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PARA,O D'OUTOR
t,ER',' NA CAMA

,

Deixando de lado ,a pôiíti�a, afast�hdo qualquer elemento

'parcial desta ou daquela facção,' folgaríamos /bastante' se sua

excelência o Dr. Prefeito Municipal, 'detivesse-se .em 'essas linhas
abaixo por momento siquer, se tal não o ma'c.u1e. '

"

.

•

'Trata-s� s-," Pl'�feito: do depósito de lixo que V. .Excia.
até hoje nada viu que o fizesse dê nocivo, instalado no centro
da Cidade.

'

,

.'
Bem criado, saudável, fbrtemente cheírôso, ��gtie-!?e ent;� pm�rietariu:'l. C. CAR�M��

. habitações familiaresa forrnosáe; simpática sapucáia' de Canoínhas, CAIXA POSTAL, 2
" espêlho de sua administração' pública munícípaí; "

. . ;'" .

;:Não podemos compreender: corno a. municipalidade de "ro .

V, Excia. ainda não sentiu a necessidade e transferir os montes'
de' detritos daquele '�ocal p'ara.um outro. m�is apropriado.

.

. .

. Seria a mesma estupidéz, cometeríamos.a mesma insensatez
o mesmo : gráu de; demençia, se sugeríssemos a V. Excia. que

Alfredo" Garcind�
. transferisse o monte

..

de lixo para' s�u salão' de despachos.;
'

'

.

Q1,leremos, Inicialmente, agra- Com. o
. presente' número, en;.'

,

Insustentável é a $it��ção, erri: qll,l'e en�ontr,am",se as famí- decer a todos que' colaboraram cerramos nossas atividades em'

lias que na -Iocalídade residem .pois quando os-días tornam-se', conosco e' pela .oportunidade 1956, levando para o' Ano Novo;

quentes, propaga-se POI;' tôdà a redondeza o mau 'cheiro, deixando que nos c9ncederam, possibitan- a recompensa dos sacrifícios de

a todos' nauseabundos.' r- do-nos a efetivação ele mais um ordem materíal súportados du-

Mentalidade' obtúsa, . pouco longa, .vísão"não muito alta, ano de luta quê està prestes a rante todo o 8QO - levamos
extínguír-se como umeandieiro também profunda satisfação mo

esPí��odalgo mesquinho, melancólico e tacanho, parece-nos ser as 'com pouco azeite. "I'ivemos ral de' havermos' cumprido .o '

quali a es. de .nossaPrefeitura Municipal.· , em- 1956 muitas alegrias dentro nosso dever. - de. não termos
_'

Se não ,o fôsse, queremos crêr, que n;o necessitaria de' da. tarefa: espinhosa- de fazer faltado 'aos nossos compromissos,
um, apêlo para .que mudasse a sapucáía para outro locaI:,

'

" ; jornal, no interior, tarefa esta' de termos ainda, contribuído
-; . V. Excia., ilustre médico de solicitude invulgar, .ainda não' , honrosa e magnifica oportuni-' com. a nossaparcela de esforços,

� apercebeu-se do mal que pode causar à população um ajuntamento . dade de tornar.este jornal, Orien_, para manter. 'acesa a lâmpada
'�.' de detritos no centro de 'uma cidade?

.

tador da opinião pública, aráuto que iluminou' desde o início este

Não veja o presente comentário como está habituado a' das aspirações de um povo livre jornal.
encarar a política, com a mesma parcialidade. habitual que lhe, é' e' democrático, Procuramos nes

-peculiar, 'não Sr. Prefeito, haja Uma vez ao menos em' sua gestão te "ano, zelar pelo patrimônio
com sobl-iedade, com equilíbrio, cOITl bondade, com espírito social popular em que �e tornara este

,de que ,deve estar .ímbuido tôda 'autoridade, executiva; pense no orgão de imprensa. Procuramos
descalábro a que chegou a higiene de seu govêrno e então decída

. manter sempre viv, a chama

com toda a parcimoniocidade
'

que lhe e, peculiar, em atos de seu da liberdade, a defesa dos 'inte

interêsse.
' ,

resses do povo, das causas, justas
; Veja que não estamos fazendo politica, 'Dão estamos criti- 'e, nobres. Em cada edição e em

cando maldosamente, estamos apenas, ventilando, um assunto que todas as op....ortunídades que ti

parece-nos- estar abafado em sua mente rarefeita, tão pertubada vemos, fizemos sentir '1;1 orien

pelo vácuo ali existente...
.

'

. tação politica doutrinadora da

• ! Não estamos solicitando-lhe que faça milagres em sua União Democrática
, Nacional,

administração, apenas pedimos, rogamos com �s mãos para o Céu com toda nossa convicção, po

q\le V. Excia. retire da cidade os alicerces, de sua admínístráção rém nunca deixamos aue esta

,municipal.
'

.

"

7 ,

'.

•

, ,
definição

"

ideológica impedisse
.

Lembre-se do cargo que V.Y E�da. ocupa, inspire-se nos
.ou perturbasse os interesses do

"
. povo, quem realmente; nos a-

bons' e não em um monte 'de,' lixo, 'pense na grande e patriótica
, poiou nestes doze meses de tra-

responsabilidade que está carregando, não a coloque em plano
secundário, se por ventura já colocou-a, não deixe permanecer

balho jornalístico.

por muito tempo,' porque não foi um fato simples atirado ao

desprezo, não senhor Prefeito, foi a herança secular, altiva, con-,
ciente e límp.ida de 'nossos antepassados, dê corno bem dirigir um

município,
.

uma cidade,' um Estado, uni País; um.Continente, a

Hurnçnidade.
'

Pense, reflita, veja e haja ...
·

�.

DR.
, Transcor,re hoje 29 do corren

te, o aniversário natalício do

.

nosso amigo e favorecedor, Dr: ,

Reneau ,Cubas" Médico-Chéfe do
5° Distrito 'Sanitário de Ganoi-·
nhas, cuja' repartição, sob a 'sua
direção, é hoje uma verdadeira
ca'sa assistencial. IRemodeloU' to
do o prédio, tornando-.o higie
nicamente, digno de 'menção. •

Dr. Rene�lU Cubas é o 'pri-:'
meiro a chegar no Centro de
Saúde e o último a sair, dando
com esse' exemplo, ao seus su

bordJnados, ser um perfeito che-
,

fe; eonhecedor de suas oqriga
ções. Espirita irrequieto' avêsso
à 'dem"1lgogia, Dr� Cubas possúe
foI·te personalidade de caráter,

, que'Q tem tornado um legítimo
:re,aHiaÇl.or. Franco" sincero e

. 'leàl, .os qu� o compreeriae-rp,
são cl'e,sde .Jogo, seus verdadeir<tFl"

; amigos. Realiza o que quer re'a�

lisar f&z o ql:le quer fazer. c.o-

, .

mo médico, tem prestado a Ca,-
,

'noinhas; todo o seu esforço'_'e
- I· ,. ,

dedicação e no Centr,o ,de Saú-

4e, como Chefe, acàbou com os

doentes que ficavam em filas,
aguardando para �erem atendi
dos, isso graças ao seu modo
de trabalho, rápidq e eficiente.

: NOssos' votos de felicidades
aó Dr. Cubas.

CPRREIO _.p;O
..

Por motivq qas festividades do. Ano' Novo e que-:-
r.endo dar um ju�o e mereddo descanso aos nóssos gráficos

., serão suspensus os· traJJalhos 'em nossaS oficinas na pró�
,xima semana. Voltarem9S a circular dia 12 de janéiro
p. vihdouro, com a edição semanal costumeira.

, .

"

:apresentamos votos de um

ótimos empre.endimentos.
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Se�r,.etário d� Viação 1
.: !irh°�:::s���a�ll�a�eu� 1múltiplos afazêres na Pasta d2
Viaçã« e Obras Públicas do E�- jtado, onde vem cumprindo .urna

das a�uações mais brilhantes atÉ' i
. agora conhecidas, chegou em'l

.

Canoínhas
.

dia 26, Dr. Arolde
Carneiro de Carvalho, Secretário
de Viação do Governador JorgE:
Lacerda. Sua presença entre nós
é ensejo para 'que seus nume
rosas amigos e correligíonárícn,

ANO<NOVO

O nosso progresso só se', há
de manifestar como expressão
de, conquista definitiva e real,
depois que houvermos compre-.
endido de" que também somos
responsáveis por um' bom nú
mero de parcelas nas realizações
deste grande veiculo de renova:
çã6 moral qlJe é fazer jornal
onde imperam mi maioria das

vezes, imensas difIculdades de
variadas estirpes: Lutando vara
suplantá-las, uma ,força incoer,
cível de evidencia lógica, impul
sionada pelos nossos a_migos fa
vorecedcires e colaboradores; faz
com que'�on'tinuemos 'na frer;te
'd� combate, procurando obter
·s :vitória da moral, da luz, do

esclarecimento, ,'da consolação,
do. saber f! da cultura.

É assim que, nos'anos ante-:
riores o qósso trabalho tem se

apresentado para a diretriz do
Correio do Norte. Todos os nos�

sos colaboradores, assinantes �
anunciantes, tem contribuido
:1com seus passos firmes, ,ne:} com
portamento social de amanhã,;.
atravez do incentivo' que nos

dão diariamente, escolheQdo' o

nosso jornal' como .fonte propa
glldora de seus pr

....9putos.
....�.

Pastor

GeoJg� Weger
"

'DeÍlúe . dia 1.0 dê janeiro o

aniversário do Sr�George Weger;
benquisto e:' competente Pastor

dalgreja Luterana de Canoinhas,
"'Não devemos espe:ra'r dos ho

.ine'n1", tãq somente as vibrações
'de oratqria ,'como ,8 de 'oradores

de�ejosos de conquistar as mas

sas atravez dapalavra,imas cón:'
,fia,r "naqueles 'dentro ,de uma

missão sej� ela. C!,ual fôr,. s�o
apreciados,e estimados pela m�-

'neira.singela-6bjetiva do recado 'Por ato do Exmo. Sr, Gover'·
de que �ão �hterpretes. O Pastor' nadar do Estadoi Dr. Jorge LBJ�

,

George Weg'er diri,ge a. sua Co- cerda, foi' nomeado DE'legadQ
munidadereUgiosa interpretando Auxiliar de Policia de Canoinha
a vontadé de todos os SeUs fiéis <> já nosso amigo Sub-Tenent!."
que i�m n�le,um exemplo cristão Adernar Gomes, da Policüi Mi:...
de àmor ':a Deus. litar c':o·Estado: Tomou p(Jsse do:

Por ocasião de seu aniversário cal:go dia 20 do ('orrentE'.

. será muito, cumprimentado por
'

O Subc-·Tenente· 'Adem�r 0.0-
seus amigos e admira:dores de m'es, que' no iníció do COI r't;ntA'
sua obra evangélica.

"

ano, aqui esteve por determina-

Correio do Norte ;ssociando-
. ção do Sr. Secrptário de Segur'

se as mesmas manifestações, rança Pública do Estado. C(lmi[);

apresenta ao Pastor Weger, vo- Comandante de unia patrulha,
tos de felicidad.es. é ·bastante conhecido dos habí-

tantes do Município, tendo na- 1

quelii época. se rewlado um;
militar com noção exata rie Sf'US,'
deveres do cargo qUe se achav&
investido. Percorrpu todo O in-,
terior. aconselhando e orientan-'
do os que fóra de suas obriga
ções guotidianas, usaVam armas.,
acíntosamente.

'

Como Delpgado recém no··

meado" saberá Ipvar aVl:mtp, a:
, campanha benéfica

I qâe'd2restnlÍ;
a população ordeira do. nosso:
Município, livranctlo·a daqu<:;les
que usavam arm&s. sem neces-.

sidade'..,. ,,'

'

Correio do Norte coloca suas

colunas Si, disposição de Te.n.·
Gomes, para todo e qualquer
aviso que queira dar em bene.- I

fí�io do srpcêgo dos canoiíohenses.
, � \ '

...

';'-- .

: Continuaremos para o ano

com o mesmo espírito que DOS

tem animado a enfrentar todas
as borráscas das lidas jornalís
ticas. Encerramos satisfeitos com

a nossa conciencia tranquila de
termos conquistado mais uma.

gloriosa vitória ern pról do pro
gressó de Canoínhas e de Santa
Catarina. '

A todos .os nossos' colabor�
dores e favorecedores o nosso

muito' obrigado, almejando· a.
todos, um, Ano Novo· repleto'
de' excelentes empreendimentos,
paz e harmonia.

'

,Deixa, portantoj o Capitão Le
andro José da Silva, em sua

passagem p e 1 a Delegacia dê
Policia., dada '2 sua educação de
militár, ,honesta e justa: uma

grande f.olha de serviçús preso
tados ao Município. e um gran
rle numero de amigos e admi-
radores.

'

"Correio do Norte" felicita o

Capitão LE-andro por ter asse

gurado a ordem e a tranquili
dade durante o s meses que
esteve a frente da Delegacia;

,

Capitão' 'L·eandro. José ,d� Silva Jr�
Deixou a Dtelegacia Auxiliár o bem estar\ da população de

:-·de' Policia de Canoinhas: dia' 20 Canoinhas.·
'.

de dezembro, o nosso' parti'cular
amjgo ,e- c(,rreligionário Capitão'�
dI\, briosa Força Pública do Es ...

taao, 'Leandro José dli Silva.'
Ocunando desde a muito dois

espinh�1"Çl,s çargos, Comandante
da 3a ICia. ISQlada' sedül'da nesta

cidade e'a Delegacia de Policia
de: Canoinhas, Capitão Lean'dro
José da Silva. em ambas as fun

Aos nossos' leitores, as�inantes, e . favorecedores ções, sf'mpre cumpriu com o seu
( ..

,

Ano Novo repleto de 'êxito e' dever, empregando a sua inte
ligência e vivacidade, no deserlj

A DIREÇÃO volvimento da ordem pti(blica e

,0 ,

....

bem co'Ino toda a sociedade C13-

noínhense, prestem ao eficiente
Secretário de 'Estadó, as .home-",

nagens de es'tim�{ e reconheci
mente pelo' que ele tem feito

pelo" desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina.

,"Correio do Norte" . apresen
tando suas bôas vindas ao Dr.
Aroldo Carneiro de CarvalhlQ,
l;\gradece-Ihe sua ,incessante �

infatigavel ativida,de em pról d�
'tlido que tem feito e realisado
em benefício de Canoinhas e d,o
Estado que se arguIria em te-]o

, como filho.
'

Sub�Tenente' Ademar Gomes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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10 Está oferecendo ' a

LOJA das NOVIDADES
Compre 'agora, com mais, facilidade e economia, .pelo sistema

'Crediário da Loja das Novidades, Já recebeu as últimas
creações da moda para a presente estação.

Faca urna visita à LOJA DAS NOVIDADES
.,

ri· ri

/ . � .

'

Terras' 'à 'Venda
-,

�

Vende-se um terreno de caíva e ótimas terras de
cultura com 309 alqueires, situado à 6 klm. da cidade, 'em
Salta d'Agua Verde (terreno Liberato) com barbaquá, erva
mate, muita lenha, nó de pinho e.TI quantidade, diversas
casas de moradia e demais benfeitorias.

Tratar cf o sr. 1 ito ou sr. Rubens Ribeiro da Silva.
Mais um terreno de 60 alqueires caíva e cultura

com casa de moradia, barbaquá, erva mate e demais ben
feitorias, todo cercado de arame, distante da cidade 25
quilômetros (Fartura).

,

Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes S. A.
Tratar com o Sr. T I T O

,

,Atenção. IA F�brica Glória' oferece ao povo de Canoinhas
,

Roupas prontas e sob-medida Casemiras, Linhos, Tro
picais, das mais variadas côres e dos melhores padrões.\

Agente para os municípios de Canoinhas e Pa
"panduva Estefàno Bedrij:chuk - Rua Paula Pereira,
N.? 872.

-- .

2x

•MiAM Rti 5 644, 'M"
,.'

ee

Para seu Automovel ou Caminhão
.

,

�nfas sc.: �l1iams
Revendedores autorizados
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Frigidaite
OS MELHORES

,At. :vista e a prestações.

Modernos, tipo 1957.

Iformações com Waldemar Hnüppel OU Alfredo 6arcindo.

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

eRENHERA BOA ROUPA
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E POBORP/I/)O
" 11MPRAZEI(

UM PRESENTE
INESQUECIVELI...

Nêste �ATAL, dê à sua MÃE, ESPOSA OU

NOIVA, uma máquina de costura RENNER -

um presente útil e inesquecível. ,

A' vista ou em suav,es prestações mensais na

Rua Getúlio

Vargas, 882

A V I S'O

",

TOSSES r IllotlomTES

!.�VIHHO [REOSDT nno
tSllVllilAl

,

GRANDE TÓNICO

o Snr. Agente Postal Tele

gráfico desta cidade, cornunica

que pára o próximo ano, serão
cobrados os preços abaixo dis

criminados, para assinaturas de
Caixas Postais e' Registros de

Endereços Telegráficos, confor-
me tarifas em vigôr:

- ,

Asssinaturas de Caixas - ano

Cr$ 480,00; Endereços Telegrá.
ficosv anq, - Cr$ 960,00.

Esses pagamentos serão feitos
em começo de Janeiro entrante.

JOÃO BELEM FERNANDES
Agente,ATAFONA

. ,

Em Colônia de Rodeio Gran-
de, Papanduva, vende- se em

terreno de um alqueire, uma

ataíona, preparada para o fabríco
de farinha de mandioca, farinha
de milho e- fubá, Possue luz -

, elétrica própria, .corn instalação
para carregar baterias. No refe
rido terreno existe uma queda
dágua, com capacidade para mo

vimentar qualquer indústria.

Tanque de Madeira, pedra e

cimento.
- ,

Verte tratar com o proprietário
Sr. ALI!?IO CORR8A DE LIMA
em Rodeio Grande, Município
de, Papanduva. 2x

o seu rádio do futuro •••
está ueui, HOJE!

DP-TV-4 67-P

Mod. BR 639-�. - 7 válvulas "N.oval", ôlho magico, estágio
de rádio-frequência, 6 faixas de ondas arnpltadàs, alto-falan
te Super lYI .de 8" com tornada suplementar. 2 contrôles de

tonalidade independentes, tomada e chave de "pick-up".
funcionamento em 90 até 220 volts AC, mostrador com pon

teiros. luxuosa caixa de madeira, Dimensões: 60x39x23 em.

PHILIPS com a nova ,
.

, .. -

tecnlca

Revendedor AutoriZado
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sempre novidades

CASAERLITA LOJAS UNI'DAS. LIDA.
Rua Caetano Costa, 553

CANOINHAS - Santa Catarina
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HOSPITAL SANTA CROZ
Assembléia Geral Ordinária

De órdern do Snr. Presidente e em conformidade com

os estatutos sociais. convido os senhores associados nara a assem

bléia geral ordinária .a ser realizada em data de i3 de Janeiro
de 1957, no edifício do Hospital. pelas 10 horas, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte órdem do dia:

Eleição da "Comissão de Contas" para o exercício de 1957.

Na falta de número legal, a assembléia funcionará 30
minutos mais tarde, com qualquer número de presentes.

Canoinhas. 27 de Dezembro de 1956.
Rolf Walter - Secretário.

lUiíd A

Cineminha São Francisco
Paixã.o e Sangue

EM TEf:HNICOLOR com VAN HEFLIN e

SUSAN HAYWARD

PROGRAMAÇÃO:
Amanhã, as 15 hs. (com seriado)
Amanhã, as 20,15 hs. (com seriado)
Dia 1. de Janeiro: as 20,15 hs.

.

NUA 'U.

6 de' Janeiro:

"Cuidado com o amor"
Comédia Inglêsa de ARTHUR RANK com MARGARET

LOCKWOOD e NORMAN WOOLAND.

; && WAAAN

LOURENCO .BUBA
�

Agradecendo a preferência que lhe foi dispensada no de-
correr do ano, cumprimenta efusivamente os seus amigos
e fregueses, augurando-lhes um feliz Natal e um próspero

.

Ano Novo cheio de venturas e felicidades.

AVISO
Distintos assinantes.'
Devido ás constantes altas de mão de obra. papel. ma

terial. em geral. Somos forçados a alterar o prêço deste Jornal
a partir de janeiro para Cr$ 75.00 (setenta e cinco cruzeiros)
por 52 números, ou seja um ano,

Todas as assinaturas em atrazo, serão regularizadas até
31 do corrente' ou posteriormente na base de Cr$ 50,00 (cincoenta
cruzeiros.)

A Direção agradece antecipadamente a cooperação de todos.
Canoinhas, Dezembro de 1956.
ifi @i;;

CORT(JME' CANOINHAS
JOSÉ A. SCHMITT

Cumprimenta os seus amigos e freguezes,' desejando-lhes
um próspero ANO NOVO.

Canoinhas, Dezembro de 1956

':À. W. BACH
proprietário da CASA ERLITA deseja
a todos seus amigos e fregueses, um

1957 cheio de saúde, alegria e satisfação.

LEONARDO GAPSKI
Cumprimenta os seus amigos e fregueses augurando-lhes
um próspero ANO NOVO, repleto de venturas e felicidades.

CONFIDENCI
Não sabemos até onde possa bom estado de conservacão da

chegar a impetuosidade das sara i- quela via de acesso. para realiza
vadas de inverdades despejadas rem propagandas de feitos da
das vigias do já arribado barco de Prefeitura.
nossa administração municipal. Lambusados de suas proprias
Vigias de pôpa, pouca cousa de ações. espirrando mentiras. pupu

valor, realmente. é por alí despe- Iam pela cidade quantidade de

jada. no entretanto munamo-nos fanáticos vociferando que a 6tima
de uma luva e vejamos a maté- conservação da estrada deve se à
ria.. não vamos ingeri-la como municipalidade.
pensam os ilustres autores das

Sem dúvida mantem a mesma
barbaridades, vamos devolve- las a

.

d turma de conservadores da estra-
fim de que eles efetuem a devi a

da, dúvidas tambem não pairam
e normal ruminação.

quanto a identidade dos bons
Trata-se da estrada que conduz mantenedores da mesma.

à ponte do Rio Tamanduá que
I I

parte daestrada Dona Francisca. O que não está certo. o que
está errado. é querer a adrninis

Tirain proveito. usufruem, do
tração municipal intitular-se autô-
ra do estado bom em que encon

tra-se a referida pista
Não nos deixam mentir os mo

radores de Barra Mansa e ·Tim.
b6zinho e adjacências. corroboram

Recebemos e retribuimos com

votos de um Ano Novo repleto
de venturas e felicidades aos

amigos e assinantes Dr. Arolde
C. de Carvalho, Secretário de

Viação e Obras Públícss > Nery
Sardá - Estefano Bedritchuk e

Cia. - Banco Indústria e Comér
cio de Santa Catarina S. A. -

Indústria Urano !.VI�dereira Ltda.
- Sociedade Catarinense d:JS
Rádios Técnicos • Minnescta
Manufatureira e Mercantil Ltda.
- Manufatura Industrial Gráfica
S. A. - Agro Industrial Bruno
Herdrich S A. - Indústrias Reu
nidas Irmãos' Spina S. A. - e

José Campestrini e família, que
sensibílísados, agradecem as a

tenções que sempre lhes dis

pensámos - oferecem ainda a

família Campestrini seus prés-'
timos na nova residência, em

São Bento do Sul.

, Registro CiV ii
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Qficial do Re

gistro Civil de Felipe Schmidt,
Município e Comarca de Ca-
noinhas.

�

Faz saber que pretendem ca.
.

sar: Sebastião de Brito e Au

rora de Paula Cordeiro. Ele, na
tural do Paraná. nascido em

Malet no dia /20 de Janeiro de

1912, Ferroviário, Viuvo, domi
ciliado e residente neste Distrito
filho de José de Brito e de' Da.

Candida da Silva Brito, domi

ciliados e residentes em Malet,
Paraná. Ela, natural do Paraná,
nascida em Portão, Curitiba no

dia 14 de Outubro de 1914,do
méstica, solteira, filha de Fran

cisco de Paula Cordeiro Sob. e

de Dna. Herrnancia Nascimento
Cordeiro domiciliados e resi
dentes nesta Vila.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar e

chegar êste ao conhecimento de

todos lavrei (I presente que se

rá afixado no lugar de costume
e .publicado no Jornal "Correio
do Norte" da Cidade de Canoí
nhas.

Felipe Schmidt, 19 de Dezem
bro de 1956.

João Augusto Brauhardt.
Oficial do Registro Civil.

Folhinhas
Entre as inúmeras já recebi

das. ofertaram-nos ainda muitas
folhinhas para 1957, as seguin
tes firmas:- Antonio Dias, fu
nilaria e encanamento, e Bras

lube, Lubrificantes Brasileiras
S. A.

.

Agradecemos sinceramente as

ofertas recebidas.

Felicitações

s ...
nossa afirmação as firmas Indús
tria de Madeiras Zaniolo S. A .•

Carraro & Kastrup, as quais man

tem, reparam e zelam amiúde a.

dita estrada.
/

Injustamente mencionadas fir-
mas não recebem dos cofres mu

nicipais qualquer subvenção, a ti.
tufo de gratidão da municipalida
de, pelos reais e palpáveis servi
ços prestados ao município.
Sejam coerentes meus"senhores

não tentem tomar para si as rea

lizações alheias. pois com isso,
desmoralizam ainda mais as já
desacreditadas declarações do exe

cutivo municipal.
E' triste realmente o estado de

decadência moral em que encon

tram-se "afundados os serviços mu
nlcipais. mais alarmante ainda, é
a desavergonhada atitude que as

sumem deante de suas deslavadas
inverdades ...

23. Exposição Agro 4vicoJa Industrial
Patrocinàda pela Associação Rural de Canoinhas,

está marcada para os dias 23- �4 e 25 de Novembro de

1957, a 2a Exposição Agro Avícola Industrial, que se reali
sará nos pavilhões da Associação Rural. Espera-se que a

segunda 'exposiçãü tenha o mesmo êxito da primeira, rea

lisada em Setembro de 1953,
A Associação Rural de Canoinhas pede aos senhores

Lavradores que guardem cereais da presente safra, inclusive
selecionar os melhores grãos de trigo e guardá-los em lo
cai fresco e apropriado, para serérn expostos em Novembro
de 1957. Todos os expositores receberão prêmios, principal-
mente os lavradores. �

Demais informações poderão ser obtidas com Al
fredo Garcindo. Presidente da Associação ou Walmor Fur

tado, no escritório da Associação.
-

Ao Sr. Generoso A. .Prohrnann
Lemos com surpresa o seu artigo no jornal "BAR

RIGA VERDE", em que o Senhor se refere à Comissão

pró-Município de TR�S BARRAS. Disse o Senhor em

seu artigo que êsse "grupinho" _

de 11, que é nossa Co

missão, não representa a população de TP:E:S BARRAS
e que esta não quer Município.

Quem não quer Município é o Senhor � mandou
assustar à população, dizendo que com a criação do Mu

nicípio, o impôsto seria dobrado. Admiramos do Senhor,
que parece ser um pouco inteligente; dizer isto, sabendo

que sem impostos não se pode manter nenhum muni
cípio, Estado ou País.

Outra ignorância sua, foi dizer que nossa Comissão
não representa a população que quer MUNICIPIO. Que
ria que trouxéssemos tôda a população de TRES BARBAS
a favor do Município? Aqui? Então seria uma revolução,
contra o poder constituido.

.

Sendo o Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL,' ignora que uma comissão (UM GRUPINHO)
pode representar até uma NAÇÃO? Se 'quízér uma as

- �inatura de 3 ou 4 mil pessoas, nós lhe mandaremos.

Não responderemos mais nenhum artigo que por
ventura mande publicar, porque o Senhor tem um jornal
pôr sua conta.

Quando, porém, quizér alguma coisa, mande reunir
o grupinho dos 11, que não fugiremos à discussão, como
o senhor fêz, fugindo da -Câmar Municipal, quando o "gru- .

pinho" pretendeu assistir a votação do projeto de Lei

pedindo a criação do Município de Três Barras.

É dever de. todo cidadão trabalhar pelo bem e

progresso de sua
. PATRIA.

O Senhor nunca fêz nada por TR:E:S BARRAS,
porque não tem um palmo de terra aqui.

. ,.

"ENQUANTO OS CÃES ·LADRAM, A· CARA-
VANA PASSA"

Pelo "grupinho dos 11"

Cyriaco Felido dos 'Souza, João 8edretchuk

Sob", João B. Pacheco, Ricardo de Oliveira, Boleslau
Polanski, Emiliano José Uba, Altredo Soares, Pedro

�rbos dos Santos e Luiz Pinto.
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Para melhores �nformações'queiram dirigi:r.:.se a

Comél�cio e Indústria Germano Stein SIA - FUial
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I - C::trônica da Cidade

�L\_ PI�AÇA
, O que caracteriza o movimento,
a ação. a vida social de uma Ci
dade é, sem dúvida alguma, o

ponto de reunião do grupo -hu
ma 00 daquela região.

Falo de "cathedera" {� uão o

escrevo por ter ll>l,,jrnílado n pre
vilêgio dos "seuectus", coru o

qual iniciam �IW', celebên-imss

xarupadas qU8 11euomínam crôui
C1:I8; "há vinte anos atrás .. ."

Cidades, vilas. povoados, do
norte. centro e sul do País que
tenho estado carecterizam 'se pt-:lo
seu "f(JlJti.[l�", isto é pelo movi
meuto circuuscrito da população
a um certo local. Geralmeoi,e
realiza-se em uma praça ou em

tôroo de um coreto, com a banda
de música local, a executar do
brados graciosos e alegres.

É êi!8e senhores a principal oa
racterí-tica. é êsse meus amigos
a siugularidade atraeute e emotiva.
'de nossas cidades de interior.

Algum dia se em alguma parte
do nosso Brasil onde hou ver um

povoado ao menos. deixar de exis-
tir essa poesia crepuscular, he
rança sublime. singela. calada e

significativa de nossos ancestrais,
puder-se- á então o que de mais
atraente existe em um-agtomerado

. humano distante de um centro

cosmopoli ta da região.
Seria cansativo, enfadonho tor

na v 8- se, monótooo ficaria e di
dático tornaria essa crônica, se

explicasse aqui desde os primórdios
'S DOSSOS dias, o significado belo
e fundado dêsses contactos sociais
realizados em nossas cidades do
interior.
Não proponho-me aqui a cri

ticar. a comentar, a aualiaar, a I

tecer renaros sôbre os motivos

que levam essa bela hospitaleira
e atraente cidade de Cauoiuhas, a

. fugir da regra de quase tôdas
suas co-irmãs do territô: io brasi
leiro.

Para qualquer ação social faz
semistêr um movimento primeiro
DO campo das idéias, é o que su

giro tão humildemente quão de
sejoso de êxito.

Se' não existe tal prática é

porque moti vos devem existu, ou
de ôrdem êtuica (ethos) ou por
'falta absoluta de compreensão ou

porque mesmo haja. em alguma
época, acontecido o desvirtuamento
de tal movimento exooutâueo.

Igooro o fato ou aconteciment.o

dêsse jaez. mesmo porque como

visitante e já agora admirador dessa
cidade, não teria tempo necessário
para cientificar-me dos fortes mo

tivos que devem haver.

No entretanto, malgrado a si
tuaçã: em que, encontro-me. ou

saria dizer lhes. que a cidade de
Cauoinhas, aumentaria em brilho,
em sociabilidade e, mesmo em

repercussão. se voltasse ou iniciasse
o "footiug", não digo diário, mas
domingueiro pelo menos.

Mais do que a diversão pro.
priarneute dita está o sentido in
direto. subjetivo, do ref�rido 1110-

vimeuto.

Poder-se ia então dizer, com

certo orgulho justiíicadc, a quantos
não conheçam essa cidade que
não são as praças que embelezam
a cidade e o povo. e sim o povo
que ornamenta as praças e d ci
.dade de Canoiuhss.

Se nunca atinaram com o fato,
se as ocasiões 'de movimegtar O

I intelecto não foram. ainda, assim
dirigidas, deixam-se meus. senhores
ainda que por segundos. mergu-
lharem em seus sub conscientes e

vejam com a clareza peculiar de
00880 Super-Ego, qual a diferença
que existirá, qual a aparência que
ficará a cidade de Canoinhas com
um movimento social de certo

modo apreciável, estrelado pelas
belas. simpáticas e agradáveis se

nhoritas existentes aqui, ponto
alto e meta única dos forçosos
turistas ...

No interesse da população, do
bom nome da cidade e no supre
mo e límpido bem estar social. e

DO da coerção familiar de um gru
po social, cometeria séria impru
dência se não ousasse. roais uma

vez, a solicitar-lhes que pensem
no assunto, porque não é fÚbil,
não é banaí, . não é medíocre, I:l

não ser para os rasteiros. como

parece sê-lo' à primeira vista, o

fato em foco.
P. JACQUES

�----

Utensillos domésticos,

Casa Erlita
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Rádios

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA
---------------------�------

,

Registro Ci V ii
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz 'e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

I

Faz saber que pretendem ca

sar: Derrneval Fadter e Maria
Rósa Martins Ele, natural dêste
Estado, nascido em Canoinhas
no dia 13 de Agôsto de 1933,
operá; io, solteiro, filho de Car
los Fadter e ae Dna. Marta
Fadter domiciliados e residentes
nesta Vila. Ela, natural. dêste
Estado, nascida neste Distrito
no dia 7 de Janeiro de 1938,
doméstica, solteira, filha de E-
'duardo M. dos Santos e de Dá.
Ana Vieira' Santos, domiciliados
e residentes nesta Vila.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver' conheci
mento de existir algum impedi
mento legal. acuse-o para fins
de direito. E para constar e

chegar êste ao conhecimento de
todos lavrei o presente que se

rá afixado 'no lugar de costume
e publicado no Jornal Correio
do Norte da Cidade de Canoi
nhas.

Major Vieira, 19 de Dezembro
de 1956.

Sebastião Grein Costa
Oficial do R,?gistro Civil.

Praça Lauro Müller,203

na tela do Cine Vera

CLUBE SORop�rIMIST A
Vísita da presidente do Clube Soroptimísta de Florianó

polis - dona Áurea Leal Moura e da. Diretora. do mesmo, sra.

Adélia Cherem Amírri.
O Clube Soroptimísta é uma Sociedade nos moldes do

Rotary, porém, para congregar mulheres profissionais do mundo
inteiro.

E' o único clube que eleva e confraterniza num movi
mento internacional uma pleide de Senhoras que pelas suas ati
vidades, cooperam com as autoridades constituídas, .corn as con

g+egações filantrópicas; é apclitíca e areligiosa, mas, em todos os

setores estão ajudando à Coletividade

Federação Internacional de Clubes Soroptimista
O Clube Soroptímísta, conta com quasi 1000 Clubes con

gêneres espalhados pelo universo e existem três federações à saber:

Federação Ingleza que por si só compreende-aênglaterra
Escóssia e Possessões.

.

Federação Européia que compreende quasi todos os Paizes
da Europa Continental.

Federação Americana que compreende os. Estados 'Unidos"
Canadá, México, Cuba e BRAZIL.

O Clube -rnais antigo no Brasil é (I de Rio de Janeiro

que conta com 9 anos de existência; o de São Paulo, com 8 anos

e recentemente em Julho foi. fundado o de Curitiba, o de 1i'10-
rianópolis e o de Petrópolis.

.

.

E' Presidente do Clube Soroptimista de Curitiba a grande
Escritora Pompilia Lopes dos Santos e conta com os elementos
de mais valor intelectual e cultural do Estado do Paraná.

Florianópolis congrega no seu elenco os expoentes máxi
mos das atividades das mulheres que trabalham.

Só pode pertencer à um' Clube.Boroptimista uma Repre
'sentante de cada Classe e que 60% de seus proventos sejam de I

suas atribuições ou que sejam coproprietárías de indústrias, co

mércio ou outras atívídàdes que beneficiam e engrandeçam o

lugar onde residem,

Em visita à próspera cidade de Canoinhas, estiveram em

nossa redação, para uma visita de. Cortesia a Exrns. Sra. AUI'<"8
Leal Moura, representante da Escola Profissional Feminina de

Florianópolis e a Exma. Sra. Adélia Cherem Arnirn proprietárta
da conceituadíssima casa Comercial "CASA TRÊS m,IVJÃOS",
atacadista em Lanifício, que estão encantadas com a cidade e

seus habitantes e estudam a possibilidade de mais tarde poder
trazer à Canoínhas um Clube congênere para congregar à Família

Soroptirnista ,de todo mundo e assim estreitarem os laços de
arnizade e co'nfraternização de todos os povos.

r(TÀ"R"i\ f E RlD A�51
I· E C Z E ,M AS,!

I �� F L A M A ç O E 5',
COCEIt<AS,
F R I E I � A S,

I E S PI N H A 5, ET C.
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CORREIO DO NORTE-------------------------------------

VI.DRAÇARIA
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas

Em frente a firma IRMÃOS .TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições

para banheiro, etc... Pequenos concertos a domicilio.

Variado sortimento de artigos para presentes.

Colocação de vidros em geral

o Melhor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de

escritório, Sua bôa conservação' será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo. '

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Praça Lauro Müller, 132 ;-: Canoinhas

Encarrega. se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de

Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, lJ�adas e reformadas,

,"'-
i

.

i

Com uma máquIna

.'

, j
/

-

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa essistêncie para

b· · I t do pequeno concerto

sua lele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e, accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFIC'INA RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto,à Casa Esmalte'

..........__I � -

29·12.1956

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygial
<t Bor�x ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos

anéis e bsíncos de di

versos moderas

Ma Reloj04ria Suissa
de Guilherme J. A. Sma
Rua Eugenio de Souza

�

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

ea�4 �ttit4

Casa' Esmalte
Rua Paula Pereira, 362

"

Oferece:

TINTAS PARA AUTOMÓVEIS

TINTAS EM PÓ
TINTAS A ÓLEO

ES�ALTES)
OLEOS

AGUA RÁZ
CÓLA
PINCÉIS

FERRAMENTAS

GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS

DOBRADiÇAS

FECHADURA�!
PREGOS" ETC_ ETC.

DR. ERWIN SCHWARZ

Clinica Dentária Geral
-.

- Raios X

A mais moderna aparelhagem dentária do

Estado a serviço do. pôvo ,de Canoinhas

Atenção

• um pr, .. %.r •

tar.fa d. c ••• rl

Ifilprova&:G_em vórlos poISes, vitorio·

.a contra o tempo, o desgaste e OI

choques; reclam�da pelos donas da

casa, costureiras, modistas, alfaiates-

..dqulna de costura c"m por cento �

agora é fabricado no Brasil para que todos oe

lares brasileiros possua�' a 'máquina que""'__
formo em prazer � tarefa de COI.,,'"

VIGORELLI possue um belo movei .m ........

trabalhada, com cinco gavetas,' cosendo 'P4W8
frente e para traz, bordando, volante lIMICIç8

para maior proteção.

VIGORELLI é garantida por quinze enol _

dura uma eternidade I

Distribuidores no lul do Bralil:

para este ano concede-se um

desconto de' 20-1.

sôbre a tabéla em vigôr

CONSUL TO RIO:

Rua GetúliO Vargas, 898 (em frente a agência Ford

Colchões de Molas - Duas 'Faces!
Grupos EstoFados

A VISTA

Trabalhos ràpidos

Atenção' Senhores

e garantidos'I

E, A PRAZO

Informações C9m Waldemar 'Knüppel

-.
..i:

,) \

cJI�� .7/la.u.doJi,.
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU

Representante local:

Basilio H�menhuk & (ia. Ltda.
C I L I B I - concerta-se com r�pidês na oficina I

NIVALDO MORESCHI (Nêne)

Rua Paula Pereira, (esquina Barão do Rio Branco)

Motori�tds
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Deputado Benedito
de Carvalho

,Terézio
Júnior

Encontra-se em Carioinhas, em
'

putado Estadual eleito pelaUnião'
visita aos seus familiares, amigos 'Democrática Nacional e ex-Pre-
e correligionários, desde o dia feito de Canoínhas.

'

Deputado BeneditoTerézio de
Carvalho, que n a Assembléia
Legislativa vem zelando pelos
interesses de Canoinhas :.. com
sua atenção para as'nossas esco

las e atendendo as reínvíndíca
ções dos professores, 'desemba
raçando requerimentos e pro
videnciando urgência nos despa-

, chos, é o legitimo 'representante
dos canoinhenses na capital do
Estado. \ '

Nossos votos 'de bôas vindas
e feliz permanencia em nossa

cidade.

21 de dezembro, o sr. Benedito
i Terézio de Carvalho Júnior, De-

José 'A. Schrnitt e

Família, -

Desejá aos seus c parentes 'e

amigos um próspero Ano Novo.
cheio de venturas e felicidades.

Canoínhas, dezembro de 1956

1..... ,

Cine Teatro Vera Ci'u,z
APRESENTA:

HOJE - ás 20,15 horas � Impróprio até '14, anos

'Capitão, Kid, 'e a Escrava
em Technicolor, com Tony, Baxt,er - Ronda Fleming.

-----

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

TARZA'N E A SEREIA
DOMINGO - às 17 horas - -Censura Livre

Capitão Kid' e ,a ,Escrava
em Technicolor

DOMINGO - ás 20,15 hrs. Impróprio até 14 anos

ULISSE S'
em deslumbrante Technicobr, tendo como principais
astros Kirk Dougla3, Silvana Mangano, Anthony ,

Quinn, e Rossana Podes ta. '

.2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos

ULISSES em Technicolor

�' Terça-Feira, r de Janeiro de 1957,
às 14 horas - Censo livre

U L ISS E Sh'Í7 horas - Censo livre ,.
"

às 20,15 h. - Imp. 14 anos
._-�-

",: 4a. FEIRA • ás 20,15 -horas - Impr. até 14 aoos

;';" Meu Irmão, o Tigre
_ "'., �om PrE:ston Foster - Mykei R(Jnney

;_:-<��_��A��:;: l';!�:;, ------

,

. ",5�·., e' :6ã. FEIRA - às 20,15 horàs - Impr. até IS aooa,

,,'
.' '\,

"Oc Um Plano Sinistro
'�,

�\' , .
..-

"

lendq.'como principais astros Joseph Cottpn; Jean Peters

''Ágt;1ardem para Domingo dia 6 o colossal
tilme da Fox, LANÇA PARTIDA,

em Cinemascope.
1--__----------------------,

Petróleo Brasileiro' S. A. • Petrobrás
Entrega de Obrigações ao Portador
A Agência do BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

SANTA GATARINA SIA, desta praça, está autorizada pela "Pe
trobrás" a fazer ,8 entrega aos contribuintes do exercício de 1954
(ias respectivas "Obrigações ao Portador", emitidas por aquela
.companhia, bem como efetuar o pagamento dos dividendos re

ferentes aos dois semestres de 1955 e o primeiro semestre de
H}56.

Os interessados deverão procurar a agê:Jcia lo('al do "IN
ICO", ;nunidos das respectivas "Guias de Recolhim�nto" do exer

I
,cio de 195*. O prazo de entrega termina a 15 de Janeiro �. 1957.

,

� ,',

, .

,

.João Seleme

ANIVERSARIANTES ,DA �'SEMANA
COMPLETAM MAIS UM' Ney, filho do sr. RodQlfb Ja�." SARADO: a menina [ane

NATÀLICIO bl01!ski/ os, gêmeos Aroldo,� çh'e_re'!'_, filhado ��. lair C.ôr�
HO,TE' O - D R neau Arilda, filhos do sr.: dos« te; o .tooem Hercilio Pereira;

• S S1 s. r. e I' d 5 t '

, ,

J
F:

.

Sp 'tC b A
.

P, trintchuk macio QS an os. os srs. ranctsco I sner e
u as; numas 'e

_, ' Alberto Greffin
,� Aleixo Czarnik; as senha- AMANHA: O jóvem, Fer� ,"

_.

tas Dna. Anita, esposa do. nando.Celso.filho do sr-Ber- ,DOM/NO.O: As, senhoras
sr. Leo Freund; Dna Marta, nardino Crestani e a menina Dna. Eteloina, espo$a do sr.

esposa do'sr: l!Jõo Wisnieski, Anita, -filha do sr. Afons» Afonso W icse; Dna, Almir.,
Dna. Thomdzia, esposa do sr. Knop. " esposa dl? sr, JoséMq,rta Fur
Frede�ico Werdan; Dna. SEOUNDA.FE1RA:' O sr. ta�o PrJ,!"o; Dna: Ana, IS·
-Francisca esposa do sr. Eral»

P I w· S t S··
, posa do . sr. Belmiro Alves,.,' .

° au o tese' a r ia. Intra, :

A t
.

.

J é d Sdo Spitzner; o -jôuem smar +.·lh,J " h' D d' S '1. os srs. n. onto os ,os an»
, "

.

a ...0 sr. a ir
,

a z. tos' Darci Guebert e Pedro
oetra; as senhoras Dna. Irene: Tokarski; os meninos fuso,.esposa t!0 sr. LourençoBuba; Carlos, filho do sr, José MaDna. Mira, esposa do .sr. Lel?- ria rurtado Primo e Lou»nel Barcellast o ment'!_o Lut� renco, filho de sr. Vicente
Cesar, 'tino do ,sr.foao Rei» Novuk.'

Decórre dia 1.0 de '[aneíro o .nert.
,

"aniversário do nosso companhei- '

'

,

r,' DIA 7: A senhora Dna . ..4 ...

ró João Seleme, Nesta data tão T.ERÇA.FEJRA: O Past�r' dalsiza, esposa do sr. Wil/y
.írnportartte para os canoinhenses (leorg« wrss-r. os ��s. Ioão. Priebe

'

Seleme e Antonio da Silva; •

pois João Seleme está 'corno
a senhora, Dna. Hitaa, esposa DlA 8: As senhoras Dna.

sempre esteve, com o seu nome .do sr. Henrique Soetber; o Amalia, esposa do �r. [orgeligado ao progresso de Canoi-
jóvem Egon, filho tio sr. Stoeberl; Dna. Nadir, esposanhas, não poderíamos deixar sem Dietrich Siemsi as meninas do sr, Aluino Koehler; Dna.

registro o seu aniversário 'nata-
Beatriz, filha, do sr. Vende. L�onor, esposa do �r.. Paulo

lícío. Com o estandarte de luta. lino Klotk e lone Regina, ti... Mülle,; o sr, [ustiniano da
Joãc Selerne chegou em Canoi-

lha do sr. José Szczygiel FI; ��lva Quadros; a Srta. [an»nhàs díspôsto � empreender uma o jóvem Silv,ino Salomon, dira, tilha do .s,.. He11:r1qu�jornada cívica' atravéz dll/�eu "
., Passos; o menino Ilario, ti:

trabalho empreendedor e per- qUAR'(A.FEIRA: A,Sr_tf!. ' lho' 40 sr. Sérgio Gapski; o
sistente. Desde então, outra coisa, Orietu, fllhf!' do sr. Herqlw. [âoem', Wilson, filho do sr.
não tem feito, senão a de ajudar D. da Silueira; o lavem' Car- Vitor 'Tomascbite.
o desenvolvimento da cidade los Alberto, filha do sr.lulio

'

.

'

'.

que o acolheu como seu próprio Ribeiro do Vale; o sr: Jaros, ' I??A 9.;·A Vva. Dna. Frlda_
filho. E foi tãó bem recebido law Sidorak; os meninos 01-, Krels; a Sr(a.."'altla Seleme�

_ que desde logo conquistou 8 demar Mussi lor., filho' do sr, o� su. Sadz .Selem_�, e {'ran
simpatia do pevo canoinheríse. OJdemar Mussi e losé Raul, cuco Szczyg1�/; o Jovem Mar.

Hoje, naturalisado brasileiro, filho do sr. Claudio Lourenço cos Cesprt ftlho do sr. Dr.
João Sdeme tem esta terra co- di! Lima.

'.. Celso, Ruuen; a senhor,!, Da.
m� seu berço natal. Foi Presi- . '. Ana, espos,a d.o sr. Atmd� E"
cltnte do Ginásio Santa Cruz e QUINTA",FEIRA: Os' JO- midió' a" srta. Walde1'e.s
um dos fundadores, Presidente' vens A4emar, fil�o 40 sr. Ma�, ,juraey, filha do sr, Ant()nio
do Hosp'ital' Santa Cruz em dois Sclzumacher e W'Pldl'm'ar Irt- 'Soares; a Vva', Dna. OqbrieJa

neu, filho do sr, Wald�mar Sabatke.bienios, conseguiu após um!! lu- Carlos Stange; O!; srs. Artur
ta ardua, dificil e exaustiva,

Bauer; João J.<utquevicz e,A�lIparelhar o Hospita� ': qeixá::l�� tonso Carvalho Kolzlel; assé.
nas excelentes condlçoes que se:.,· nhoras Dna. Zoraide) esposa"encontra, e um dos melhor,êi

do sr. Francisco Zaziski; e
das cidades visinhas e muitas'

Dna. Elisabet, esposa do sr.
outras, de Santa Catarirlà. Foi

Oabriel Niedzielski; a meninaPresidented2 Uüiãe. Democrátj:·-, Maria Aparecida, filha ,do sr.,
ca Nacion,al, Diretórjo Municipal Alberto Wardenski..onde dé!xou uma ampla: �?a�eln
dt! serVIços prestados ao partido. SEXTA-fEIRA.: A, Vva."

Dna. Chalbié Seleme;, o sr.

Léo Freunâ; as senhoras D'lja
Paula, esposa do sr. Guilher
me Mohr; Dna, Angelina Ca",
valheiro, esposa ,do sr� José ,;

lnacio dos Santos e Dna. Lin#
na, esposa do sr.

'

Bel/na1'd_o
Metzger; a \ menina ; MarIa
Oeni filha d(),s�r.·'VicenUNQ
vak;'a ,Sr/a, R_f'ginà Ce.li, fi. '

lha do $t. Felix da" Costa
Gomes . .-

.

i

Não podemos em poucas linhas
dizer tudo que João Seleme fez
e realizou, pois' muitas folhas
seriam necessárias,

.

Quem o co

nhece sabe .perfeitamente de sua

capacidade de produção, de suas,

iniciativas e da sua compreensão
de assistência social.

CorrE:io do Norte felicita-o.

almejando-lhe votos 'de felici
dades.

Movimento geral' da festa realizada' por qca,...
sião da' primeira comunhão das criança's ná
"Escolas Reunidas., Frei Menandro, Kamps':'

Xarqueada, 16-12':"56:
,'. '

Importância re�ebida em dinheiro como,pre�da Cr$
.

996,90
Venda bruta do churrasco " .4.086,00
Venda bruta de pães' ,

" 21,2,00
Venda bruta de fitinhas .

- I
"484.00

Venda total do aviãozinho
" 2.527,00

Renda líquida da "Cadeia" ,

"

'7,67,00
Movimento do "Tiro ao Alvo" ;' 775,00
Renda bruta do chopp

t, 3.940,00
Renda barraca do café

' " ::S.593,OO
Renda do Leilão de Prend�s

" 2 553,00
Rend� bruta do Botequim de JBebidas ; ,

' "5.680,00
Vendas das sobras da festa .," 1.677,50

27.290,50
Cr$ 12.791,00

14.499,50
Despesa total da festa cf. notinhas anexas

Balanço
27.290,50

Lucro verificado na festa de 16-12-56 Cr$ 14.499,50
Octavio Pasda Tesoureiro
Estefano Wrublevski Presidente

'\' �,

; ,

DIA 10:'A srta. Jara, filha
do sr. Antonio P. Santana
os srs. Antonip Borek; Al
fredo Scholtz e NoéNepomu.
ceno Pinto; as senhoras Da.
Marciana, esposa do sr. La.
dislau Dombroski; Vva. Dna.
Mariehen Oomes; a menina
Lisfte Marilda, rilha do sr.

Antonio Cubas; o menino
Rein'oldo; filho do sr. Marcas
Franz. •

DIA 11: 'Os .�rs. 'Antonio
GUltgel e José Fuck

, A todos os aniversariantes
os nossos parabéns e os votos
de pp.renes relicidaJes.

,'Noi�ados
,� .

Contrataram nú'pcias dia
24 o jóvem �iValdomiro, filho
do casalMax e Olga Schützler
com a Sita Dalva, rilha do
casal SI. Anastacio-Helena
Buba.
- Contrataram núpcias

dia 24 do
'

cm rente o Jóvl'm
Luiz' Fernando Freitas .. filhó
do sr. Candido Fritas e Dna.
Jose/ina D. Freitas, com a

Srta, Rosi, filha do casal sr.
Alcidio Zaniolo e Dna. Nair
Zanioló.
Aos 'jóvens pa�res os nossos

votos de inúmeràs fdicidudes.

NaSCImento
Acha- se em festas o lar do·

Snr, Angelino-Maria Eugema
Ferreira, comi o nascimento de

uma robU'sta garota que na pia
bati'lmlll receberá o nome de

Mariangela.
A nova canoinhense e seus

dignos 'pais nossos parabens,

Ass'inel
,

Leia! Divulgue!.

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




