s de 'Beleza de Helena

Ru6i,n�tein�
"

Mârg�r@i Ouncan, Coty e

.

outras
,

, ",
' /' .' -,

Artigos' de "Toucador etc.
.'

Manip(Jlaçã� .escrupulo;a I Preço�' módicos!
,

' " ('
" :",

- �

..

'�:,:iieu<(1is:�r
: tsté:"hocie�" ��nhece ,o S�I car�o � seja �ual fôr a

�',maica:É'mais, vantajoso levar o seu carro a um Reven

ded;;-�.,.Ford - um
.

amigo a seu djspor] Éle conhece

o ':frã'b'alho' "a fun'dó""e tem, o equipame�to neéêssárío;
'Seus preços-são 'razoáveis. "

o Serviço ,Preventivo Ford f�� seu êa;'ro �urar .

"�"
�

-_.
. -...... \- :.;- ....

-

.

mais ...
,

e valer mais quando V. o vende! - Elimina as ; '"

',grandes contas de manutenção !" -:-.�'Gar]nte' Jfu :càiro' '."
_'

seguro •.• para si � suá família) ': /
'

' ,

, - ......

"

'� "'

Apresentaram os documento;
exigidos pelo Código Civil, art.
180.- Si- alguém tiver conheci
mento de existir algum impedf
menta' legal, acuse-ój .para fins
de direito. c'

,

.

,I ,""-':" �,,}7
,

.._e,_��par�� c(l��t�r. � ''''chêglr,��;e
ao conhecimento de todos lávrei

�
o ,frp.resêilté <-qu�' ,��r� â?fixadÓ�'flo
nugar- de �pstUljÍEi',� e'i:-publicado
'no ':'Jornal:icCorre(Q do:� !'fort_e»;
da cidade d� Can:qinhas.

',".

;�'., E,u, 'S�bastião' Gr�i��,�Ç�stá!:O ...
'�

fícíal, do �egistro .Civil q�e' e$
.creví,' dato .e as,s:in'oif";:��'}- �'/!:,

"�. . à o;:é �-"" '/r'-'ll,-

-Major Ví�ir�:1 20. de :<)utüôro
<-dê 1954. ,:.;" ,i, J',: �" ,,-

..j- .,,,,' "

==:::••••��•••••••••••� �•••;a•••••����••·.·â•••��.��••••:.D�.;� � �..".�..•.�;••.••.e .

•• • ••••••••••••••�••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••
111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ii -

_
..-,
f".

, .�- -', '_

," y ,r.;' i'� - ::}'y
ii Dr_ 'Aris.ides ; 'Diener" ii
::

J ";� � .. ::

:: .. , ,i,:; ·CIRURGIÃO DENTISl'A<,': '� ,,-
� 55

II Raios X,- �:�'Porites : Mdvéls'�'é<Fixas;
,

��
II {.; ."

'"

p� • \< � o. �- _:.- �_ ,�-. í': �

"
,

- -�:::., � ,'" :: .:

H· ''', :: Dentaduras' "Anatomic'asoO " .,,: • .-� .... ii
:: �.;'"

"

.,-- Rua �Vidal R,"amos ",,'
55� ""

H ,''-:l�r. ' "'"' \� �,,". ii ,'7".,.... ._..::

� CANOINHAS" -," _
'�SA-N;fA' CATA'R'j'N-A 5i

•• � "'!_ , !f, _,,'" '} . "
.

- J., _., i"
•• '"

=:I:::::::;::::::::::::::::::::::==::::::::�::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::;:_::::::::'�
,I, ..... �

-

ê-5ERVIÇO� (;i\RANTID9 '� Ó Revendédot"
-:" Ford garánte o trabàlho que- faz.

.
'

: ·í.':;{ _,�_ '''l�·'. �'-,;;,

_,.., ;,---

,
_,

ii' � i�, "'. );.0-

, Of'icjná"."�R.elâm�ag9
�

')
-' 'JOÃO FREDER'ICO SIÉMS.'

J\t·CONSERTOS: E R'EFO,RM'AS �DE BICICLETAS
,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NYLON ,PERMANE::N,TE "PARAMOU,NT;", .lavavel, cores "firmes; o .melhor
nylon b:.:asileiro __

'

em e�po�ição na EMPREZA< FUCK __ Nylon Paramount
�

PELOS LARES E SALÕES
• •••••• 'J�r-ll �� �'-r� ç_r� ,,/.(f'4 "1/.,: 1>'-4 9-r4�'-!) 1-/'4 y..,r"; :.'4("4 ��r� ;U'Í� j..r� S/<1�** 9/4 �..r.4 9A'CJJ 'J./'� :J� ••••••

��•• B ••••••••••••••• a •••�
. �...

. '

..\:
Aniversariantes (la sema�a ,.:"§.:. .::e

"

HOJE: Á "meni�a Elvira, filha �::� 'e liquidação de (amisas e Armarinho
'" �

do sr ." Eduardo Pscheidt; a sra. ���, Na Loja "RENNER"� �idoa. sEshtefdania esposa �o sIr. 0Jrio,. ��� *'
,

x, '" �mar
'

c ai t,' os srs. Lar 'os .

an- ..

p
.

d d d d'· koslci, LeoneIB�i'celloseTertulia- �,�� or motivo e mu 'ança e pra fá ��
no Leandro, residente em Paula �,:,� L"

,

I d �
· Pereira. ��� esta oja esta ancanc o uma �

AMANHÃ:Osr. :Eduardo Klod- �@� liquidação total" no seu stok" �
zinski; a srta. Diva filha do sr, �<'" �

Ricardo Tavares.
,,';� de Camisas ,8 Armarinho V'e

DIA,·8: A srá. ,dna. üctacilia

. ��;��" RE",,'IJI..IE·'Ir1_
"J.1;

• ��':"::,�esposa do .sr. Hercilio D.� da Sil-
, ,;;nn, fi '

.veira: a 'mel)ina Marl'y filha do
sr. ' Ludovico Bora, a gentil se.

A BOA ROUPA

nhorinha Mara, filha do sr Wen-
-«

ceslau N. Prochmanni;o sr Vicen- ��:; Espe.tacu'lar] Camisas Mihoy 2 colarinhos �;t
te, Novak �f;� Cr$ 260,00 por Cr$. 210,00;�camisas Jooki 2 ��
DIA: 9: A sra. dna. Joana, es- ���. col�rinhos Cr$ 290,00 por Cr$ 220,00. Varias �*l

Qualquer af irmaçâo em contrario, .ríãõ passa posa do !?r. Paulino FurJado 'de �§� camisas colari�hos torbenizados a Cr$ 1 00:00. �
Mello; os srs, Ernfried " Mari'all, �"f

de exploração" política por pessôas Honorato' Branco Pacheco; a sra. ,��� Compra superi�r/a Cr$ 200,00 dará dírnito a ��
Inescrwpulosas,: que visàm' incitar ,;0

cJn�. [ulia esposa do sr» Walter �§� um coporn paraçeincorrer'âírm traje RENNER, ��
o' povo éóntra o ·Govêrno. I Witt; o sr. Martim Franz; a me- ���,' sorteado pela loteria federal de Natal. �

,_
. nina Roseli Thêrezinha, filha do , ��

_I.'__. B1II_________ 'sr. Waldemar Franz; o menino. �::�:. l APRQVEIT:M QUÊ Ê SÓ..sÉSTE MEZ :•....'Jt:.•••••••••••••*! . Dilson, filho do' sr. Antonio da :V:, , _

y.

Roza\ Menezes,
'

:.:ô;:: � � � � � � 'l2f �� � � � � � � � � � � � � � � :::<);>
: r..r& r�.� �.f6 *,..;1'& *,..,J/:'K n--....rr:. ""fi *'.:Jri I1""fl I1"'fl ".../s ,.� _�.>'""6 "-fl I"'..;r,'} *"J:S ""'.fi "',fS tI'..,rs fI'r"y�& 11"..;)-'$ r..;t'"$ • �•••••. DIA 10: Os srs. Miguel Pro- �

copiak; Max Kõhler; a sra, dna

CO N"V I" T EIrmengard, esposa do, sr. Hugo
'

:

_
Peixoto;' a menina Eunice Maria, /

�

"

filha do sr. Francisco Zaziski., � ?

DIA 11: A sra. dna. Helma, i

-

A Juve?tude E�gélica Lutherana. de Canoinhas tem o

esposa do sr.' Wiegando Wiêse.. <prazer de c;onvIdar os membros da Comumdade _bem como t�dos
o 'menino Carlosvfilho do sr. Hen- os seus amigos em geral, para uma, apresentação teatral, dia 6

rique Pàssos; o 'sr. Carlos MüI- de p:ovembro, h?je, em vesp�ral, ás 14 horas, � dia 7 às,. 20 hOJ'as,
bauer; a srtá. Maria das 'Graças. no palco da antiga escola, sita a Rua Mar�chal Deodpro.

� filohil do sr. Antonio da Silva, re-: ..

PROGRA.MAsidente em Santa Haidêe; o jovem '

Agostin)1o G. _Viei�a .Simões, r�sl�
,dente em MaJor VieIra; o menmo ,

Norberto, filho do sr. Edmundo
Tadeus ·Knorek, 'residente ".em

Fartura.
,. _

DIA 12: O ,menino Ha�dldo,
filho do sr. Guilherme Mohr, a

sra.' dna. Ecilda. esposa do sr.

Edmundo T. Knorek:
Aos aniversariantes "Correio do

�Norte" eovia seus parabens.

CANOINfIAS"- S. Catarura. 6 de Novembro de 1954 - N.

ATEN,ÇÃO' CONTRIBUINTES
I�pô�to

'

Territ�rial
Não hohve �enor aumento impôsto territoriál
em n�'sso Estado, devendo ser cobrado correhte

,,*' ano importânêia exatamente
.

'" . igual a do ano de 1953. "

Cine" TéatrQ��Vera" Cruz
APRESENTA:-

Hoje .:
ás 20 �as :

•. Imp;oprio a'té 18 anos

Discrecão Garantida
"

"Com Barry Sullyvan e Arlene'Dah!
"

Conto da, série: O-Porto Fan"tasma

I

-y-,-�--
_,

Amanhã· ás 14 horas - Censura. Livrê _,

A' Her()ina do Texas
Com vRandolpho Scot e JQhan l3enett

. "

-----',-

"r
• Amanhã ás .7 hàtàs • Censura Livre

",:-;:

A gloria de um Covarde
'Com Audie Murphy e ?iI! Mauldiu

Amanhã - ás 20 horas • Improprio até 18 anos

PROGRAMA DUPLO'

A Tragédia do meu Qestino
CQm Joan Crawfórd, Denis Morgan e David Brian

'-
"" '"

"_c ' .'

2a: Feira ás 20 hor��Reprise. Improprio até 18 anos

,"t; A Tragédia de meu DesUno
_

;� "'"
"":i�

...."
....

3a Feira - Ás 20 horas • Improprio até 18 anos

'�

Viti'mas do Pecado
Com Ni[)on Sevilha
:"--'---

, -

4a• Feira • ás�20 horas • REPIHSE • Imp. até

" Vitimas d6 Pecadó"
18 anos.

•
----,--

-15a, e 68• 'Feira - ,ás' 20 horas' - Imp. até is anos

o REI DO SAMBA
Filme Nacional com Bene Nunes,' Wahyta Brasil

NeIly Rodrigues
.

Aguardem �para '14 e 15 de Novémbro
,iI,_:

O eOLQSSAL
"QUO VAD,IS"

i�;, '

�--..----------------_.--,
t;;;; .. .:

NASCIMENTO� ,

Engalimo\l-se dia 27 o lar do feliz
'casal Bento e Tudithe da Rosa Me
nezeS corti' o advento de mais uma
robusta meóina.

. .

� Tambem o lar do casal, sr.

Edmundo e dna. '''Ecilda Knorek,
acha-se engalanado com o nas

cimento da galante Ana, Joaquina,
, ocorrido' dia �27,

.

"

, Dia' 5 do, corrent�, en�heu-se
dê'" alegrias (J lar do "sr. Hary e
dna. Frida Hauffe, com '67l1asci
mento de um belo menino.

.
I Aos novos· canoinhenses e seus

pa��, nossos cump'fi�ertos,..
f

'CONVITE - MIS&A
Vva. e' FtÍmilia do saudoso e

inesquecivel Joa,quim :de Paúla
.

· Vieira vem' por meio deste or

gão, cunvidar, I:IS pessôas amig,ás
para as Missas que em sufra�

..

gió, da alma do extinto, farãó
·
realizar dia, 12 de Novembro
'próximo as 6 horas na Matriz
Cristo Rei nésta cidade, e as 8' ,

· horas e 30 minutos ,mi Igreja de
São Roque em Rio Preto, Mu

nicipio de Mafra, passagtm de
seu' 1°. :wi-versário' de falecimen
to. A todos

. externam seus

agradecimentos.

FERIDAS,
�- MAS I

INFLAMAÇOES,r
C. O C E I 'R A ,5 I

.

�'<,
FRIE1�AS ,

� 5 P I N H AS: ETC.

''''
/

PROGR'AMA

la. PARTE"

A 'vóz 190 BRASFL
.....

�

Dramatização em 3 partes
..

a � O Brasil ao Descobrimento
b - .Seu desenvolvimento
c

.

-' Brasil cont�m.pprân,eõ,· .

2;::t. PARTE

o segredo do Velho Relogio
Peça Teatral em dois, atos

.,"'&.
Personagens:- Pedro - o Campon�s, Garlos Bertkendorf

Martha - sua espo�a, Edna Schulz
Heleninha - filha do casal,. Gerda Pluge .

Rfcar:dÇl - andarilho, Wiegando Keunek_!:!'·
Silvio - andarilho, Alfredo Knüppel

.

Hipote,cario, S�gfried Thiem

3a. PARTE·

� Calças 'Penhoradas
I

Comedia em "dois atos
. .

Personagen�:'" .�studJli1te, .
Alfredo Knüppel

.

Pícolo - Carlos Benkendorf
'

João - Q. criado" Wiegando Keuneke ,.

Prop. dé um"bar- Adhemar Benkendorf
Pro}?!" de um 'hotel, Sigfried Thiem
-

,1- �

N()ta; A noite não, será permitida '!
,

,

i

S C�ianças Cr$ 3,00
a entrada de menores. EntradalAdultos Gr$10,OO

Ingressos á venda na Ca:sa ... -'

Erlita",Casa Schreib€r e GráfiCa A renqa reverterá em

Santa Cruz Ltda., a partir do dia . benefício do Grêmio Ju-
3 deiNo�;.emb�o. vEmil «foncÓrdia»

"-.

'OFICINA DE CONC'ÉRTOS
,de Ni�aido Mdreschi'

CONCERTOS,E REFORMAS DÉ"'LATARlAS
DE AUTO�OVEIS E CAMINHÕES ié

,"" Esquina �aura Pereira - Rua 'Barão do Rio Branco
CANOINHAS - Fone 225 -' STA. G:!ÂTARINA

'�

COMiRA cura, 'I

QUEDA DOS ca·

8ELOS [ DEM.AIS

AHC"COES 08

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


