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Continuam as queixas e as

reclamações contra a cobrança
absurda dos impostos munici

pais, principalmente o' que se

cobrou no mês passado, o ím-
,

posto predial-territorial. A or

dem pública está seriamente
abalada. O povo alarmado por
que suas humildes economias
não deram para o pagamento
dos impostos. O Prefeito Ha
roldo Ferreira, alheio a tudo,
viaj a para o Rio de Janeiro,
sem prestar informações ao povo
que o elegeu. O ambiente de

intranquilidade 'e apreensões
alastra-se por todo o município.
O que se passa atualmente em

Canoinhas não é um caso iso
lado, nem pessoal. Ninguém po
de imaginar o silêncio em -que
se encontram os' contribuintes.
Lamentações justas ouvem-se
de lar em làr e até as crianças,
assistindo seus "pais chega�em'
em casa com o talão dos' im

postos na mão, dizem para as

suas companheiras que é pre-

ciso diminuir a alimentação afim I houve um tributo municipal que
de não cairem em desgraça. não tivesse um aumento de mais

Imaginem, então, o que deve de mil por cento.

sentir um homem com família
numerosa que tem como des

pesa certa, o açougue, o médico,
o leite e o pão? E ainda agora
um aumento absurdo e incons
titucional dos impostos numa

base de mais de mil por cento?
Não, isto não é futilidade. É as

sunto sério, muito grave. Não

Todos nos já desconfiavamos

que Haroldo Ferreira, eleito,
Canoinhas passaria, pela prova
mais árdua de sua existência,
porque quem o conheceu antes
de ser político, sabe que êle é
um homem comodista. sem ini
ciativa !! sem amor à causa

�.'

FONE, 128

pública. A elevação dos impos
tos que motiva a agonía de cré
dito de cada canoinhense, tira
o estímulo e até a vontade de -

viver. Um Prefeito, a pretexto
de executar um plano de desen
volvimento urbanístico, mergu
lha num abismo de imprevidên
cia e erra criminosamente contra
a economia dos seus munícipes.
A explicação para êsses au

mentos exagerados, está no seu

.. I

\.

/

o aumento inconstitucional dos impostos;,
alarma \� populacão de (anoinhas' ',

. ,
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CIRCULA AOS SABADOS

I espírito de vingança. Um pe
queno grupo que o cerca com

partilha com êle para a desgraça
econômica do Município de Ca
noinhas. Mas é preciso que' se
diga e reconheça, que tal polí
tica orientada por êles próprios,
será destruída com o voto, o

mesmo voto que erradamente
é responsável pelo estado atual •

de alarme na população de Ca
noinhas. Com isso. se esvai a

autoridade do, govêrno e com

ela, a normalidade do regime!
a legalidade e a Constituição,
pois na ânsia de cobrar mais e·

de prejudicar o povo, aumentou
o perímetro urbano da Cidade,
sem necessidade alguma. Fez

pagar imposto predial, até hu
mildes lavradôres que vivem
exclusivamente da venda de

algumas garrafas de leite e a

venda de batatas e aipim.
Perdeu a moralidade admi

nistrativa. Não somos nós que.
o dizemos. É o próprio povo.

"

É o próprio prejudicado.
rm�ri�torio: t �. �A��Al��
CAIXA POSTAL, 2

Uma dafa [estive \

em fodo o Brasil
De ALFREDO GARCINDO 7 especial para o Dia das Mães

Quem é esta de rôsto sereno, que vamos homenagear?
A Mãe brasileira - a Mãe Canoinhense, a quem no dia 12 do
corrente, homenagens justas e especiais serão tributadas, corno

justo reconhecimento .a esta que cria, que alimenta e que ama

menta tôda uma' Nação: a Mulher-mãe. Não a mulher de rôsto
contido na moldura, e sim, transfigurado, ligado ao universo. De
olhos, imensos, brilhando corno estrêlas, cuidando' noite e dia,
zelando com fervor o produto do seu ser, a Mãe brasileira.

Sem alarde, a Mulher-Mãe constrói o alicerce da Pátria
e sempre a perspectiva de dias melhores através de seus filhos.

Repousa e repousará sempre nela a esperança de um futuro gran
dioso e poderoso: Quando outras vontades apodrecem, a vontade
da; MÃE é sempre respeitada e acatada, porque ela err,bala o pas- .

sado, o presente e o futuro. À sombra de seus sacrifícios ainda
existe a humilde sensação de ter cumprido um dever para com

o mundo. Verdadeiro anjo de amôres, o carinho materno que
- todos nós recebemos .ao abrirmos os oUios 'pela primeira vez. 'à
luz, jamais esqueceremos e serve de guia brilhante à nossa exis
tência terrenal.

De nossa vida tudo poderemos extirpar, mas nunca 8'

lembrança do amor materno que se transforma em sentimento

quando procuramos sentir a razão do nosso ser, da nossa vida.
As mãos sempre solícitas, a doçura sempre patente" nos ajudam
o. crescimento e nos molda o caráter.

Mãe brasileira, mãe canoínhense, amanhã é o teu dia
marcado pelo calendário. Mas. êsse calendário foi feito pelo teu
filho que teve a lembrança de um dia te dedicar, esperando re

conhecer em 24 horas tudo que fizéstes em uma geração. Antes

assim, Mãe brasileira, do que permanecer na obscuridade dos

principais fatos, que sejam como forem, és a principal figura, o

santo que faz milagres todos os dias, todos os anos e todos os '

séculos. O teu rôsto aparentou severidade nos momentos preci
sos, mas o teu coração no dia de amanhã, quando o teu filho
for adulto, grande, expandirá reflexos de luz pela imensidão do

infinito, significando agradecimento. Amanhã, Mãe brasileira, dia
consagrado a- ti, é que verás que a Soma dos ralhos será supera
da pela soma dos agrados quando o teu filho sorrir demonstrando
a pureza de seus instintos, graças à tua capacidade de saber ser

Mãe, de verdadeira Mãe.

Símbolo de sentimento e renunciação, a Mãe brasileira

que é a mesma-Mãe canoinhense; vê no dia 12 de jnaío seu nome

em evidência, prova que ela é o sol que clareia o nosso caminho,
razão principal de nossa vida e base fundamental do amor que
reside em nossos corações.

.

Saúdo-te, oh Mãe Brasileira, por mim e por todos os

homens que de ti nasceram, Todos os dias são teus, porque fôste

>
tu que realmente construistes o mundo dos homens.
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Será por vaidade ou quererá fazer prevalecer
� autoridade de Prefeito?

Estávamos a encerrar a pre
sente edição, quando chega às
nossas mãos um convite para a

fe�ta dêt!i�auguração da Escola
Municipãl

'

'de Pinhalzinho .na
Colônia «Dr;' Haroldo -Ferreirâ'»�

.
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visita
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Inspeçêl�. as
sob sue orienteçâo

e melhor desenvolvimento en- dado à UDN, com o seu traba
t.re a. agricultura e. o comércio. lho honesto e desinteressado em

prol de Canoinhas e de Santa
Catarina,
Dr. Arolde Carneiro de Car

valho retornou a Florianópolis
dia 8, devendo ainda inspecio
nar outras obras do litoral 'em

execução, obras tôdas que enal
tecem o govêrno do dr. Jorge
Lacerda, 'que tem nêle um de
seus melhores 'Secretários.

de •

obras rodoviárias

em homenagem
Canoinhenses ",.�

I Atravez de uma Comissão de Senhoras. foi ;e;�adó�:�teê�it�
.

DO dia 10 de maio, às 20 horas, no palco do Cine ��atro V;';,ttl;Cruz,
um grande espetáculo artistico com elementos de�p,ossa sociedade,
numa justa e merecida homenagem às Mães' canoibl:Íenses -- Dada
a excelente organização e a boa vontade dos componentes do festival.
o espetáculo agradou a todos que compareceram ao Cine Vera Cr,uz.
Foi o seguinte o programa organizado:

Luiz Alfredo Garcindo interpretou ao piano «Horas Tristes»;
Conjunto de acordeon, executou «Ondas do Danubio»: Lindamir San/
tos Lima, acompanhada ao piano, cantou Os Pobres de Paris; Neiva
Barcelos, cantou Lisboa Antiga; O Orfão, declamado pela srta, Lau
delina M. Pereira; Geni Maria Pereira interpretou ao piano Mazurca
Helene; Regina Augusta, cantou Acapulco: 'C!ea Denise Lemke, im

terpretando ao piano Sonho de Anjo; Vinicius Allage ao acordeon
Duas Guitarras; Janine Michel declamando Talismã Bendito; Jurema
Penter acompanhada ao piano pela sra. Helmy Mayer interpretou
Granada; Marise Bora ao piano executou Frasquita; Ohl que saudades

que tenho. canto pelo Orfeão do Ginásio; Antigamente era. assim, can
tado por Neli Ribi; Trio de acordeon, dirigido pela srta, Ceci Cis
coneto. interpretou Ci-ribi r i-hi: Valsa da Meia Noite, pelo �or�junt()
"Francisco Schubert", do Ginásio Santa Cruz; .Julia Koch, cantou
A Canção Indú; SODia Zaniolo e Katia Seleme, ao piano executando
a quatro mãos a bela página musical Muzidora; Lauro Bedretchuk
e seu bandolim, Ave Maria do Campsnario: As Duas Mães. decla
mado pela garota Sonja Valsi; Recordação, valsa pelo Conjunto do
Ginásio; Coro do Ginásio interpretou, Eu tenho um gatinho chamado
Cetim; Ivanil e seu conjunto; apresentou Mãezinha Querida; Ó Mãe
Querida, Canto pelo Orfeão (à Rainha das Mães); Indio e sua or

questra interpretou, Ela Morreu. solado por Sonja Valsi; Irmãos Meias
cantaram Amor de Mãe, acompanhados ao violão; Quadrilha, apre
sentada por Um grupo de jovens; Emilinba Müller em 8010 de violino'
apresentou Berceuze Godard; Maria Luiza ao piano executou a valsa
de Nazaré. Julieta; O Sapinho da Lagoa, cauto pelo Orfeão. do Gi
násio; Alunos do Ginásio executando, Hecordação de um Orfão; Srta.
Carmen Scheide com seu coniunto de acordeon apresentou, Jarape
Tapatio; Schola Cantoram, interpretou a bela valsa, Mamãe, e Brasil
é certa tua Vitória.

.

Cuprimentamos as Senhoras que organizaram o festival, bsm
como crianças e adultos, que emprestaram seu concurso para o bri-
lhantismo da festa. .-

Inspecionando as obras rodo
viárias do Estado, subordinadas
à sua Secretaria, esteve em Ca

noinhas, o dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, Secretário de Via
ção e Obras Públicas.

Entre os homens públicos a

quem o nosso Estado deve as

sinalados serviços, é com satis

fação que destacamos o nome

do dr. Aroldo Carneiro de Car
valho, nascido nesta terra, cuja
iniciativa e inteligência, tem
também proporcionado a Ca
noínhas uma sérievde obras que
muito contribuíram para o seu

evoluir. Dotado de esclarecida
visão de administração, interes
sado semprEJ ..

na solução dos

problemas catarinenses, o seu

nome já está luminoso em todos
0& Estados do Brasil. É conhe
cido através do seu'; civismo e
acendrado amor à causa pública,
em todos os municípios cata
rinenses.

De 3 em 3 mêses percorre
todo' o Estado, inspecionando as

obras rodoviárias sob sua ad
ministração, iniciativa que tem
colocado Santa Catarina como

o Estado que tem as melhores
estradas estaduais, Na sua ad-

ministráçãp, inúmeras pontes fo
ram construídas, 'ligando muni
�í ios '�I'��cilitando o acesso de

, .
j,:'
.

.;

Tributando-lhe uma singela
homenagem,o Diretório daUnião

Democr�tica Nacional de Canoi
nhas ofereceu-lhe domingo pas
sado, urna suculenta churrascada

.

no Elite Tenis Club, como re

conhecimento aos relevantes ser

viços prestados
:

ao Partido e

também pelo brilho que êle tem

Festival
Mães

-, t

,

as
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CORREIO DO NORTE

o Doutor JOSÉ PEDRO MEN-
- DES

.

DE
.

ALMEIDA, Juiz de
Direito' da Comarca de Canoinhas,"
Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

FAZ SABER aos que �
o' pre

sente virem ou dele conhecimento
tiverem, que. tendo tiverem. que
tendo designado o dia 27 de maio
próximo, às 11, horas, na sala das
audiências, no Fórum, para a ins
talação da 2a."sessão ordinária do
do Tribunal do Júri desta Co
marca no corrente ano. e havendo
procedido ao, sorteio com ohser
vância das disposições do Código
de Processo Penal Brasileiro, dos
21 (vinte e um) jurados que de
verão servir nessa sessão, os quais
convocados' por êste edital inde
pendente de notificação pessoal,
a comparecimento ,pontual naque�e

'

dia, 'hora e local e nos demais
dias seguintes até serem julgados
os processos que ficarem prontos
para e julgamento, .

na forma e

'-sob as penas previstas. na Lei
que regula o serviço do Tribunal
do Júri no Território Nacional,

-

sorteio .êsse procedido por um

menor, e que recaiu' nos seguintes
cidadãos: 1)' Alfredo Ernesto Lep
per; 2) Alcidio Zaniolo; 3) Alfredo

11·5-1957

Scultetus Junior (Dr.); 4) Alfredo
de Oliveira Garcindo; 5) 'Aldo Pa
checo dos Reis; 6) Henrique Boro;
7) Estefano Bedritchuk; 8) Felix
Rudolf; 9) Gilberto D'Aquino Fon
seca; 10) Hugo Peixoto; 11) Hen:
rique Bartnik; 12) Hugo Schmidt;
13) 'Izaac Zíigmaun; 14) Leonel
Barcelos; 15) Moacir' Lacerda No
vak; 16) Nicolau Humenhuk; 17)
Roldão de Castro Barbosa Câ
mara. (Dr.): 18) Ruprecht Loeffler;
19) Wiegando Wiese;' 20) Wal
demar Barbosa e 21) Zaiden Se
leme (Dr.). A todos os quais se

convida ao comparecimento na

forma e' sob as penas da lei. no

dia, hora e local supra designados,
n08 trabalhos da presente sessão
do Júri. E. para constar, mandou
passar o presente �dital 'que será

afixadp no local de costume e

publicado Da forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Canoi
nhas, aos 27 dias do mês de abril
de 1957. Eu, Zeno B. R. da Silva,
Escrivão o datilografei e escrevi.

O Juiz de Direito - José Pe
dro Mendes de Almeida.

Está conforme o original e dou
fé. Data supra.

O Escrivãó - Zeno Benedito
Ribeiro da Silva.

Faz saber que pretendem ca

sar: Walfrido Rodrigues e Luiza
Pires de Lima. Ele, natural des
te Estado, nascido em Cochos,
no dia 25 de sétembro de 1934,
lavrador, solteiro, filho de Pe
dro Rodrigues e de Dona Maria
Lisbôa, domiciliados e residentes
neste Distrito, Ela, natural des
te Estado, nascida em Rio Novo,
no dia 1. de outubro de 1936,
doméstica, solteira, filha de Ar

gemiro Pires de Lima falecido
e de Dona Ernestina Lopes, do
miciliados e residentes neste
Distrito.

Faz saber que pretendem ca-

Registro C i v i I
Sebastião Grein Costa,' Escrí

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira,
Município e Comarca dE'· Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina.

, Faz saber que pretendem
casar: Bernardo Koaskr com

Estefania Krulikóski. Ele, natu
ral deste Estado; nascido neste

Distrito, no dia- 11 de outubro
de 1935, lavrador, solteiro, filho
de José Koaski e de Dona Ana
Koaska domiciliados e residen
tes neste Distrito. Ela, natural
deste Estado, nascida em Pa

panduva, no dia 30 de agosto
de 1938, doméstica.solteira, filha
de Alexandre Krulikóski e de
Dona Paulina Karvat, domicilia
dos e residentes neste-Distrito.

Juizo 'de Direito da Comarca de Canoinbas'

,TRIBUNAL DO JURI
<EDITAL

o novo

ESTRELA

Uva, a todos os lares

as extraordinárias

, .' vantagens que a

............
�

refrigeração elétrica

oferece para a saúde

'e o bem estar da

família. CLIMAX

atende rigorosamente, a,

todos os requisitos de

qualidade, beleza

e economia.

;. Capacidade 7 pés cubicos
'

Agorq equipado com ° novo compressor selado
1>-91, fabricado sob licença da

TECUMSEH PRODUCTS CO.
EC ON CM I CO-IlES1 S T EN TE-SIL EN CIOS O

Mais d e 120.000 Refrigeradores ClimaK nos lares de todo o pais

ImOOOOOOOO��"��tlt�§�'��fi.[�W@
REVENDEDORES PARA CANOINHAS

Comercial Pedrassani Ltda.
,"

Rua Getúlio Vargas, 877 Fone, 104

sar: Alvaro Machado e Alei
Téssia Ganemann, Ele, natur al
deste Estado, nascido em São
Sebastião do Sul, no dia 31 de
março de 1934, lavrador. soltei
ro, filho de Marcelino José Ma
chado e de Dona Clara Müller
Machado, domiciliados e resi

dent._es em Rio Bonitinho, neste
Distrito. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Santa Cecilia,
no dia 22 de setembro de 1938,
doméstica, solteira, filha de
João Maria GanemanÓ e de
Dona Meralvina Ganemann
Schumacher, domiciliados e re

sidentes em Paiól Velho, neste
Distritó.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si slguem 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
o presente que será afixado 'no
lu,ar de costume e publica rio
no jornal «Gorreio , do Norte»
da cidade de Canoinhás,

Major Vieira, 24-4 de 1957

Sebastião Grein Costb
Oficial do Registro Civ:l.

Maria Góss GI\nski, oficial- do
Registro Civil do Disirito de
Paula Pereira Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina.

Faço ciente a quem interessar
possa que estão preparando-se
para casar-Se em meu cartorio
Miguel Dutzel e Lydia Chawas
ki. Ele solteiro, motorista natural
de União da Vitoria 'Paràná,
onde nasceu a 11 de dezembro
de 1929, residente em Curitiba,
Estado do Paraná, filho de José
Dutzel e de Maria Dutzel. Ela
solteira, doméstica, natural e

residete neste Ditsrito nascida
a 14 de outubro de 1930, filha
de Constante Chawaski de Anna
Chawaski, residentes neste Dis
trito.

Faço ciente a quem interessar
possa que estão preparando-se
para casar-Se' em meu cartorío,
Erico Brarítl, e Olga Porta Fer
reira, Ele solteiro,. operário, na

tural e residente neste Distrito,
'nascido a 12 de agosto de 1931,
filho de Luiz Brantl e de Maria
Brantl, residentes neste Distrito.
Ela solteira, doméstica, natural
de Pinho deste Distrito, nascida
a 18 de outubro de 1936, resi
dente neste Distrito, filha de
Lízàndro Ferreira dos Santos e

de Neri Porta residentes neste
Distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na forma
da Lei.

Paula Pereira, 30 abril de-1957
Maria Góss Glinski

Oficial do Registro Civil

Proibição
E' proibido ceçar e trausitar

em meu terrreno situado em

Santa Leocádia, antigo lote Ma
noel Leal, não me responsabili
zando pelo que possa acontecer
aos infratores. 2

Bruno Wendler

Perdeu-se
Perdeu-se terça-feira dia 30-

4-57, um Relógio de pulso para
homem. Quem o encontrou
favor entregar . nessa redação
mediante gr�tif!J�ção. 2

Mãe!
��m��o��m H� M��� La��i������s
No vocábulo humano a pala

vra mais sublime, mais signifi
cativa, mais exuberante, mais
extraordinária é a palavra Mãe.

Monossilabo grandioso que
ultrapassa tôda a imaginaço do
poeta. do sonhador- Ultrapassa
tôdas as alegrias e vence tôdas
as vicissitudes- «Quem tem
Mãe tem tudo, quem não tem
Mãe não"tem nada», como disse
o poeta, qne sintetisou nestes
versos a grandeza imortal do
amor materno.

.

Infelizmente nem todos os fi
lhos sabem retribuir com a

mesma ternura, com ,o mesmo

sacrifício - a abnegação de Mãe
São filhos ingrato�_ Esteja o

pequenino filho numa enxerga
ou num buço dourado, ali está
debruçada sôbre êle a Mãe,
sempre solícita, incansavel, aca
lentando-o.

Feito homem, muitas vêzes
vencido, porque nem todor tem
a ventura de vencer na vida;
quer ·mendigo, indigente de sa

bor, quer libertino, quer assasi
no, metido nas 'grades de uma

prisão, abandonado por todos,
repelido, odiado, _ tendo tôdas
as porta fechadas" para si, só
uma pessôa ansceia em recêbe
lo, oom aquele olhar de ternura,
que costumava a vê-lo nas tra

quinices de meriino,» é a Mãe.

Grandes homens adulados,
que homenajeados pela humaní
dade uma vez caídos de gran
deza, ficam esquecidos de todos,
porque os homens sobem com

os que sobem. mas não descem
com os que descem, como por
exemplo o grande Napoleão
Bc.naparte, que viveu anos no

presidio de Santa Helena. ínju
riado pela inveja de uns e mor";

tifícado pela calunia de outros,
sózinho, sabia que só uma pes
sôa .não o havia abandonado,.
cujo amor êle contava fiél nos

dias de infortunio como nos
dias de glória- éra o amor de
Dona Leticia Bonaparte sua Mãe,
Assim, no dia de hoje, a tô

_.

das às Mães minha expressão
de reconhecimento e respeitoso
amor filial. o

",

DIA DAS MÃES, 1957
.

Estudante Guaurú

o R·ETRATO
do eleitor

, Título
no

Eleitoral
A' Secretaria do Tribunal

distribuiu nota à imprenssa 8

propósito de declarações do

Deputado Ultimo de Carvalho,
feitas na Câmara e segundo as

quais aquela alta Côrte .não to
mou as providências determina
das pelo Artigo 71 da Lei n.

2 550, de 25 de julho de 1955,
no sentido de ficarem a cargo
da União as despesas com Q

retrato do eleitor nos tít�lo's
eleitorais. Esclarece a nota qpe
sómente a 30 de novembro do
ano passado, foi promulgada a

Lei número 2982, cujo Artigo
13 autoriza o Poder Executivo
a abrir o crédito inicial de 100
milhões de cruzeiros para co

bartura daquela despesa, e que
a 11 de dezembro seguinte o

T S.E. oficiou ao Ministério da
Fazenda indagando-se o Tesou
ro Nacional dispunha de recur

sos para fazer face
_

à despesa.
Por fim diz a nota que o T.S.J4�.
aguarda que seja posta à sua

disposição a referida verba, a

fim de distribuí-las aos Tribu
nais Regionais para írnedíade

aplicação, de acôrdo
,
com ins

truções que expedirá. .,,';

,.�.
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MUlta COlsa...
•

em pouco

\.

o Prefeito Relâmpago foi ao

Rio de Janeiro pata contratar
o Gerente para a serraria da
rua Paula Pereira - o foi o

Joãozinho G, especialista em

negócios do pinho com a Repú
blica Argentina.

-

- No future. hino do Muni

cípio de Canoinhas, segundo
consta, têm um trecho na letra

que 'será assim redigido: "As
ruas e estradas são um buraco ...
E ó Prefeito só sabe encher o

saco" (cofre da Prefeitura com
os escorchantes impostos.)
- O "dor de barriga" unma

de suas ultimas edições disse

que a Prefeitura está gastando
centenas de milhares de cruzei
tos na reforma dos caminhões
e motoniveladôras... ora essa,
isto não está bem contat:lo cu

existe "dente de coelho" pois
com centenas de milhares de
cruzeiros bem podiam comprar
caminhões e motoniveladôras
novas. Isso não é feito porque

espaço ...
falta capacidade e vontade de
servir à Canoinhas,

"
- O Fiscal Pedro Paulo

Portes que só sabe perseguir
comerciantes, será que não vê

que (> Presidente do PSD que
também é construtor, está en

tulhando a rua Getulio Vargas
e a Praça Lauro Müiler? Meia
rua está tomada 'com restolhos
da construção que ora fazem ao

lado do Banco Inca. Como é,
"seu" Portes, isso é.proteção ou

faz parte do abandono em que
se encontra a administração do
nosso município]?

�

- Esta semana, Ftrcaís da
Prefeitura andaram contando as

pedras da rua Paula Pereira. É
ordem ou falta de serviço? Se
fôr falta de trabalho, o Augusto
Haensch está admitindo empre
gados para ... enxugar gêlo ou ...

contando· as pedras do calça
mento feito pelo governo da
UDN, levarão- maís tempo.!.!.!

cacique

Fios para bordar em meadas
.

HERING para liquIdar .. duzla Cr$ 30,00
Nova remessa de Soutiens '«OE MILUS»)
Novos Modêlos - Excuslvidade'da

\
.

CASA FISCHER
Porcelana SCHMIDT - REFUGO

Chícaras, Pratos, Canecas, Travessas, Sopeiras,
Molheiros, etc. - PREÇOS SENSACIONAIS.

A I h d casal cr$ 295,00
CO C oe OS solteíro > 245,00

I CASA FISCHER

Embeleze o' seu .Lerr

COMPRANDO sUÁS
TI N TA S..- N A

CASA ESMALTE
I

.

,�
*}/.* E M TINTAS A M A 10 R *iCiC

fI"

VENDE-SE
-: Negócio de ocasião
Uma Casa de Moradia em

Agua Verde. Terreno de
20x40, cercado, luz em

bom estado.
Vêr e tratar com Alfredo

Paulo em Piedade. zx

Utensílios domésticos

Casa Erlita

s. Tereza Especial
o seu café

S��!�or ut.��� "P./fc.
E t.o S I.�'lR iEs

cardiaca, faleceu �i� 7, erro �res n O � ��Barras onde residia a mUltos" .:::II Q) Ib l!Ie
anos, o Sr. Salim Adur, estima-

.

� \E;. :aJ ;.
do por .todos os habitantes da

quele próspero Distrito, devido
o seu temperamento afável e

bom Ex Guarda Fiscal do Es- ' COMPLETAM MAIS UM ANO
tado, «Sa1inzinho» corno era DE EXISTÊNCIA:
mais conhecido em Tres Barras.
mantinha amizades com todos
e a sua morte causou a mais

profunda consternação entre o

povo.

Deixa Viuva e filhos menores.

«Correio do Norte» envia a

família enlutada, sinceras con

dolências.

Por razões ainda

ignoradas suicidou-se
o sr. Augusto Lübke
Os moradôres de Salseira, dia

5 do corrente, receberam a no;
ticia do enforcamento do Sr.
Augusto Lübke, próspero lavra
dor daquele Distrito, com bas
tante pezar, jamais poderiam
supôr que o referldo Sr. pudesse
ir ao extremo que foi, enforcan
do-se no quintal de sua casa,
sem razões conhecidas de seus

amigos.
Lavrador abastado, honesto,

cumpridor intransigente de SeUS

deveres, extinguindo sua vida I

da maneira como foi feita, dei
xou os seus "ínumeros amígps e

parentes, bastante abalados,
Quem o conheceu' não pode
encontrar causa due . justifique
o seu enforcamento.
Toda a população de Salseira

a. tomar conhecimento da morte
do Sr. Lüdke qne foi um dos
lavradôres que ajudon a cons

truir a independência economica
do Distrito, atravez do seu tra
balho agricola, sentiu profunda
mente, paralísanda naquele dia,
a sua fâina diária, numa ho

menagem, toda especial.
Enviamos a família Lübke,

nossos votos de sentido pesar
e profundos sentimentos.

l,.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Dna. Justina Fontana. Comemora.
se boje o dia da Abolição da Es
cravatura.

HOJE: - Os srs. João Nelson
Grittens; Guilherme Mohr; Hen
rique Gonçalves Sob. e Jurandyr
Ferreira; os meninos Gerhardt,
filho do sr. Paulo Voigt e Willy,
filho de sr, José Wardenski; o

jÓ'vé'm Aldair Ferreira; a senhora
Dna. Cecilia. esposa do sr. Edison
Kuroli; o jóvem Henrique Siems.

TERÇA.FEIRA: - As meninas
Marta, filha do sr. Antonio B.
Santana e Irene, filha do. sr. 'Pe
dro Tokarski; a senhora' Dna.
Wanda, esposa do sr. Nelson
Sheidemantel; os srs. José -Tar
cheski

.

e Tarcisio B. Fuck.

QUARTA.FEIRA: ...;.... Os srs.

Pery Gustavo Lemke e Henrique
Waldmann; o jóvem Arthur Bauer
Filho; o. menino Ivo Gustavo,
filho do sr. Gustavo. Maes; a se

nhora Dna. Lidia, esposa do sr.

Darci Ferreira:'
I

QNINTA.FEIRA: ...:.. O sr ..

Ney S Machado; a Srta. Regina
Dorotheia, filha do sr, João Po
lomoani.

" .,t

AMANHÃ: .; As meninas Soo
lange, filha do sr. Tufi Nader;
Marilda" filha do sr. O�mario Da.
vét; Cezarina, filha do sr Antonio
T. dos Santos; Ilda, filha do sr.

José Tascheski e Vitória, filha do.
sr. André Czarnik; o jóvem Osmar
filho do sr. Afo.nso C. Kohler.

SEXTA-FEIRA: - O Dr. Ha
roldo Schmidt, filho do sr, Hugo
Schmidt; a senhora Dna. Leopol
dina, asposa do sr. Rodolfo
Froehner; o menino Danilo, filho.
do sr Sergio. Gapski; a Srta. Ir
ma, filha do sr. Engelber Zierhut.

Correio. do Norte almeja aos

aniversariantes os mais smceros

votos de felicitações.
'

SEGUNDA.FEIRA: -. As me

ninas Tereza. filha do sr, Ney S.
Machado e Maria Elizabet Pentes,

.

neta dó sr. Antonio da Silva e

Souza; a Srta. Florentina, filha
do sr. Ludovico Pieczarka; os srs.

Davino Damaso da Silveira e Es
tanislau Sempkowski; os .meninos
Lauro, filho do sr. Carlos Mülbaueri
Jaime, filho. do sr. Ignácio Imia
novski e Lauro. filho do sr. Ana
nias Petrintchuk; a �erihora� Vva,

Na foto, vê-se .

o Presidente Eisenhower, de pé num carro

aberto, abrindo o desfile pela Pennsylvania Avenue, do Capitólio
à ; Casa Branca, quando da cerimônias de - posse para o seu 'se-

;

gundo período presidencial.
.

«:

Faça com urgencia seu' titulo de eleitor!
A Lei número.' 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham

novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar no

pleito nacional de 1958; Até o. presente momento, entretanto,
em Ccnoinhas, poucos foram 0.10 que requereram os seus noves _

.

títulos. Deixando. para requererem na última hora, tornar- se-á
impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo. tempo,
Por .isso é necessário que todos 0.10 canoinhenses reqüéiram 0.10

seus novos títulos com a máxima urgência, tendo. principal.
mente em consideração. que os requerimentos serão recebidos e

despachados somente até Julho de 1958.

Se nas próximas eleições apresentarmos .
um grande nú

mero. de eleitores, cu locaremos Canoinhas num exelente conceito
perante os 'demais Municípios brasileiros.

'

Ávant�.: pois, cánoinhenses. Procurem o. Cartório Eleit��al.c
munidos de 3 fotografias. no. prédio. da Prefeitura Municipal
l° andar.

O título. de eleitor é gratuito.

Procure no 'seu fornecedor·
.I

o sabão Princeza, Lygíal
�orax ou Tupy

Um produto bom,
especial e cenoinhense I

Terreno à Venda
Vende-se um terreno em

Rio da Serra, 41 alqueires,
sendo, 15 de terra de planta
e 26 de caíva, erval, pinhei
ro e imbuia e diversas ma

deíras de lei. 'Ver e tratar
com o Snr. Alípio' Corrêa
de Lima em Rodeio Grande,
Município de Papanduva 3x

'CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCDES DO

COURO CABELUDO.
"

NUNO� EXISTIU IGURL

P·A R A F E R I DAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I ,2 A S í'
F R I E 1 R" AS,
ESPINHAS, ETC.

J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, •. ��'

�__C.;_O....R...:..R....;;,E.;...:IO DO NORTE

, LOJA SANTA TEREZINHA
RUA PAUbA PERfIRA, 430 - Ao lado d'OS Correios e Ielé�ralos

, Calçados finos para crianças e

Calçados colegiais
ARTIGOS DE LÁ EM GERAL

.Blusas de Malha pára Senhoras, a partir
de Cr$ 55,00 em diante

Canecos de Porcelana, artigo bom
de' Cr$ 5,00, Cr$ 6,00 e Cr$ 7,00

;1 f

Tintas para todos os fins �'.
V. s. encontraré em grande escala

e eos 'l!1elhores preços na

�

CASA ..ESMALTE

Refrigeradores Frigidaire
( os MELHOR�S

.

A vista e � prestações.

Modernos, tipo 1957.
.

�

Inform�ções com Waldemar Hnüppel gU Allrg�o Garcindo..'

..J. 'Côrte
Rua Vidal Bamos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS '- SANTA .C�TARINA

I O FIER�CE às don�s de casa a� afamadas
=--_..::11 . maquinas de lavar roupa

'II'
_' «PRIMA» ,

� '.

nas côres branca, azul e

verde, Mod. 1957. Lava, enxagua cincos

quilos de roupa em oito minutes. Não quebra
botões e a secagem de .'roupas é a mais
prática seguindo o melhor método manual.
--------..\--------------------------------�

\>";' •

\==================================
",

'MAÇA E TOMATE
Sempre à Venda no Bar anéxo à

Casa Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS
,

I
'

r
I •

RET[PICA CANOINHAS LTDA.
Rua Màjor Vieira - Esquina Barão do Rio Branco

Retificação de Motores em geral
Consêrios é' reparos em veículos motorizados

��Serviços executados exclusivamen
� .te por profissionais competentes

.'

'.,

-

"

11-5-1957

=====-��=-------------------------------�
I

Os Srs, Criadores associados
, da Associação. Rural, interessa
dos em arame farpado, devem

procurar Imediatamente no es

I critório da mesma, informações
e instruções como adquirir.

,
:

,

O Governo do Estado PQr
intermedío da Secretaria da A

i' gricultura, fez uma grande im-
.D'I.' Si C'O S."

portação, procurando deste mo

do, beneficiar os criadores e la-
vradores catarinenses vendendo
o arame ao preço de custo.

"

O Sr. Alfredo Garcindo, Pre-
sidente da Associação Rural, na
sua ultima viagem a Florianó-CASAERLITA

Presentes, para o

Vende-se
.Urn terreno com a área de

20.666 n\2, perímetro subur
bano, (altos Cemitério), com
casa de morada 5x7 e demais
benfeitorias.

Preço Cr$ 60.000,00 à vista.

Ver e tratar com LUIZ
TOMASCHITZ. ' 1

TOSSESl IRONQUlTEll

VInHO [REOSOTADO
,

(SI LV"I A.l

QRANDE TONIOO

Dia das Mães
oferece a

;:===:::11==::::;:::::::::::::;:=::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::=:::=i:
- .

. �

Ü' Dr. Aristides Diener Ü
ii CIRURGIÃO DENTISTA II
'3 =
= g

H Raios X - Pontes Moveis' e Fixas ii
= 5
ii Dentaduras AnatomicBS I
_ u
..

, . . ::
:: Rua Vida I Ramos ••

�i CANOIN�AS ,SANTA, CATARINA I
=:::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1.

•

Para' seu Automovel ou Caminhão

t.: Sherwin;, �l1jams
Revendedores autorizados

�Casa Esmalte

Está à venda
I Uma serraria com todos os

pertences, tendo 28 cúbicos
de quota. Um locomóvel de
3'6 hp, fabricação ingleza e

um caminhão' para trans·

porte .de toras.
Preços e demais informa

ções . cl Waldemar Knüppel
ou nestaredação. Ix'

Arame farpado na

Associação Rural
palis, manteve demorada pales.
tra com o Sr. Mario Orestes
'Brnzza, firmando com este, um
acordo para a remessa inicial
de 500 rolos de arame farpado.

Trata- se de arame de prece
dencia alemã, rolo de 40(1 me-

tros e 33 quilos. �:
.

i. '.:'
.:

" � ":".'·;::,:'f�ír
Ótima oportunidade para, os-

.'.'

criadores canoínhenses, que-gra- '-:-JW
ças ao interesse do Presidente -. 'i.�,
da Associação Rural e a boa
vontade do Secretário da Agri
cultura. a aquisição se fará 8

baixo do custo e beneficiará a

todos os nossos lavradores.

Aceita :

Escritas
Comerciais e Industriais

CAVALHEIRO! ,I

Café

Santa Tereza Espedal
para o seu melhor paladar

Antes de fazer suas compras de
vestuário para o inverno, faça
uma visita à CASA PEREIRA,
a Casa da Bôa Roupa, que lhe
oferece: Meias, Camisas, Calças
e Casacos Sport, Sobretudos,
Pulovers, Japonas e Blusões,
Capas Impermeabilizadas, Origi
nai e Ideal - Tudo de pura Ià,

"<,
,

sempre novidades

CASA PEREIRA,
A CASA DA BOA ROUPA

Getulio Vargas, 882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
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11-5·1951

� ..

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

tmQm�m�U�Qmm�eJl��Qt;jeJlmm��i!jmae�m�QQaemm�Qm&U�QQ�tm�mm�!u�mmmm�m����U�i!j��&1ae�
� m
! Algodão S e das TRICOLINE Rádios Lãs Siberia L ã. s CRETONES !,� PHILLIPS .. �

e Aranonga (Bolas) a partir de 29,00 em metros 1,60 largura
!, '

:rxt
I'

(65)
I metro' 20% de Entrada (largura 1.40) ESTAMPADO:'

�

ce peça 19.00. 16,50 o restante em Lãs Caracol 14,t;,OO 62,0" m

I 125,00'" 10' Prestações' 13,00, � \ri

� I
�. C&&& i • ar 54 ...." 6

m ���!���! Cal�as Brim � 95:�oda :�:� ����� ��:�� UdUZES· §!
� 1 a partir de �
m "i ti

-.. .... l.u.Juuu:

COBERTORES LISTADO
i;J a partir

/

,N' I /0 S
' m

ce p, Colchão', m'

�. 5Z,oO T. O', A.· 14,50'�:� Rua Ca.etano CosIa,553. ::
B PUllOWER CANOINHAS - S_Catarina 'Cbapeus . �

,

� paró homens RAMENZONI �
m ACOLCHOADOS Máquinas Crosley I'9'::0" 0'0 I
i;;j 125,00 A partir de r$ 160,00 (15 anos Garantia) Cr$ 5.900,00 ., m
ce Ira M AiMi.. ,-, Mi' *rt &**,***.1 ae
m m

� GAN8UINHA FIO L O ne 5
Pelúcia Camisetas Blusas S

10 metro Zefir Estampada p. homens de Lã m·

I 19,50 13,O�� EM6�!A!!S
�

Cr$�.28�.OO 19,80. 18,00 ft290:ÓÔe :1:
ae�me�FiUii�����JJ���f;�UI������mfi4�eD���Ui1��&1��U�;���Q���&U'����������·ue��ljU�U.���fi]�

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a rêforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edificio próprio

.......................................

Col·chões de Molas - Duas Faces
Grupos EstoFados

À V 1ST A E A P R-:-A Z O
Informações com Waldemar Knüppel

,.ti

'Terreno à Venda
Grande, Oportunidade

--; ",,�

Vende-se um terreno com' a""'área de 85

alqueires, sito em. Rio Claro, neste município.
\

/

-,

Ótima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros. imbuias e demais madeiras de lei e bons.'
hervais, - Preço de Ocasião. )

Tratar. com o Snr. José Allage, Rua Coronel

Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

.

'r�t-
,:_ -.

\.

)., .

.Atençâc
Vende-se. 2 novilhas mestiço

JERSEY, 1 egua mansa para
arado, r capinadeira com 6 en

xadas, Um terreno com 15 al

queires (vende-se tambem só
19), terras de planta - alguma
madeira de lei - bracatíngal
grande e herva.

Ver e tra tar com o proprie
tário sr. Rodolfo Bornholdt, in-
formações nesta redação. 2 .

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

(!4f$(L. _ �ttit4
V:S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos
Na ,Relojoaria Suissa

de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

, IMPUREZAS DO SANGUE

UIXIR Df I06DflBA
AUX. TRAT. SfFlLIS

Um bom churrasco?
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO

..
ESSO.

Aviso" - Proibição
Eu abaixo assinado aviso a quem interessar possa,

que doravante não pnrmitírei mais a invasão de meus

terrenos, para caçadas de qualquer espécie.
.

Paciencia, maio de 1957. MAMEDE CADOR

AVISO
Eu abaixo assinado, aviso a quem interessar possa,

que em vista dos prejuízos verificados em minha proprie
dade em Arroios e queixa de sumisso de porcos, nãe mais

permito criação de porcos e cachorros soltos do dia 10
de maio próximo em diante. Findo este prazo não me

responsabiliso pelo que possa acontecer à criação solta
em meu terreno, cercado dentro dos requisitos' da. lei.

Canoinhas, 25 de abril de 1957., 1
asso WALDEMAR CARLOS STANGE '\

Reprodutores Bovinos
empsestados pela Associação Rural

•

a seus associados-criadores
Relacionamos abaixo, os criadores que receberam por

empréstimo, da Associação Rural, reprodutores bovinos de diversas
raças, com a finalidade de melhorar a pureza �o. nosso rebanho.

Entregue sob a responsabilidade de um criador 'os demais
criadores poderão se utilizar dos reprodutores, pagando as des-
pesas de alimentação e com aviso antecipado.

. '

E' a seguinte a relacão dos criadores.
Touro da raça Holandesa (preto e branco) de nome "Gau

cho" acha-se emprestado ao Sr. Arthur Spíes - em Caraguatá.
Touro da raça Holandesa (preto e branco) de nome "Ro

mantico Selmo da Ressacada", emprestedo ao Sr. Otacilio de·
Paula - em Paula Pereira.

,
Touro da raça Jersey, de nome ignorado, emprestado ao

Sr. da Fazenda Olaria - em Agua Verde. ",'
Touro da raça Flamenga, de nome "Tampinha", empres-.

tado ao Sr. Galdino Fuck - em Imbuia.
Touro da raça, digo mestiço Normando-Jersey, de nome

,

"Heleno", emprestado ao Sr. Otto Engel - em Santa Leocádía.
Touro mestiço Schytz-Holandês, de nome "Indio", ernpres

tado à Fazenda Fuck - em Residência Fuck.
,

'

(As.) Alfredo Garcindo - Preso da As. Rural de Canoínhas

.

\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-

MAE=====,_,;
=====,_,

_=====
,_,=====

As alunas da "ESCOLA' NORMAL Sagrado Coração
de Jesus" desta cidade dedicam às suas queridas
MÃES êste belo poema de Julia Varão Lima.

A lembrança. Mamãe, dos teus olhos,
Êsses olhos que eu amo com � ardor,
Traz bonança e desfaz os escolhos ...
Transformando o que era espinho em florl

MÃE, és a chama de amor que me aquece,
E's de Deus um punhado de luz!
E's p'ra mim um murmúrio de prece,
'E's �a treva um fanaI que conduz!

Quando o peito chagado de dorçs,
Dos meus olhos o pranto derrama, ,

. "':,

Para mim teus desvelos são flores
E em ânsias, minh'alma à tu'alma reclama!

,�"

.

Se me punge ferino desgôsto ...
Se meu peito é escravo da dor...
Ao pensar em teu vulto, em teu rosto,
Sinto d'alma fugir o amargor]

Se, magoado meu coração chora,
Se os meus ombros a dor vem curvar, .,í.,

O teu beijo o meu pranto minora
E incentivos me dá p'ra lutar!

Se há escolhos no mar que eu navego,
Se a tormenta me faz sossobrar ...
Já não temo os perigos do PEGO

,

Se me envolve o fulgor do teu olhar!

Se há espinho em minh'alma que sofre,
'

Se o infortúnio me obriga a chorar,
O teu seio matemo é meu COFRE
Onde as dores do meu vou guardar!

E é por isso que aqui nestas rimas modestas
Que de joelhos e em pranto, distante te fiz,
Venho dar-te um "bouquet" de carícias e festas
Suplicando ao SENHOR que te faça feliz!

Canoinhas, dia das MÃES, maio de 1957.

Ainda a Festa da Santa Cruz - No mais sorridente dia
de maio, em clima de alta' tensão festiva, tôda Canoinhas acorreu à
'Colina da Santa Cruz, para a Festa da Cidade, em beneficio das
Obras Paroquiais. Não é exagêro dizer tôda Canoinhas: a um lugar
tão próprio para festas. como a� imediações do Ginásio, apressou-se
a subir pràticamente toda uma população, daodo à cidade, cá em

baixo. ,o aspecto de verdadeiro êxodo. Glórias às senhoras esforçadis
simas, festeiras-môres da Festa da Santa Cruz, e glória àqueles cio
dadãos, alias sempre os mesmos com o mesmo devotamento de todos
os anos, que tornaram possivel, maugrado as pequenas confusões
sempre inevitáveis. a lindissima Festa da Santa' Cruz de 1957.

•
Os Engraçadinhos _

- Há anos vem .lutando a Paróquia,
particularmente os últimos quatro Vigários e seus cooperadores, na

solução do pr:cibl'ema dos "engraçadinhos que," durante as horas do
cultó.wem infe�lfando, digo empestando o adro da Igreja Matriz, com
sua presença altamente indesejável, entre piadas, namoros e baforadas
Ide cigarro. Vigários houve em Canoinhas. que já chegaram a descer
do .púlpito, paramentados, à hora do sermão, para pedir sossêgo e

compostura. Como se trata de abusos graves no terreno da Igreja,
às portas _

da própria Casa de Deus, assiste à Paróquia o direito e

O dever de zelar pelo decôro do lugar santo, violado assim por homens
e mocinhos que desde cedo adquiriram tal método péssimo de ,"pra·
ticar" a Religião, ainda com escândalo grave pára os pequeninos. aos

quais todos os educadores católicos de Cancinhas estão empenhados
em não permitir a frequência de tão estranha escola ...

t- \,'
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Para o:'sace,rdote, seja êle bom ou mau pregador - de qual-
quer maneira 8Dudcia'l'lor .da Palavra de Deus - constitui agravante
bem desanimadora ver. com seus olhos, como à hora da pregação,
saem da igreja alguns 'cidadãos e espoucam, à sua vista, as conversas,
como de quem sai do cinema para fumar. .. O Catecismo da Doutrina
Cristã, ao perguntar se o. ristão católico é obrigado a escutar a pre

��ção, da Palavra de Deus, responde: "Sim, o católico é obrigado de
assistir' a pregação da Palavra de Deus". E aqui se consigna, também

(,(a parte desta NOTA PAROQUIAL' o protesto veemente contra "a
abomiúãção no lugar santo". E durante ai! novenas de Maio, lá verá

�o leitd'r. e 'observe. sempre o mesmo grupo profanador, que por acinte
Hli permanece. quando muito bem poderiam esperar na rua ou na

JJcaça fronteiriça à Matriz. E certíssimo estamoa/de que a tal espe
,!,goulo de arrelia só daremos fim, no dia em que á Congregação Ma
'�íana Mascullua de Canoinhas se dispuser a organizar um serviço
t,>olicial de auto-defesa, isto é, defesa da Religião e da dignidade do
culto,

" ,
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i A NOTA PARO'QUIAL � de 1. de Maio
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®®®®®®®®®® esponsave: rei zeano c mitt, o m, ®®®®®®®®®® S b '

_ r' ,o O titulo acima o apreciado
A
O Dia das Mães - A veneração e a gratidão filial à MÃE semanário "Correio do Norte",

DE TODAS AS MÃES fará o Mundo Estudantil Católico de nOSS8 em sua edição de 4 do corrente
cidade desfilar, depositando suas flores. aos pés do Altar da Virgem,"] fêz honrosas referências a . meu

amanhã às 8,30 hs, meia hora antes da Missa dos Escolares. É ho- respeito e de meus companheiros
menagem direta, a mais expressiva, à Mãe Cristã de Canoinhas, razão de jornada musical quanto a al

porque a Paróquia convida as mães de familia para a cerimonia de vorada que fizemos naquela data
alta siguif!ação. social. .' com �m pequeno grupo de colabo

radores, que unidos e coêsos por
um mesmo ideal cívico e patrió
tico executamos em frente aSo·
ciedade Operária o nosso Hino
Nacional Brasileiro, além de visi
tar-mos outras residencias de pes
soas de "destaque local o que para
nós foi motivo de satisfacão e or-'
gulho o cumprimentar-mos men

talidades sadías e que como nós
desejam ver o engrandecimento
musical de Canoinhas.

Causou profunda consterna
ção 'o falecimento do venerando
cidadão João, Fedalto ocorrido
as 19,30 horas do dia 5 de maio,
Morador dos mais antigos de
Conoinhas estabeleceu se no

Alto das Palmeiras no ano de
1917. Nasceu em 12 de maio
de 1883. Contraiu matrimonio
com a dona Vitoria Cavallin,
em Timbituba, Paraná, onde re-

,

sidiu nos primeiros tempos de,
casado. Já estabelecido em Ca
rroinhas iniciou li primeira Tor
refação de café e ó primeiro
moinho. de cereais do municipio.
Foi um batalhador incansável
do progresso de Canoinhas, ja
mais esmorecendo, deixando
atrás de si um longo passado de
fé, heroismo e vida laboriosa
pela terra de Santa Cruz de
Canoinhas. Labutou durante 40
anos deixando numerosa família,
toda ela hoje dedicada ao pro
gresso de Canoínhas, imitando
o exêmplo digno e honesto do
veneravel ancião. Teve seu lar
abençoado com numerosos filhos
dentre os quais ainda vivem,
José Fedalto, casado com Dona
Verena Kohler; João, casado
com Leontina Jarocheski; Ja
comina casada com o Sr. Fer
minode Paula Silva; Bernardino
casado com Maria Iracema
Kohler; Angelina casada com

Carlos Artner; Rosalina casada
com Alfonso Kohler; Verónica
casada com Vitorino Pazdziora;
Irene casada com Argemiro de
Oliveira Probst. Deixou 53 ne

tos e 5 bisnetos, Que D'eus te
nha na gloria sua alma como

recompensa de sua vida labo
riosa, exemplar e profundamente
cristã.

Caro colega,Garcindo: (pois sou

tambem jornalista e poeta) "A
Banda de Musica de Canoinhas e

os Jazzes que irei organisar com

elementos cumpridores de seus de
veres, saberão cumprir o programa
traçado por- esta, Direção. conten
tando a todos em geral e sofrendo
resignados as asserções injustas co

mo já sofremos de cérebros doen
tios que pretendem talvez que
façamos musica igual a das Capi
tais em 30 dias apenas com falta
de instrumentos e de elementos
capacitados.
Caro Garcindo e Carlos Schramm

Agradecemos imensamente as bon
dosas referencias bem como a oferta
das colunas de vosso apreciado
semanário. Um abraço do

INDJO E SEUS PUPILOS

Compon.entes -da Banda Musical
Ca,noirlhense e do [azz-Band

"Filho.!' da Lúa".,
{

Experimente
Cc.Fi MARlY

O�i:' MELHOR
"'" �

.. -
.,

, If"..' :�.

Ano llf - CANOJNHAS - S. Catarina, 11 de Maio de 1%7 . N. 44.7

Socied. de Tiro ao Alvo Canoínhas
BAILE - COhlVITE

A Sociedade de Tiro ao Alvo Canoinhas, com séde
em Campo d'Agua Verde, convida seus associados e dis
tintas famílias, para tomarem parte no baile que será
realizado na noite de 11 de maio, nos Salões Bechel.

Durante o baile 'Emeia noite) será apresentada ofi
cialmente aos associados, a Bandeira da iSociedade.

Havará concurso para "Madrinha da Bandeira".

Abrilhantará as danças o "Jazz Guarany" de Ja-

raguá do Sul. A DIRETORIA.

ARRENDA-SE
A' PADARIA PIEDADE.

Tratar cf proprietário sr. Oswaldo- Voigt, no local.

, 1 '

,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO
.

o BOCA DE ,OURO
c] ANKITO, Fada Santoro, Catalano e outros
Um filme nacional cem por cento comédia ...

INSURREIÇÃO'NA INDIA
Em technicolor - Uma granda pelicula de aventura.

Ainda início do Seriado: O Homem Planetário

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

BOCA DE OU.ROO
Inicio do Seriado: O Homem Planetário

ás 17 horas - Censura Livre

DO�INGO
-

ás 20 hrs. - Impróprio até 14 anos

o BELO BRUMEL·
EM TECHNICOLOR

com Stewart Granger, Elizabeth Taylor e Robert Morley.
"
... Teve tudo ... e tudo lhe faltou um dia .. ,"

----.-:

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

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

A PROVA DO CRIME
Uni filme policial com Richard Travis e Sheila Ryan
... Perigo, emoção e o arrepiante toque da Morte!!!

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas - Impr. até 14 an051

Melle.- NÃO ME TOQUES
com FERNANDEL e PIER ANGELI._

Uma comédia francesa... com Fernandel bem malicioso:..

Aguardem a sensacional programação para a

semana de Aniversário deste Cinema.

BREVE:
. O Magnífico Matador, •

ern Cinemascope com Anthony Quinn•••

No Cineminha:

Amanhã, às 15 hs. e às 20,15 hs,

Segunda-feira, às 20,15 hs,

AO SUL DE SUMATRA
COLORIDO

com Jeff CHANDLER, Susan BALL e Marilyn MAXWEL;
,

\�
. ;

No Cartaz:

MÚSICA· E LÁGRIMAS
Na ponta das produções da Universal International.
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




