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Conforme Edital publicado noutro local deste jornal, veri
ficamos que o Sr.,Orestes Bruzza, diligente Secretário da Agri
cultura no Governo Jorge Lacerda, autorizou o Dr. Roldão Camara,
reabrir as matriculas para o curso de Práticos Rurais, com

duração de 3 anos.

Tal noticia causou grande e imensa satisfação entre os

nossos lavradores, pois desta forma poderão encaminhar os seus p n
.

t· I C rlR"Alunfilhos para a referida Escola, onde poderão adquirir conhecimentos ru�n� arm: R. • LH VH nu

compativeis. com o atual desenvolvimento da agricultura brasileira, CAIXA POSTAL, 2
inclu�ve adquhhem instruções práticas e teóricas de agriçultura ���������_.������������������������,������������

mecanisada.

As nossas possibilidades economicas residem no desenvol
vimento agrícola -- na fertilidade de nossas terras, mas para que
tudo isso se faça sentir, é necessário que os nossos futuros lavra-

Escola Prática de Agricultura "Vidal Ramos", sediada em Marcilio

Dias, de onde tem saido os Práticos Rurais para a

agricultura catarinense.

dores tenham conhecimento da mecanisação da lavoura, de ins-
.

truções necessárias atravez de um 'programa .bem organisado
feito COIíl conhecimento dos recursos modernos que a lavoura
atual exige. A reabertura das matriculas do curso de Práticos

Rurais, autorisada agora pelo Governador Jorge Lacerda e colocada
em atividade pelo Secretário da Agricultura Mário Orestes Bruzza,
dirigida em Canoinhas pelo Dr. Roldão Camara, competente agro
nomo, que já pode ser considerado um, dos incentivadores da
nossa triticultnra, é um largo passo nesse sentido.

Estando este jornal aguardando melhores dados sobre a

safra de trigo de 1956, para uma reportagem completa sobre o

desenv-olvimento da nossa lavoura do trigo, brevemente mostra

remos aos nossos leitorés e demais interessados, o progresso que
alcançou a lavoura de Canoinhas.

O Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação Rural
'de Canoinhas, a quem está entregue a aludida reportagem, de
monstrará com dados estatisticos, o crescimento agricola do nosso

Município.
Correio do Norte congratula-se com o Governador Lacerda

- Mário Orestes Bruna e finalmente, com o Dr. Roldão Camara,
pela louvável iniciativa em pról do interesse que demonstram
com a reabertura da Escola de Práticos Rurais.

Galpão de alvenaria destinado para o abrigo das máquinas da
Escola de Preparação Agrícola, sediada em Marcilio Dias, neste

Município. A referida Escola tem como Diretor, o nosso particular
amigo Dr. Roldão Camara, incentivador de progresso

dá a�ricultura canoinhense.

JUCY VARELLA
Visitou-nos o nosso particular amigo Sr. Jucy Varella, atual-·

mente residente em Caçador, onde dirige um Pôsto do Instituto Na
cional do Pinho.

rucy Varella é filho de Guilherme Varella, ex-Redator desta
Fê>lha e também um de seus fundadores. Estando em visita aos seus

amigos e parentes, aproveitou a ocasião para saber da época da rea

lização da 2� Exposição, e oferecer seus préstimos para o brilhantismo
da mesma. Em 1953, [ucy Varella foi o decorador da exposição, tendo
o seu trabalho ultrapassado as nossas fronteiras e sido fator de suo

cesso da exposição daquele ano.

.

Correio do Norte, cumprimenta
jando-Ilic fdiz estada em nossa cidade.

o ilusÚ,e'4coestaduano, alme-
_, •• >,--1 k.

':. "'.

mrctmc�: L��W� SC�R�MM C AlfRm� ��RCmn� . G�rc�te: Il�ASS SmMé
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADbs'

alvo de excepcional
consagração pública I

Comemorado festivamente o 1. aniversário do govêrno Jorge Lacerda -

-

O transcorrer das homenagens e solenidad�s - Outras notas
�FPOLIS, 4 (Do Corresp,) -

Raramente a Capital do Estado
terá vivido um dia tão festivo
como o da última quinta-feira,
data do prírneiro

: aniversário da

administração do Governador

Jorge Lacerda,
Já nas primeiras horas do dia,

a cidade apresentava-se com

aspecto diferente, notando-se
inúmeras faixas com dizeres a

lusivos à data. O espoucar con

tínuo dos foguetes era como que
o prenúncio das grandes festi
vidades que se seguiriam.
O Palácio do Govêrno, com

suas portas abertas, possibilitava
a todos a apreciação de gráficos
das realizações

-

do eminente
Governador Jorge Lacerda, no

terreno da energia elétrica. Tam
bém gráficos explicativos com

respeito à futura Cidade Uni
versitária e uma fotografia aérea
da Ilha estavam expostos no

"hall" da Casa Rosada.

MISSA NA CATEDRAL
A primeira solenidade do dia

foi a Missa em ação de graças,
na Catedral Metropolitana, às
9 horas, rezada por S. Excia.
Revma. Don Joaquim Domin

gues de Oliveira, digno Arce

bispo Metropolitano.
Notava-se a presença do Se

nhor Governador Jorge Lacerda
e exma. Senhora, além do Vice
Governador Heriberto Hülse,
ex-Governador Iríneu Bornhau
sen, Secretários de Estado, au

toridades civis e militares, che
fes de repartições e autarquias
e grande número de pessoas.

CIDADE UNIVERSITARIA
Terminada a cerimônia reli

giosa, o Governador do Estado
e autoridades rumaram para o

bairro da Trindade, onde se ve

rificou o início dos trabalhos do
Sistema Viário do Plano de Ur
banização da área da Cidade
Universitária de Santa Catarina.

Nessa oportunidade, o Chefe
do Executivo pronunciou dis
curso, tecendo variadas consi

derações sôbre o grande em

preendimento. Disse sua Excia.

que, para o Administrador, tô
das' as tarefas são igualmente
necessárias e importantes, não
existindo dúvidas porém que a

sua aletividade pode, legitima
mente, tomar gôsto maior por
qualquer dos empreendimentos
que se possam realizar durante
seu tempo de gestão. E frizou:
"Assim, vos afirmarei que nada
me poderia ser mais grato em

meu govêrno de que estar hoje
neste local para iniciar os tra
balhos de que vai surgir a Ci
dade Universitária' de Santa Ca
tarina".
Ao final, o Chefe dó Execu

tivo disse estar plenamente con

vencido de que teremos, sob o

ponto de vista material, uma

das mais. belas e acolhedoras
Universidades do Brasil e do
mundo e que, .sob o ponto de

vista espiritual, ela será a ins
tituição em, a par de todo pro
gresso científico em que essen

cialmente se deve fundar, atin
girá a mais perfeita forma

aquele profundo sentido de fra
ternidade humana que constitui
o m.aior dos tesouros do nosso

IBrasil e poderá um dia fazer
dele o condutor dos Povos.

.

RECEPÇÃO EM PALÁCIO
'As 15 horas, o Governador

Jorge Lacer.da recebeu, em Pa-

lácio, as autoridades civis, mili
tares e ecleseásticas, associações
de classe e o povo em geral,
que foram levar a S. Excia. c�n
gratulações pela passagem do

primeiro aniversário do seu go
vêrno.

,

NOVO TRECHO DA ESTRADA
DA BASE AE'REA

Após a recepção às autori
dades e populares, em Palácio,
o Chefe do Govêrno esteve na

nova estrada da Base. Aérea,
entregando ao tráfego público
o trecho beira mar e dando iní
cio aos trabalhos de pavimen
tação da importante rodovia, a

partir do Aeroporto.

o DISCURSO DE PRES-

TAÇÃO DE CONTAS <;

Ante os frenéticos e entusiás
ticos aplausos de uma compacta
multidão que, segundo os cál
culos mais autorizados, ultra

passava a vinte mil pessoas,
comprimida na praça fronteira
à séde do Govêrno, o dr. J01'''

ge Lacerda subiu ao Palácio e

diretamente do salão de des-"

pachos pronunciou o discurso
de 'Prestação de contas do seu

primeiro ano de govêrno.
Impelido pela emoção, o Go�

vernador, em determinado tre

cho, abandonou a leitura do seu

discurso para falar de impro
viso.
A sua oração foi uma expo

sição clara do que se realizou.
neste ano de 1956, nos setores
financeiro, rodoviário, de ener-

gia elétric a, agricultura, saúde
pública e outros mais. Oportu- I
namente, teceremos maiores co
mentários sôbre a importante
oração governamental.

.

I

OS FESTEJOS POPULARES
Até altas horas, o Governa

dor Jorge Lacerda presenciou
das sacadas do Palácio os fes

tejos populares levados a efeito
em sua homenagem, promovidos
por amigos e admiradores de.
S. Excia.

O espetáculo que se presen
ciava éra verdadeiramente in··
discritível. Os fogos de artifício
proporcionaram uma cena ad-·
mirável. No adro da Catedral ·1

Metropolitana notava-se uma

grande fotografia do Governador
Jorge Lacerda, encimada pela
Bandeira de Santa Catarina,
quadro que permanecia ilumi
nado pelos fogos incessantes.

As demonstrações de carinho
e amizade do povo de Floria
nópolis foram, antes de tudo,
uma prova eloqüente de que
Jorge -Lacerda vive no coração
da gente barriga-verde.

Muite C01Sa ...
Continua progredindo o cal

çamento da rua Paula Pereira.
Em 15 dias, trouxeram 30 pedras
e foram precisos 10 operários
para o transporte. É assim que
vae o dinheiro do povo. O "Bar
riga Verde" que ao completar
um ano o Governo "Aliancista",
teceu rasgados elogios à admi
nistração Haroldo Ferreira, será
que já foi examinar a pedreira?
Ou serão, os estradas que estão
intransitáveis?
-- Quem quizer ir no interior

do nosso Municipio, tem que
levar junto pá e picareta para
tapar os "buracos", cortar ma

deíra para os pontilhões etc. etc.

Enquanto isso, os Fiscais da
Pr�feitura passeiam de bicicletas
pela cidade e o Prefeito dirige
a caminhonete ... no calçamento
feito pelaiGoverno Udenista.

em pouco espaço ...
___:. A cobrança dos impostos

agora com o aumento, provoca
indignação entre os contribuintes,
Pelos 4 cantos da cidade e em

todo o interior do Municipio, a

queixa é uma só e se ouve al

gumas como essa "Será' que
falta muito tempo para esse ho
mem deixar a Prefeitura? Onde
foi que o Barriga Verde foi en
contrar realisação para fazer
elogios?"
- O nosso amigo Albino, Re

dator do Barriga Verde .. noticiou
a reportagem da "Revista do
Sul". Nisso fez propaganda pela
Biblioteca Infantil de Canoinhas,
o que estava fora de suas in-

"tenções. O jornalista Sabe-Tudo,
o Catão de Canoinhas, so o que
pretendia era lançar baba de
seu despeito até sobre uma obra
(Conclúe na última página)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENTILADORES
PARA

GERMANO
RESIOE:NCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_
, Adquira um bom ventilador e nã.o sinta mais calor!

Estatutos da Sociedade Recreativa Hípica e

Beneficente IIPAULA PEREIRAII
(CONTINUAÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR)

CAPITULO VI
Da Diretoria:

Artigo 42 - A Diretoria da Sociedade sera composta de:
e) Presidente; b) Vice-Presidente; c) 1. Secretário; d) 2_ Se

cretário; e) 1. Tesoureiro f) 2, Tesoureiro; g) Diretor Esportivo; h)
Orador; i) Bibliotecário. ,

Serão eleitos pelo sufrágio dire;o dos sócios' para o período
!

de 1 (um) ano, na forma prescrita pelos presentes estatutos.

Artigo 43 A Diretoria se reunirá uma vez por- mês
I em dia por ela fixado' e extraordinàríamente quando convocada pelo

Presidente. '

Artigo 44 - Perderá o mandato, o membro da Diretoria que
por faltar, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas.

Artigo 45 - À Diretoria compete, além das demais atribuições
destes estatutos:

a) cumprir e fazer cumprir êstes estatutos e.regimento interno;
b) promover li realização dos fins a que é destinada a Sociedade;
c) designar os dias de festa' e de partidas esportivas a serem

realizadas pela Sociedade;
.

d) nomear as comissões que julgar necessârias;
e) admitir, aconselhar, suspender e iliminar os sócios na for

ma dêstes estatutos;
f) expedir diplomas e cadernetas de sócios;'
g) propor a Assembléia Geral medidas extraordinárias que

julgar necessárias.
h) manter a órdem dentro do recinto social;
i) discutir e reformar o regimento interno da' Sociedade,

quando julgar conveniente,'
.

Artigo 46 - Ao Presidente compete:
a) convocar, abrir, presidir e encerrar sessões;
h) rubricar os livros da Sociedade:

, c) autorizar o pagamento das despezas e das contas da So-
ciedade, assinando cheques e ôrdens de pagamento;

d) realizar negócios ou contrair emqréstimos até a importância
de Cr$ 10.000.00 (dez mil cruzeiros) com autorização prévia da <,Di
reteria independente de consulta a Assembléia;

,

e) nomear e demitir empregados para o serviço interno da
'Sociedade;

f) submeter a Diretoria as minutas aos contratos para o

. arrendamento do botequim da Sociedade;
g) resolver todos os casos de gestão administrativa;
h) assinar os diplomas e cadernetas conferidos, a09 sócios;
i) representar a Sociedade em Juizo e fora .. dele. '

f •

Artigo 47 - Ao Vice- Presidente compete:
a) substituir o Presidente em seus impedimentos.

Artigo 48 - Ao 1. Secretário compete:
.

/ a) lavrar as atas da Sociedade e da Assembléia Geral, assi
usndo-as b) encaminhar o expediente, fazer a correspondência e ex

pedir convites; c) ter sob sua guarda os livros e demais papéis afetos
Il Secretaria.

'

Artigo 49 - Ao' 2. Secretário compete:
a) substituir e ,auxiliar o 1. Secretário em suas ações.

Artigo 50 - Ao 1. Tesoureiro. compete:
a) mandar receber, mensalmente, mediante recibo, as contri

buiçõee dos sócios;
h) efetuar os pegamentos .autorísedos pelo Presidente;

,

c) escriturar no livro competente a receita e as despesas
dll! Sociedade;

d) depositar o dinheiro disponível em um Banco designado
pena Diretoria. -,

Artigo 51 - Ao 2. Tesoureiro compete:
8) substituir e auxiliar o 1. Tesoureiro em suas funções.

,
/

Artigo 52 - Ao Diretor Esportivo compete: \

a) administrar e regularizar tôda a atividade esportiva da
Sociedade; .

,

b) lavrar e publicar os regulamentos necessários a boa órdem
no eecinto social, por ocasião de atividades esportivas;

c) propor a Diretoria a criação de taxas de ingresso. para
manutenção ou instalação de novas atividades.

Artigo 53 - Ao Orador compete:
a) representar a Sociedade quando para isso for solicitado

peto Presidente.
.

Artigo 54 - Ao Bibliotecário compete:
a) zelar pela Biblioteca a seu cargo;
b) requisitar a Diretoria, verba necessária para aquisição

de livros;
c) organizar o regulamento interno da Biblioteca.

CAPITULO VII
Do Conselho Fiscal:

Artigo 55 - O Conselho Fiscal compor-se-á de· 3 (três) mem
bl'ofl. eleitos na forma dêstes estatutos.

Artigo 56 -:- Os sócios não poderão ser eleitos ao mesmo

tempo para a Diretoria e para o Conselho Fiscal.

Artigo 57 - Ao Conselho Fiscal compete:
8) dar seu parecer sôbre as contas que a Diretoria prestar

a Assembléia Geral, podendo para êste fim, consultar a escrituração
da Sociedade;

.

b) aprovar ou não, previamente, as minutas que a Diretoria
houver de celebrar (minutas de contrato), emendá-los ou modificá-los;

c) sugerir a Diretoria tôdas as medidas e providências refe
rentes aos interesses da Sociedade.

Artigo 58 - Uma vez convocado pelo Presidente da . Socie
dade, o Conselho Fiscal poderá funcionar junto com "a Diretoria.

CAPITULO VIU
Da caixa de beneficiência:

Artigo 59 - Afim de auxiliar os seus sócios, por motivos de

, doenças ou falecimentos, a Sociedade manterá uma caixa de beneficiência.
Artigo 60 - O auxílio que a caixa prestará aos sócios cons

tará de uma diária paga ao associado quando enfermo e, de uma

quota para funeral paga 90S herdeiros do sócio falecido.
Artigo 61 - Terão direito a auxílio em caso de doença:
a) os sócios efetivos, em pleno gozo de seus direitos, desde

que sejam associados mais de 6 (seis) meses;

b) os sócios fundadores; _

c) os sócios beneméritos e remidos, desde que concorram Com

as quotas para a caixa de beneficiência.

(CONCLÚE-NO PRÚXIMO NÚMLRO)

Lar Lida.'o Naja} do
São Paulo, 4 de janeiro de 1957

DEPARTAMENTO DE VENDAS
Circular n. 2/57.

Prezado Senhor:

Pela presente, ternos o prazer de informar-lhe que os nú-
meros premiados em nosso sorteio de Natal, foram o� seguintes:

l. Prêmio: n. 23 513
2.« «01.635
3.« «78.716
4.« !« 45:787
5.« «01.357

Conforme determinação federal, o sorteio em questão
correu pela Loteria do Estado de Minas Gerais, na extração de

21 de dezembro de 1956.

O resultado acima, foi publicado na imprensa, dia 3 do

fluente, havendo inclusive, notícia do mesmo na edição dêsse dia,
do "O Estado de São Paulo".

Sem mais para (I momento, com os nossos protestos de

estima e consideração, firmamo-nos, mui cordial e atenciosamente

O NATAL /00 LAR LTDA.'

� vista e em prestações mensaes

.J. Côrte
Rua Vidal Ram08, 701

CANOINHAS -

Fone 125 - Caixa Postal, 76

SANTA CATARINA

Oferece:

GRUPOS _DIESEL ELÉTRICOS
com Motor "MWM" relriedos a ar ou água

Geradores "CARMO"

qualquer capacidade 1

Caminhão Chevrolet 48
Vende -se. Reformado c/reduzida. Perfeito estado.

Preço de ocasião.
Uma casa de moradia, 1 barracão lOx14, 3 datas cer

cadas, com benfeitoria, arvoredos, etc.

Ver e tratar com o proprietário
THEODORO TOMPOROSKI, Alto das Palmeiras.

... �if,
,

}li

.L.
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"

16·2-1957 ,
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Justiça Eleitoral
Juizo Eleitoral da 8a Zona

Canoinhas, se
O Juiz Eleitoral da 8" zona de

Canoinhas, faz público de acôrdo
com o art. 12 da resolução D.

5.235, de 8 Je fevereiro de 195,6
do Egrégio Tribunal Superior E
leitoral, que perante êste Juizo.
foram apresentados os pedidos de
inscrição eleitorais abaixo mencio
nados, sendo os mesmos deferidos:

Eugenio Rocha; Augustinho Te
les Cordeiro; Deolida Barbosa Ro
cha; Nivaldo de Souza Prestes;
Helmuth Histow; Miguel Skori;
Theophilo Skori; Alcides Leite
Martins; Wenceslau Socacheski;
Ari Vieira de Lima; Davino Gran
za Segundo; Adhema-r Schumacher;
Julio de Oliveira; João Alves Ri
beiro; Alfonso Koch; Paulo An
drecovicz; Walter Kanzler; Moritz
Voigt; David Panchimhack; Jorge
Machado; Alft:edo Correu de Frei
tas; Silvino .Salomon: Antonio Pe
reira Taborda; Evaldo Pereira de

Carvalho; Julio Eufrazio; João
Flavio Fedalto; Pedro Lechnioski;
Artulano Ostroski; Carlos Pedro
Fidelis; Alceu Thiem; Hildegard
Thiem; Antonio Viliczinski; Eu
genio Souza; Vicente Huchinski;
Paulo Delinski; David José Wos
niak; Pedro Schieesl: João Maria
Rodrigues; Anna Wibbelt; Alcides
Pires; Germano Karoleski; Rubens
Benjamim Stulzer; Adolfo Haag,

Para conhecimento de todos
mandei passar o presente que se

rá afixado no lugar de costume
e publicado na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, aos 31 dias do mês
de Janeiro de 1957. Eu, Zeno Be ...

,

nedito Ribeiro da Silva, Escrivão
Eleitoral o datilografei.

O Juiz Eleitoral da 8" zona

José Pedró· Mendes de Almeida

Cllfé

Santa Tereza Espedal
para o seu melhor paladar

Edital com o prazo
de trinta (30) dias
o Dr. José Pedro Mendes de

Almeida, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhes, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei,
etc.

Faz saber a quem interessar
possa que procedendo-se no Car
tório de Orfãos, desta Comarca o

Inventário dos bens deixados por
falecimento de Francisco dos
Santos Veiga, fica o herdeiro Jo
lé dos Santos Veiga, residente em

lugar incerto e Dão sabido, citado,
por êste edital com o prazo de
(30) trinta dias, contados da pri
meira publicação para dentro de
trinta (30) dias, digo, de cinco
(5) dias dizer sôbre as descrições
de bens é valor a êles atribuidos
e para ver seguir até a decisão
fina] o referido inventário sob
pena de revelia. Para os devidos
fins mandou expedir o presente

.

edital que na forma da Lei. será
afixado no lugar de costume e

publicado uma vez no Diario O·
Iicial do Estado e uma vez DO

f

Jornal local "Correio do 'Norte".
Dado é passado nesta cidade de
Canoinbas, aos seis dias 'd� mês
de Fevereiro de 1950, Eu, Ru
bens Ribeiro da Silva. Escrivão
o escrevi'.

José Pedro Mendes de Almeida
\

Juiz .de Direito

Está conforme o original, do

que, dou fé.

Cenoinhas, 6 de Fevereiro de
1957.

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE

DISCOS
sempre novidades

...

Banco
,Carteira 'de

Brasil s. A.do
Crédito A,grícola
AVISO

Com o objetivo de executar o seu programa de acão,
contribuindo para o desenvolvimento da produção nacional, a Car
teira de Crédito Agrícola e' Industrial empenha-se em conceder
auxílio financeiro diretamente a' produtores, para tanto acolhendo
e examinando todas as propostas de financiamento que lhe são
submetidas, sem que eSSE tratamento importe, desde logo, em

qualquer despesa para os interessados.
.

Cabe assinalar, todavia, que, por exigência mesmo do
crédito especializado, 9 contacto direto com os proponentes é,
inicialmente, de Importância vital, pois facilita à Carteira analisar,
com fi.aior justeza, as reais necessidades dos que a ela solicitam
a referida assistência financeira. '

Industrial

, ,

Nessas condições, afora os poucos casos em que se passá
,

justificar plenamente o contacto com procuradores que disponham,
além das necessárias credenciais, do exato conhecimento das ati
vidades e planos da firma solicitante, a Carteira adota ,cQmo norma
de conduta recusar entender-se com intermediários, cuja presença

. é dispensável, senão de todo nociva aos seus serviços como aos

interesses dos seus mutuários.

Assim sendo, comunicamos que será liminarmente inde
ferida qualquer proposta encaminhada atravez de intermediários,
tornando-se as firmas responsáveis pela não observância deste
aviso passiveis de imediato impedimento para operar coma Carteira ..

(As.) Souza Naves Joviano Jardim
Diretor Gerente

r,,;,_

Oferece:
TINTAS PARA AUTOMÓVEIS

TINTAS EM PÓ
TINTAS A ÓLEO ;.

ESMALTES
ÓLEOS

•

AGUA RÁZ
CÓLA
PINCÉIS

FERRAMENTAS
GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS
DOBRADIÇAS

FECHADURAS
PREGOS� ETC. ETC.

Casa Esmalte
Rua Paula Pereira, 362

t.

Caminhão 'Chevrolet
Tipo 1938

Reformado, máquina retificada, carroceria nova.
_

Preço de ocasião.

Ver e tratai na CASA SEZEFREDO.

Vende-se
em Xarqueada, um terreno
com 2.000 metros quadrados,

e duas construções.
Preço de ocasião.

Tratar no local com o pro
prietário sr. Ernesto Fischer
ou á rua Eugenio de Souza .

299, 'Fábrica de Estofados. 2

Sala Aluga-se
Em frente ao Posto Ouro

Verde. Alugam-se salas em

predio recém construido.

Aluga-se tambem uma casa

de moradia em Agua Verde.

Tratar à .rua Vidal Ramos
com o sr. Dietrich Siems. 2

16'-2-1957

Vamos para a lavoura
Responsabilidade de Alfredo Garcindo

TOSSES T 1I110NOIniH J

VIRHO [HEn�D'r AnO
(lIl V II:!! Ao)

GRANDE, TÔNICO

'Vendem-se
5 vacas Leiteiras, 2 bois

mansos, gordos e de todo

serviço, 1 égua meio sangue
anglo árabe, 5 porcos gor
dos, 16 porcos, de' criar, 1
Rádio de bateria novo com,
bateria e demais pertences
de uma

1
casa de moradia.

Tratar com FELIPE MO-
RAES, em Taunay. Ix

o ''CENTE IO Sua importância como cll.l-
.

·tura de inverno· Aplicaçio
na pecuária -- Breves instruções sôbre seu rendoso cultivo'

Dos cereais de inverno já setembro. A semeadura' pode
introduzidos no Brasil, O centeio ser feita' em covas, em linhas
é o que oferece maior impor-' ou a lanço. No primeiro càso,
tâncía não apenas pelo seu gran- distanciam-se as covas de 30x10
de rendimento e rusticidade cm., colocando 3 a 5 sementes
como pelas suas inúmeras apli- por cova, cobrindo-as com 3
cações. E' de centeio que se faz cm. de terra; emprega-se neste
o «pão preto», muito nutritivo caso cêrca . de 100 kg. de s€:-"
e saboroso e que tem a pro- mentes por alqueire. Deve.se
priedade de se- conservar/fresco preferir a semeação em sulcos
por muito mais tempo 'que o distanciados de 30 a 40 cm.

de trigo. O grão de centeio bem gastando-se cêrca de 120 kg, de
cozido pode ser. utilizado na sementes ou 150, se a semeação
alimentação de vacas . leiteiras, for feita a máquina.
aumentando substancialmente a

produção de leite. Como for
necedor de forragem verde du
rante Q inverno, apresenta gran
de importância pela elevada
quantidade de massa verde que
produz. a,lém <::isso, a palha de
centeio encontra mercado, pois
é utilizado na fabricação de es

teiras e palhões.
O centeio é pouco exigente

quanto às condições de clima e

solo. No que diz respeito ao

clima é uma das plantas mais
rústicas, resistindo enormemente
a sêca. Quanto ao solo, não
sendo excessivamente sêco ou

úmido vai bem em qualquer
terreno mesmo relativamente
pobre .

O preparo do terreno deve
ser feito 15 a 20 dias antes da
semeadura constando, se .0 ter
reno já foi trabalhado de uma

simples aração seguida de gra
dagem; Não há necessidade de

adubações, mesmo em terrenos

pobres.
.

A semeadura deve ser feita
na segunda quinzena de março
ou, o mais tardar, na primeira
quinzena de abril. Nestas con

díções, a colheita será feita em

fins de agôsto, ou comêços de

Rádios
-

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

A semeadura a lanço deve
ser preferida quando ri centeio
se destina à obtenção de for
ragens.
O centeio é muito resistente'

às ervas daninhas', não exigindo
cuidados culturais durante sua

vegeta-ção.
A colheita se faz em princípios

de' setembro, quando as espigas
começam a inclinar-se, os col
mos. estejam amarelos e cs grãos
apresentem certa consistência.
Não se deve deixar passar o

ponto de maturação do centeio,
não apenas para evitar perdas
das sementes que se despren
dem com facilidade, como tam
bém pela desvalorízàção da

palha.
A debulha do centeio se faz

COmo para o arroz, em malhado
ou em terreiros, por meio de
varas. Deve ser aventado em

peneiras.
A produção médi� por al

queire deve ser de 3 000 fg,
podendo ser colhido em terras

bcas, de 4 a 5.000 kg. de - cen

teio.

Atenção,
(riadore� de aves
Afim de dar combate ao

surto de rnblésüias em nos

sas' aves, Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

.

O

R;f;i;:rad�t�s
ai

Frigidaire
OS MELHORES

A vista e a prestações_
"

Modernos, tipo 1957.

Informações com �Jaldemar Hnüppel OU Allru�o Garcindo:
,

4{i!',

Informações com Waldemar Knüppel

F=====================================�===.=========
INSETICIDAS LÍQlJIDOS E EM PÓ Flit ;_ Neocid
Detefon - Fumetas __; Detefon em espirais - Benzocreól

Creolina �. Pulverizadores para' Inseticidas, oferece a

Casa. Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

Colchões de Molas
Grupos
VI'STA

- .Duas
EstoFados

Faces

À E PRAZOA

...
_

PARA F'ERIDAS,
� C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C o C E I R A 5,
F R I E 1 R A S,
E 5 P I N H A S, ET <E >o'

.
' �

PETIILIIR
,I�IR [DII

,. I.

i!'.'

CDK1R� ,caSPA, -.

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS �

AFECCOES DO
COURO CA8Hurm.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PROVA CICLISTICA
"

Belo gesto da Transportadora Wolfram Ltda.
.

Para dar maior brilho à prova Ciclistica, e num elevado gesto
de cooperação esportiva, recebemos da tradiciOIlal Empresa de Trans
portes WOLFRAM Ltda., a seguinte carta:

Ilmos. Snrs,
MERHY SELEME & FILHOS

TRÊS BARRAS - S. C.

Amigos e Senhores:
REF/PROVA DE CICLISMO - Compreendendo o alto

espírito esportivo, que está sendo patrocinado pela si conceituada
firma, e Fábrica de Bicicletas Monark. de, São Paulo, tomamos a

iniciativa de cooperar com o referido esporte. oferecendo os seguintes
brindes: '

.

1 TAÇA - TRANSPORTADORA WOLFRAM LTDA. ofe
recida à "EQUIPE" vencedora.

1

1 TAÇA - ACIR BOZA, também oferecida pela Wolfram,
à equipe colocada em segundo lugar.

5 Medalhas - aos cinco primeiros colocados individualmente.

As Taças oferecidas aos vencedores por "EQUIPE", deve
ser compreeedida que vencedora será a equipe que colocar maior nú
mero de ciclistas dentro dos primeiros cinco colocados.

INSCRIÇÕES: Agradecemos a inscrição já feita ao nosso

funcionário, Senhor Amazor Prestes e solicitamos ainda a inscrição de
mais dois ciclistas que concorrerão por nossa equipe, e que são os

seguintes:�AROEDO BOZA e JAIME SILVEIRA.

Sem mais assuntoo para o momento nos firmamos com nossa

atenção habitual.'
,

TlM.NSPORTADORA WOLFRAM LTDA.

Registro de rádios
o senhor Agente Postal Te

legráfico desta cidade comuni
ca aos senhores possujdores de '

aparelhos receptores que de.
vem renovar seus registros nes

ta repartição até 31 de março
vindouro. Após esse praso, ser

á

cobrado a multa de cr- 25,00.
Agência Postal Telegráfica

de Canoinhas 1. de fevereiro
de 1957.

João Belém Fernandes
Agente.

-

s. Tere-za EspeCial
o seu café

RegistroCivil
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do Distrito de Fe
lipe Schmidt, Município e Co
marca de Canoinhas;

Faz saber que pretendem ca

sar: Lucas· Nogatz e Francelina
Reichhardt. Ele, natural dêste
Estado, nascido em Rio d-Areia
no dia 19 de Fevereiro de, 1929,
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente neste Distrito, filho
de João Nogatz e de Dna, Ma
rra Ferreira Nogatz, domicilia
dos e residentes em Pinheiros.
Ela, natural dêste Estado, nas

cida em Valões no dia 2 de
abril de 1933, doméstica, sol
teira, domiciliada f:: residente
neste Distrito, filha ilegítima de
João Re'ch)ardt e de Dna. Deo
lenda Alves de Lima, domici
liados e residentes em Pinheiros.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
cimento 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 luga� de costume
e publicado no jornal "Correio
do Norte" da cidade de Canoi
nhas,

Felipe Schmidt, 24 de Janeiro
de 1957.

João Augusto Brauhardt

Oficial do Registro Civil.

\
r-,

.: ,

Senhora ou Mo�a
Precisa-se para serviços
domésticos. De preíe
rancia que fale alemão.

PAGA-SE BEM.

Informações n/Redação.
�

Sociedade União Operária
Três Barras

Sua Diretoria tem o prazer de
convidar seus associados e Exmas.
Famílias para os DOIS GRAN.,
DES BAILES CARNAVALES·
COSo que serão realizados dias 2
e 4 (Sábado e Segunda-feira).

O Talão de Fevereiro sevirá
de ingresso.
Três Barras, 11 de fevereiro

de 1957.

eRENHER:_ A BOA ROUPA

AUTOMOVEL
Chevrolet

\

29
Reformado. Bom estado.

PREÇO DE OCASIÃO.
Tratar com o sr. Henrique

Bora, na União Madeireira.

\

.quolquer que seja a

qualquer que sejn

.

um pneu - dois serviços.
., barras duros e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estrodcs.x
• nervuras centrais espessas assegu

ram mínimo desçoste nas estrcdcs
'

pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

l

carga ...

estrade!a

VENDE-SE Pneus Firestone
máximo qui/om,etrogem por cruzeiro

Um lote com uma casa, de
7..':8, construção nova no lo
teamento Jardim Esperança.

Dois ótimos lotes em frente
aos escritórios da União.

,

Tratar nos escritórios da
Indústria União Madeireira.

Convocação
De hordem do sr, Presidente do Conselho Deliberativo do '

Elte Tenis Clube. sr.Herbert Ritzmann, convoco os senhores mem.'
hros do Conselho: Alcidin, Zaniolo, João Seleme, Alberto Raul Caya
majou, Dr, Nery Valtrick, Herbert Ritzmann, Seul Chuny Zugmenu.
Dr. Saulo Carvalho, Osvaldo Trevisaui, Osmar Nascimento, Reinaldo
Creatany, Jair Campos Côrte, Dr. Wiegando Fischer, Nezir Cordeiro,
Carlos Schramm, Agen�r Vieira Côrte, Harry Schereiber, Oldemar
Mussi, Henrique Luiz Zaguinni, Dr. Rivadavia Ribas Corrêa, Tuffy
Nader, para a eleição da diretoria executiva para o ano de 1957-
1958, a realizar-se nos salões da Sociedade, sábado, dia 16 de feve
reiro, às 16 horas.

Não tendo número legal, funcionará meia hora depois com

qualquer número, conforme mandam os Estatutos Sociaes.
. Contando com o comparecimento de todos. somos suma-

mente gratos. Jair Campos Côrte - 1. Secretário

NO CINEMINHA:
Domingo, às 15 horas

Devoção- de Assassin'o
cf DIRK BORGADE e o Menino Prodigio JON WHITELEY

DRAMA DO CINEMA INGLÊS
Último Episódio de "AVENTUREIROS HERÓICOS"

------

Domingo, às 20,15,horas - Em Exibição única

O Di a bo '-Bra n c o
com ROSSA.NO ,BRAZZI

Romance de Capa e Espada do Cinema Italiano.

Segunda-Feira, às 20,15 horas:

DEVOÇÃO DE ASSASSINO

Aguardem: A Cidade Se Defende
com GIN t\ - LOLLOBRIGIDA

",

.�

Venho conhecer o extraordinório Pneu A T e todo

O noss'Q. completo estoque de Pneus Firestone

pãra todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializado, à suo disposição, poro servi
lo com presteza e cortezio.

MERHY SELEM
\

'

.

TRÊS BARRAS - s. c.

Pneu FI·restone A T Economico no asfalto ..:. Valente na lama
• •

y
Um pneu - DOIS servlç9s

& FILHOS

,o'

,
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CORREI,O DO NORTE

, \'

16·2.1957

..,

Assine! Leia 1. Divulgue!
Correio do Norte

A roupa que resiste ao tempo porque tem

qualidade em tudo
A' Fábrica Glória

Oferece: ternos sob medidas - melhores
padrões - melhor corte - menore� preços

e facilidades no pagamento.
Agente em Canoinhas:
Estefano Bedretchuk

Rua Paula Pereira 872

VIDRAÇARIA
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoínhas
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

RENNER bôa roupaa

custa menos porque... dura mais J
-----tI§! II 01---

"

Encomende seu traje com antecedência é,

aproveite desde o início do verão!

Revendedores RENNER em Canoinhas:

.PEREIRA

Com uma máquIna

• .,'" " ... ".r •

tar.fa d. c ••• rl

,t.
,f

\

f:'
!

, IIilprovaC:a em vórlos pafses, vtt.rla
.0 contra o tempo, o ,desgaste e OI

choques, reclamada pelas donas de

caICl,costur.lras, modlstas� alfaiates...

.dqulna ele costura cem por cento �
agora é fabricada. no Brasil para que todos ..
lares brasileiros possuam a máquina que .........
forma em prazer a tarefa de coser'"

-,

VIGORELLI poasue um belo movei 8111 .......
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo �
frente e para traz, bordando, volante ...
para maior proteçao.

VIGORELLI , garantida por quinze QftOS _

dura uma eternidade I
'

•

Diat,jbuidor.s no sul cio 8rasil:
, ... J

CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU
'J Representante local:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.

Oficina
r

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida,
A melhor
A preferida,

, /,'.

Completa assistência plira
'b· . I do .pequeno concerto

sua lele ete até a. reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
!

Vendas à vista e a prazo·

'Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do.

sr, João Seleme, junto à Casa' Esmalte
-

N@WNMmaa$'.;g..€ ......-.II.....�......*n....Bm.....4.....MMBee.d

à Venda
-

Vende-se um terreno de caíva e ótimas terras de
cultura com 309 alqueires, situado à 6 klm. da cidade, em
Salto 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. Tito 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

', ,

=K:::::===:::::::::::::::::::::IU:::::::::::::::::::nc:::::::::::::::::::::=::=:==:::==:::::::�:
u

.

_

= =
- "

i5 Dr_ Aristides Diener Êi
= =
:: CIRURGIÃO DENTISTA '::
" -

= =

fi Raios X ,., Pontes Moveis e Fixas ii
- "

ii Dentaduras AnatomicBs :j
� Rua Vidal Ramos ii
ii CANOINHAS SANTA CATARINA d
" . "

:::::::�:=:::::===:=:::::==:::::=::::::IR=::::::::::::::::::::::::=:::::::::;:::::=::,=;:::::::::�:

"

Revended�res autorizados

Para seu Automovel ou Caminhão

Te; Sherwin; Uíjlliam� ..

asa Esmalte
F&&
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EDITAL
Reabertura dos Cursos de Práticos Rurais
Matrículas de 15 a 28 de fevereiro de 1957

o Dr, Roldão Camara, Diretor do" Centro de Pre
, paração Agrícola "VidaI Ramos", sediado em Marcilio Dias,
neste Municipio, comunica aos interessados que se acham

.

_ abertas as matriculas para o exame de admissão para
os cursos de Práticos Rurais, com duração de 3 anos

. A idade minima para o ingresso no referido' curso
é de 14 anos.

.

As informações poderão ser prestadas no Campo
Experimental do Trigo, em Marcilio, com o mesmo Diretor.

Canoinhas, 12 de fevereiro de 1;957.
..; Dr. Roldão Camara

. Diretor do Centro de Preparação Agricola

Compre Café· BIG
para ganhar uma entrada no Cineminha São Francisco!

Peça ao seu fornecedor ou pelo fone 241

Torrefação Santa Helena

, J Grande Corrida de Bicicletas
CON·VITE

,i"

MERHY SELEME & FILHOS, e FABRICA DE BICICLE
. TAS MONARK, Patrocinadores da Grande Corrida de Bicicletas,.
entre TRES BARRAS, CANOINHAS, e Vice Versa, tem a satis

fação de convidar as autoridades e o povo em geral, pará assis
tirem a dita co�rida, que obedecerá ao séguinte Programa:

Dia 24 de Fevereiro - Domingo
, Saida

.

de TRES BARRAS, as 8 horas da manhã.

Os corredores deverão passarino POSTO ESSO em Ca
noinhas, entregar uma senha, e voltar a TRES BARRAS. rece

bendo o Vencedor I bicicleta Monark, o 2.. colocado 2 Pneus
com Camars e o 3. I Pneu com Camara.

Damos a seguir ps inscritos até a presente data: <'.
Por Tres Barras: 1. Sessuaf Pelaínski; 2. Pedro Sauchuk;

3. Estanislau Domainski; 4. Germano Karleski: .5.
Euzebio Farian 6. Simão Ladaniuski,

Por Canoirrhasr 7. Bernardo Lubke; 8. Nivaldo Bríen; 9.

Hugo Marshslk; 10. Antonio .da Rosa Menezes; 11;
Sebastião Silveira; 12.' Carlos Benkendorf Junior.
13. Marcos Süssenbach.

Por Marcílio Dias: 14. Frederico Kohler; 15. Nelson Metzger.
Pelo Pinho: 16. Anastácio Lorena: 17. Alceu Soares; 18.

Diamiro dos Santos; 19. Abrão Fernandes; 20. Ana
zario Lorena.

Pela Transportadora Wolfram: � 21 Amazor Prestes; 22.

Jayme Silveira; 23. Arolde Boza.

Para maior comodidade dos ciclistàs precederão as bicicle
tas, cinco motocicletas, pilotadas pelos Senhores Eríco Schneidwind,
Darcy Wiese, Antonio Martins de Oliveira,. Hanz Wassermann,
João Graf, Rodolfo Baukat e João Baukat,
..

• _2 • . _

Dia 20 de Fevereiro encerram-se impreterivelmente as inscrições.
Os demais ciclistas interessados queiram fazer suas íns

crrçoes em CANOINHAS, no SERVICENTRO E�SO. e em TRES
BARRAS nas LOJAS DE MEHRY SELEME & FILHOS.

D •

I S C O S
sempre novidades

CASA ERLITA I·
::i:==:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:
" -

� I �
âi Seguros c/ incêndio ii
- -

i5 Seguros cf acidentes pessoais ::
5 p
ii Seguros cf' acidentas do trabalho :i
� -
- -

i� BRASil (lÁ. DE SE<iUROS <iERAIS ii
- "
Q -

.

�E "Tratar com BoGOOAR :5
= 'H
" "

:� nas LOJ'as Unidas Limitada 55
tl!!I ••

ii .Canoinhas Rua Caetano Costa, 553 Sta. Catarina ii
- -
� -
- -

�iI::�::::::::::::::::::::::::::::=I::::::;::::::�r.:::::=c::::::::::::::::::::::::':;;;:::::::=:;;:

�+- <'.
..

Vende-se
'12 datas e uma casa de

moradia, medindo 10.xlO 1/2
a rua Caetano Costa s/n
próximo a Agua Verde.

Preço de ocasião.

Informações com' Walde
mar Knüppel nesta cidade.

Vende-se
Vende-se uma casa' resi

dencial, recentemente cons

truida à rua Dr. Victor
Konder (ex 6 de Dezembro),
perto da casa comercial de
Irmãos Zugmann.
Tratar com Walmor A.

Furtado, escritório da As

sociação RuraL 3x

'Comunicação à Praça
A firma Ernesto Fischer & Cia,

espceialisada na fabricação de

grupos estofado, colchões de mo

las. divans e estofamentos para
automoveis e caminhões, avisa a

sua distinta freguesia que mudou
a sua fábrica da Xarqueada para
a rua Eugenio de Souza, (prédio
Albano Voigt onde espera' conti
nuar mereceodo a preferencia.
Outrossim. comunica que estan

do agora devidamente aparelhada,
.

pode atender com mais presteza e

fabricar qualquer artigo do ramo.
\ .

Muita
.

COisa .••
(Conclusão da la. página)

de valor € . de orgulho para
qualquer cidade civilizada. Até
agora, sempre que tocou no as

sunto "Bic", o Albino abriu mão
de todas as ocasiões de ficar
calado. E bem em frente do

Barriga Verde no escudo da

BIC, o Lobo Mau.. Dizem que
Frei Elzearío esteve duas veses

com o Albino e este negou à
Bic até uma esmola de 20 cru

zeiros. Grande defensor das
boas iniciativas. O Sabe-Tudo é
mesmo um sujeito progressista.
Decididamente. a BIC não

J

é
obra inspirada pelo Barriga
Verde.

- Em sua nota venenosa sôbre
a reportagem em questão, o

Albino, setenciando, das alturas
de sua sabedoria, que o con

trato era "irregular e sem va

lor jurídico", insultou a própria
Justiça em Canoinhas, que/deu
ganho de causa ao sr. João Se
leme. Então errou a Justiça em

Canoinhas. E o Advogado da
,Prefeitura foi derrotado porque
não consultou o Albino! Não
contente com isso, antecipou-se
ao definitivo pronunciamento
da Justiça do Estado, afirmando
que o Município "não vai pa
gar cento e cincoenta mil 'cru
zeiros". E aí está a sentença la
pidar da Justiça - a -Jüstíça é
o Albino. 'Efetivamente, na re

portagem, em vez de Município,
deve-se ler Prefeito; pois aquele
nada tem que ver com as ca

beçadas dêste. Assim o redator
do "Barriga-Verde", fazendo ca
valo de batalha da única ex-'

pressão infeliz em duas 'páginas
e meia duma conceituada re

vista, achou sua mosquinha azul
em aguas cristalinas. Peior para
êle, quando a exibe. a seus

"milhares" de leitores: todos os

que tomaram conhecimento da
existência "democratica"

.

da Bi
blioteca, atravez \ dum'a repor-

. tagem magnífica, onde as fotos
falam ainda mais que o texto,
êsses "milhares" vêem quanto
azedume, quanto negativismo,
quanto jornalismo de lodo pode
sair da pena dum homem des

peitado. Lérias! Tudo o que su
cede é que a BIC está comi
chando os brios neurastênicos e

monopolistas dêste Cavaleiro da
Triste Figura.

.
.
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à CAPELINHA DE 'NOSSa
.

SENHORA DE fATIMA
No Livro do Tombo desta' Paróquia a noite de 11 di! Fe

vereiro pode ser inscrita como memorável. Ouando no maior Santuário
Mariano do mund0,' em Lourdes, se iniciavam' as celebrações do
Primeiro Centenário das Aparições da Mãe de Deus a Santa Ber
nadete, a filha do pobre moleiro, em Canoinhas se benzia, dentro de
noite iluminada, o conjunto de' Fátima na nova Capelinha especial,
branca e aberta, construida pela Fé das numerosas famílias católicas
desta cidade. Durante anos, esmolas constantes, num fluxo indefectível, .

.

tão comovente quão generoso, ansiavam pela concretização de uni
piedoso sonho: a' veneração da Mãe de Deus, seja sob que título for,
está no cerne de tôda a piedade católica!

. Assim, segunda-feira à noite, estas mesmas famílias, ligitima
. mente alvoroçadas, acenderam as velas de sua filial devoção, incorpo
raram-se à procissão de lúzes, traçando. por algumas ruas da cidade,
a esteira branca dentro da noite: "Ave, Mãe Celestial .••" No tér
mino da Procissão, o Rvdo. Vigário da Paróquia, frei Hilário Banse;
entusiasmou a uma assistência compacta, com o sermão em que ex�
plicava a significação daquela hora notável. Depois, momento culmi
nante, procedeu à bênção da Capelinha e da Imagem de Nossa
Senhora de Fátima, com seus três Pastorinhos e as ovelhas.

Está entregue' à piedade pública a Imagem da Virgem do
Rosário de Fátima. em sua Capelinha alvíssima, ali na subida para
a Igreja Matriz, onde na Hóstia, Consagrada se adora a Jesus, como

que a significar-nos. Maria Santíssima, que ela é apenas o Caminho.
para subirmos a Deus...

.

Tôda a gratidão da Parópuia de Santa Cruz às Famílias de
Canoinhas, impossíveis de enumerar, que contribuiram tanto, com tão
generoso amor, anos a fio, para a sua Capelinha.

Ainda o Altar da Criança
Já numerosa gente. atravez de suas crianças do Catecismo

Dominica], mostrou-se delicadamente solidária com a idéia do Altar
da Criança, o Altar Br�nco do' Menino resus, de São Tarcisio e de
Santa Maria GoreHi, por' ser levantado em nossa Igreja Matriz. num
cantinho apropriado. A Criança da Paróquia o. merece. E os Santos
da Criança o esperam. As esmolinhas mais' comoventes não são as

de 50 cruzeiros: são as notinhas sujas de 1 e 2 cruzeiros, que os

pequenos vêm trazendo, economizados
�

do sorvete e das figurinhas
de ,álbum. O Altar da Criança 'é para êste ano sem falta. Temos as

três Imagens. Falta-nos:> Altar. As crianças apelam para o seu Padre
Vigário e, naturalmente, para os seus grandes amigos lá em casa:' o

pai e a mãe.

1,I--C-1-·n-e-T-elllla-t-ro-"V-e-ra-·C·r-ul·z-'APRESENTA:
• HOJE. ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos

SANGUE E PRATA
com Errai Flynn 'e Ano Scheridan

e cont. Seriado O Segredo da Oha do Tesouro
-----

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

SANGUE E PRATA
e conto Sedado O 'Segredo da Ilha do TeSolJro

-----.- : ",.,

DOMINGO _ .�s 17 horas - Cens�ra .Livre,
as 20,15 hrs, - Impróprio ate 14 anos

'ROSEMARIE
com ANN BLYTH e FERNANDO LAMAS

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

3a. e 4a. FEIRA � ás 20,15 horas - Impr, até 14 anos

CLEÓPATRA
com Claudette Golbert
----_.

5a. e õa, FEIRA - ás 20,15 horas • Irnpr, até 14 anos

CIDADE TENEBROSA
com Gene Nelson e Phyllis Kirk

BODAS DE PRATA
missa pelo transcurso da data.
As 12 horas, na residência do
casal, em Palmital, houve um

lauto almôço, oferecido ao gran
de número. de amigos que lá

. comparece4·
O casal Gabriel Corrêa e D.

Ana Lessa Corrêa, ao comple
tarem 25 anos de casados, tem
os seguintes filhos-: Octacilio -

Natália, Antonio, Pedro, Carlos,
José Maurí, Osní, Teresinha e

Roselís,

Correio do Norte que esteve

representado pelo seu Redator
Sr. Alfredo. Garcindo, agradece
a gentileza do convite e formu
la votos de perenaís felicidades
ao Sr. Gabriel e D. Ana Lessa
Corrêa.

Festejou suas Bôdas de Prata
dia 8 de f�vereiro, o estimado
casal Sr. Gabriel Corrêa e sua

Exma. Espôsa D. Ana. Lessa
Corrêa, residentes em Palmital,
neste Município.
Foi um dia festivo em Palmi

tal. Descendendo o Sr. Gabriel
Corrêa de tradicional família

daquele Distrito, o casal ani
versaríante foi imensamente

cumprimentado, recebendo de
Sf'US inumeros parentes e ami

gos, as mais sinceras congratu
lações pela comemoração de 25
anos de felicidade ininterrupta.
O casal na parte da manhã

do dia 8, receberam do Sr. Vi

gario de Canoinhas, - as bençãos
e logo após foi rezada uma
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