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Os Miseráveis Empolgante drama do
Hugo, hoje às 20 horas,

de Victor
Vera Cruz

famoso romance

no Cine Teatro

,·PElOS·1.4PRIES
e ..ffaJ D <D�e§ ,4
POBRE E BOEMIO

José Caetano

Em uma casa enfeitada de cortinas,
Eu cansado pedi uma ,pousada.
Me responde o avarento que tem minas:
Em minha casa para mendigo não tem nada,

Iêetirei-me fazendo minha prece,
Sentindo no coração uma dor.
Jesus dai-me a morte, não esquece,
I! s{j em Ti que eu encontro o amor.

Vou devagar, sonolento,
Com tua imagem na mão
Como um fio que leve o vento,
Derramando lágrimas pelo chão. Cadastro do 'rigo • aPELO

'As' Exmas. Autoridades cons

tituidas, ao Comércio e Indús
tria e aos Srs. Professores de
todos os quadrantes do Muni.

cípio, dirijo um apêlo para que

ANIVERSARIANTES DA SEMANA instruam os colonos no sentido
. de prestarem as informções para IMarta, esposa do sr. Rodolto o Cadastro do Trigo, que está

IKnopp. e Dna. Sibila, esposa sendo procedido pelo Serviço de •

do sr. Ervino Wiese; O me- Expansão do Trigo e Serviço de
nino Antonio Carlos, filho Estatística da Produção do Minis-
do sr. Oriomar Schaidt. tério da Agricultura. Tais infor

Cumprimentamos os ani- "mações devem ser prestadas nas

uersariantes augurando-lhes : intendências distritais, na Asso

inúmeras felicidades. ciação Rural de Canoinhas, na

Prefeitura Municipal, no no Pos-
Nascimentos -

to de Vacinação Animal, ou na

Veio enriquecer o lar do. Agência de Estatistica.

nosso assinante sr. Evaldo As informações visam o be
Ferreira Pinto e exma. se. nefício do Agricultor plantador
nhora Dna. Laides Alves Pin, de Trigo e devem ser prestadas
to dia 1. de agõsto, com o nas- até 31 dêste mês,
cimento de uma linda garo» Atenciosas Saudações,
'tinha qUI na Pia batismal Linovale Massaneiro Moreira
recebera o nome de Neide Agênte de' Estatística.
lglacir.
- Acha-se em festas o lar

do Já feliz casal sr, Benedito
Terezio de Carvalho Neto
e Dna. Lia, com o nascimento
de uma robusta garotinha
ocorrido a 22 do corrente

mês, e que recebera o nome

de Leila Maria.
'As novas canoinhenses nos-

sas boas vindas.
.

, Noivado
Com a gentil srta. Gessy

Varela, filha do casal Gui
lhirmfl Varela residente em

Tijucas, ajustou núpcias o

Dr. Aldo Pedro Dittrich, fi."
lho do casal Adolto e Petro
nilla Ditts ich, residente em

Marcilio Dias.
Ao jôuem par nossas feli»

citações, extensivos aos seus

dignos pais.
Falecimento

Faleceu em sua residência
no dia 19 do corrente, o Sr.
Max KniiPpel, deixando viu
'ua e 3 jilhos maiores. O ex"

tinto era morador antigo de
Canoinhas sendo portanto
bastante estimado e conhe»
cido. Seu sepultamento efe»
tuou-se no dia seguinte com

grande acompanhamento.
"Correio do Norte" envia'

à família enlutada, sentidas
condolências.

Quando eu estiver cadavérico
Com meu Peito ressequido;
AI cumpri minha missão,
Darei o último gemido.
-------

,

ANIVERSARIAM,SE:
HOJE.: As senhoras Dna.

Anita, esposa do sr, Sergio
Oapski � Dna: Olga Maria,
esp�osa do sr. Mario Ferraresi;
as meninas Eliane, filha do
sr. José Schmidt e Lidia, fi
lha do sr. Dionisio A. Orge»
koski; a srta. Sebastiana Cor
deiro dIZ Silva; o [ôoem Ana
tor Bialeski.
AMANHÃ: OS srs. Antonio

de Barros; [acob Seleme e

Rodolfo Frantz; os meninos
Luiz Edmar, filho 40 sr.

Bernardo Wendt 2.0 e Vilson,
filho do sr. Afonso Knnp; o

idvem [anil Cador; as me
ninas Teresinha, filha do sr.
Antont.'o da Silva e Regina,
nlha do sr. Pedro Paulo
Koller.

'

SEOUNDA,,{'EIRA: As se

nhoras Dna. Etna, esposa do
sr. Willy Gorselte: Dna. Elsa,
esposa do sr. Cyriaco F. de

I

Souza e Dna. Genooeoa, es,'
tosa do sr. Estefano Miretzki;
o sr. Vitorino Ferreira; o me

nino Ouandi, filho do sr.

Angelo Alberti,

TERÇA-FEIRA: Os jouens
Wiegando Metzger e Alcides
Watzko,' as srtas. Frida Bail
e Dolores, filha do sr. Fre
derico Werdan; a senhora
Dna. Alda, esposa do sr.
Theodoro Schroeder; as me
ninas Eulalia, filha do sr.
Pedro Tokarski e Zilma, filha
da sr. Niualdo G. Padilha; o
SI. Francisco Rodrigues.
QUARTA"FEIRA: OS srs.

Oady Nader; Oswaldo Pio,
trowski; EI11;ilio Küch/er; Ioão
Taporóski e Augustinho Kor
natzki; as senhoras Dna. Ce-,

I cilia, esposa do sr, Miguel
Veiga e Dna. Hilda, esposa
do sr. Rodolfo Frans; as me".

ninas Marilde Bernadete e .

Marise Elisaõet, filhas do sr.
Naeir Cordeiro; os jôoens
Boleslau Wardenski e Enfridt
Mohr; o menino {'elipe, filho
do sr. Ladislau Dambroski.

QUINTA-FEIRA: As se

nhoras Dna. Ana Dorothéa,
rsposa do sr. luZio Wendt e

Dna. Valesca, esposa do sr.
Constantino de Paula. Bueno,'
o sr. Abdo Ossai/; o menino
Pedro, filho do sr. Henrique
Waldmann; o jóvem Gustavo
Priebe; a srta. Nelly Greinert.

SEXTA"FEIRA: Osjóvens
Arno Woltir; Rachid ::ieleme
e Acir Lemos Sphair; os srs.

Theodoro Schroeder e Fran"
cisco Baiel; as senhoras Dna.

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

CasaErlita

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR-·

AGRADECIMENTO
Por intermédio deste sema

nano, venho render meus

sinceros agradecimentos ao

bondoso Capelão, Frei Edésio
O.FM.. da capela de Nossa
Senhora de Fátima em Sereia,
onde no pouco tempo que es

teve demonstrou admiràuei
mente sua dedicação a tudo
, todos indistintamente.

Peço a Deus que lhe recom»

penseo quefez por todos nós.
Este agradecimento estende

se DO Sr. João\ Abrão Seieme,
um decoto de Nossa Senhora
de Fatima, pelo muito que
auxiliou a nossa capela.

Nivaldo G. Padilha
Vice:Presidente

O QUE SE OUVE
Conclusão da 6,a página

pites, d'entre os quais traremos
a público dois que mais destaque
mereceram:
L • A ideia de ser estudada a

possibilidade de proibição de uti
lização para residências das Zonas
baixas que quasi anualmente se

cobrem d'agua pondo em polvo
a população e causando-lhe sérios
prejuizos. 2. - As pescarias que se

fazem nos terrenos alagados, mor
mente, de Carpas, com seria pe
rigo para pessôas que comem tais

peixes em tais ocasiões. Falava·se,
entre outras coisas. que determi·
nada pessoa encontrara no interi
or de um dêsses peixes, além de
escrementos fisiológicos, certos a·

.petrechos de ·uso preventivo, poso
sivelmente contaminados ...

Com relação à possivel conta
minação do peixe, já que somos

leigos no assunto, deixamos ao es·

tudo das autoridades competentes ...
Como é amigo leitor, você vai

almoçar Carpa .. dQ alagado, hoje? ..

, .. '.

Posto de Monta de Ca

noinhas • Marcílio Dias

Reprodutores à disposição
dos Criadores

- Para cobertura no Pôsto -

Reprodutores bovinos: Raça
Jersey; Hclandeza; Schwytz.
Reprodutores suinos: Raça

Caruncho; Duroc-jersey; Berck
shire.

Reprodutores ovinos: Raça
Marina.

Reprodutores equinos: Raça
Puro Sangue Inglês (1.°j8 a

31/12).
'A venda ovos para incubação:

das Raças Leghorn Branca;
New Hampshire.
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Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. á. 20 horas • ·Impróprio até 14 ano.

Sensacional Programa Duplo
1°. O IMPLACAVEL

com Michael Rennie, Debra Paget, Robert Newton
e Edmund Gwenn. Formidavel drama baseado do famoso

romance de Vitor Hugo «OS MISERAVEIS:t.

2°. TRAMAS DE TRAiÇÃO
com R�bert Mitchum, Genevieve Page, Ingrid Tulean e

Frederick O'Brady. Um filme de aventuras, de espionagem,
de perigo ... de amor tambem•..

e final do seriado TERROR JlOS MARES

DOM I N GO· ás 14 horas Censura Livre

O VALE DOS CANIBAIS
com Johnny Weissmuller, Cristine Larson

e o chipanzé TAMBA
e final do seriado Terror dos Mares

.,
"

DOMINGO - :: 1;0 hi:::.s = Impr. até 14 anos

Duelo de Paixões
com Tyrone Power, Susan Hayward e Richard Egan

"Metade anjo, metade demonio, trazia em si a predestinação
de um grande amor". A mais violenta historia de amor e

6dio jamais filmada.

'�
.,

-----

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

3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas - Proibido até 18 anos

CADA BALA UMA VIDA
com Edward G. Robinson e George Raft

"Violência, Terror e Mistério". Os dois "gangsters" da tela
frente a frente num desafio de morte.

, ---------

5a. e 6a. FEIRA - ás 20 horas": Impr, até 18 anos

MULHER SEM RUMO
com Rosa Carmina, Femando F�rnandez
"Seu corpo era um convite ao pecado".

._---- ,!

AGUARDEM:- Vera Cruz: Romeu e Julieta,
Aventuras de Hong-Kong, etc.

�------------------------,

CaFé Sch,mitt
V. S. já experimentou café Schmitt!

Experimente uma vez e então

será seu preferido.

NO CINEMINHA (Fone 115)
Amanhã, às, 15 hs.:

",O T I H ANO'"
-- DRAMA-

com Charles LAUGHTON e Boris KARLOFF

Amanhã, às 20,15 hs.:

A FLORESTA MALOITA
- DRAMA-

com Kirk DOUGLAS, Eve MILLER e P!!trice WYMORE.

Segundb-feira, às 20,15 hs.:

Nova Apresentação de ()\ TIRANO
Dentro de 15 dias�

.

NOSSO PRIMEIRO ALEMÃO:
"ONDE CANTA A COTOVIA"

("WO DIE LERCHE SINGT")

.�

"
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os Irmãos .,

"Maristas
Sinal de calamidade, no Ensino - Mais de 70·/. de analfabetos

0'0 País Continuará a luta pela' alfabetização, na

Escola Champagnat

. ,

S.em Auxílio Federal
....

MERHY SELEME' & FILHOS
TRÊS BARRAS - S. c.

o veto do Presidente da Repú
blica ao recente projeto que
concede auxílio de ' quinhentos
mil cruzeiros à «Escola Gratui-

.-

ta de Alfabetização Champag-
.

nat», a cargo dos Irmãos Maris
tas, em nosso Estado, é mais
uma prova da displicência com

que o seu 30vêrno olha o ím

pOI tante problema do Ensino,

Voltando para planos fantás
ticos, em Brastlía, nadá mais, em
questões administrativas, des

perta o interesse, de s. excia ..

Que pode sígnífícar, para ele,
no momento, a atividade de
uma' «escolínha modesta do in
terior», que .sem nenhum lucro

político desempenha calada a

sua missão educativa?

Reuniu-se o Congresso Nacio
nal, em ,23 de julho último
afim de apreciar o veto 'presi
dencial. Entre os que o comba-

teram, devemos assinalar os

parlamentares Adauto Lúcio
Cardoso e Aliomar Baleeiro
(UDN), ambos lançando apêlo
em plenário, no sentido de ser

favorecida, como bem merece,
em nome do bom senso, o edu
candário religioso. A maioria,
porém, dos deputados e sena

dores pertence ao PSD e soli
dária com o pensamento do
Chefe da Nação entendeu man

ter aquela desastrosa medida.

Não será essa preterição, fru
to da politicagem federal, que
irá abater o ânimo dos abne
gados Irmãos Maristas. Eles con

tinuarão em sua obra verdadei
ramente patriótica. a tirar do a

nalfabetismo o maior número
possível de brasileiros, aos quais
seus fracos recursos possam
admitir dentro da escola aber
ta aos pobres. Sa berão vencer,
como tem vencido, até hoje,

'.

<'

.quolquer que se]o a carga ...

qualquer que sejn a estrada I

um pneu • dois serviços.
• barras duras e robustas que mordem

O terreno para máxima tração nas,
más estradas.

• nervuras centrais espessos assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.:

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máxima quilometragem por cruzeiro

Pneu Firestone, A. T�

Nos Bastidores do Mundo

COM O POVO.
Porque,' amigo, tanta e tão

boa gente defende o sistema da
livre iniciativa?

A resposta nos é dada, dire

tamente, por um dos maiores
industriais do Brasil, o Sr. A.
J. Renner.·

Diz o Sr. Renner. textualmen
te: «Defendemos a livre inicia
tiva porque a experiência e os

exemplos colhidos em outras

nações nos convenceram *de que
é o regime que mais nos pode
dar; aquele que permite maior

produtividade, proporcionando
melhores condições de vida ao

operário e uma economia está
vel»; Por outra parte, Renner

todos os sacrifícíos,

É lamentável, contudo, essa

anarquia na distribuição de
verbas pelo Catete. E o exem

plo agora chega a ser um sinal
de calamidade, no setor do
Ensino, onde as estatísticas a

cusam um índice vergonhoso de
analfabetos, mais de 70% da

população do país, justamente
por falta de apôio material dos

poderes públicos.

Lã em Fios
CASAERLITA

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura: qualificar

te cidadão, e quanto antes. para
servires a teu Partido' e à Pátria
nas urnas. livres.

Venha conhecer o extraordinário Pneu AT e todo
o nosso completo estoque de Pneus firestone

para todos os tipos de- veículos, bem como uma

equipe especializada,'à sua disposição, para servi
to com presteza e cartezia.

"

Economico nó asfalto ... Valente na lama
Um pn�'u - Dois serviços

.
'.

Por AL NETO

aponta que o Estado, por mais
bem .intencíonados e capazes
que sejam seus dirigentes, estã
sempre preso a processos buro
cráticos complicados, que retar,
dam, entorpecem e tornam one
rosa a ação estadual.

«A ceptralizaçãc dos serviços
afirma Renner -- concorre para
uma prejudicial redução de au

tonomia e responsabilidade, e

os interesses políticos, de fundo
partidário, estendem, quase sem

pre, uma teia tão resistente que
nela esbarran as melhores in
tenções e fica comprometida a

maior parte do ernprêndímento.»
Quando abordam a questão

da intervenção do Estado na eco

nomia e o papel da livre inici
ativa, os mais argutos observa
dores deixam, frequentemente,
escapar um aspecto fundamental
do problema.
Este aspecto é focalizado por

A. J. Renner nas seguintes pa
lavras textuais: «Há um ponto
qUE- nunca se menciona e que,
talvez, passe mesmo desperce
bido à maioria: o de que as em

presas particulares pagam im

postos.
Porisso, se algumas deixam

de faze-lo, absorvida pelo Esta
do, naturalmente há urna sobre
carga no montante desses im

postos, que recaem por inteiro
sôbre a coletividade».

E Renner acrescenta:

Estado precisa de recursos

para manter-se e manter os

serviços que presta.
«Se muitos destes são defici

taríos, ou exigem a realização
de empréstimos cujos juros de
vem ser satisfeitos 'e-m prazos
certos, naturalmente que alguem
terá que atender a êsses com

promissos de ordem financeira».

«Esse alguem é o povo».

Eis aí, amigo, em palavras sim

ples mas vigorosas, uma síntese
do problema da intervenção do
Estado na economia.

Renner acha, que quando 8

inicia tive é livre, há um bene
ficiário final: o povo.

Para Renner, quando o Esta
da, se transforma em patfão
único, há um prejudicado:
o povo..

Porisso é que, na opinião de'
le êste prcblema, longe de ser

uma questão de teorias e para
discussões ociosas, é um pro'
blema que interessa diretamen
te a todos nós.

Fósforos Paraná
Sempre na ponta

Sempre na pontinha

Dr.Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292
,

Canoinhas - Sta e , Catarina
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CASA DE FRIOS
Ernt Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras

Façam uma visita à nova e bem' sortida, a primeira

CA S A D E FR lOS de Canoinhas
,-"

Rua Seno Felipe Schmidt _ �rédio Michel-..N. Seleme

========================================�

CASA ESMALTE
RUA PAULA PEREIRA, 362

TEM AO SEU DISPOR:

Tintas I
em pó - a óleo
esmaltes - vernizes
facilite - betonol, etc., et�.

fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras
/martelos, torquezas, ali
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fEm

<ta, chaves de boca, -lí
mas, . grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

ONÔMICOS

Ferramentas
FOGÕES EC

�==================================,========�

..........................I..........�

-

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua lelc eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

A mais antiga
A mais sortida'
, A melhor

A preferida

Oficina

Relâmpago

..............1 ..

Cobertores
de Lã

Casa Erlifa

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um- produto bom,

especial c canoinhense I

As melhores
malhas de Lã

t!a.t4 �.git4
Um' bom churrasco?
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao ·POSTO ESSa.

Assine! Leia! Divulgue r

Correio do Norte

<'Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289. 'S.o.

S. Tereza Especial
•

o seu café-
-

,'VENDE-SE \

1 motor Diesel - fabricação
ínglêsa - 8 J.3HP - 1 cilindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 110 ou

220 - com correias e quadro
de contrôle,

Ver e tratar: com Waldemar

Knüppel no Escritório de Al
fredo Garcindo.

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

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A-S,
F R' E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC.

�================��

l .�

______,�l:Jt.. " ."Ii.

Veja em exposição na

CASA 'LANGER
maravilhoso sortimento de CAMISAS.

.

V. S. encontrará camisas de todos os tipos e

a preços ao alcance de todos. I
iifi

..:r.::II;:=I:::::I:::�:::::::�::::::::=;:::::::aH::::::::::::::::===10::::::::::::::::::::
- �
I: :: '�
ii Dr.. Aristides Diener ii
-iI CIRURGIÃO DENTISTA �u "" "

II Raios X - Pontes Moveis e Fixas t!" -
.. .11.

li Dentaduras Anatomicas P.
- "

ii Rua Vida I Ramos 5i

n CANOINHAS SANTA. CATARINA I- -

===IC::==:=::::I==:::::::::::-':::::III:::=:::I::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::HII

DATAS 'A VENDA
Vendern-se '

40 datas na Estrada Marcílio Dia's.
DAlAS A PARTIR DE' c.s 5.000,00.

Para venda. global preço rezoavel, a combinar.
Tratar, na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

ATEN(ÃO CA(ADORESI
a firma J. CÔRTE irá receber-um sorti.

mente de espingardas e munições de todos
os calibres Espingardas mochas e de cão..

Fabricação espanhola, «LA SORDA,., Ia
bricada com os afamados aços toledanos. Es.

pingardes de. fabricação nacional fogo cen-

trai e pica pâu. Municõesj'em geral para
armas de fogo,' em breves dias em ex-

posição nas lojas
Â

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - STA. CATARINA 3

Arame liso para Parreiras, e Adubos
A Associação Rural de . Canoinhas acaba de

receber grande quantidade de adubos para lavoura
e horta. bem como arame liso para parreiras (impor
tação feita pela Sacretaria da Agricultura do Estado:
de Santa Catarina).

Bravemente deverá chegar também arame

farpado, importado pela mesma Secretaria .

As vendas serão feitas exclusivamente aos

associados.

2.a· Exposição Agro Avícola Industrial
Atenção! Senhores Lavradores e Criadores

A Associação cRural de Canoinhas pede que desde já re

servem produtos da lavoura, como sejam: milho. arroz, centeio,
etc., etc., bem como submetam os animais: equinos, bovinos; etc.
a tratamento especial, afim de que os mesmos apresentem-se em

bôa forma para a exposição de novembro p. futuro.
A capacidade de produção do nosso mrinícípio deve ser

apresentaria ao visitante, porque será desta forma que mostrare
mos a, fertilidade de nossas terras.

Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposi
ção em saquinhos brancos' de 1 quilo; milho e trigo também
poderão ser expostos em espigas e feixes, assim como também
raízes de aipim, abóboras e batatas. Todo o cereal que, constí
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

A Associação Rural de Canoinhas, de setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais inclusive a confecção
de fichas dos criadores.

JI 'I
Para .quaísquer informações queiram dirigir-se ao escri-

tório da Associação ou à AlIredo Garcindo. s/o Ir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J. WZO�EK O que se ouve nasrodinhas
(COLABORAÇÃO 'DE ELEME)

Pelos Lares e E�colas Ouvimos em certas «rodinhas>,
'Você ,sabe, meu caro leitor, entre outras queixas devido às

qual é o melhor livro para as grandes chuvas que têm fustigado
crianças da roça nos primeiros nossa querida «Canoinhas», o se·

anos de existência? São aque- guintej Você que mora na perife-,
les dois "Iivros vivos e sempre ria sabe quanto é triste amassar'
abertos" ,-livros "papai-e-ma- barro diariamente no vae e vem

mãe" dos quais deve jorrar obrigatório da labuta em busca-do

sempre o ensinamento vivo, e ,«Pão de cada dia», entretanto; vo
são pela' palavra, abnegação e cê está conformado porque mora

exemplos dignos de imitar; - por lá, mas quem mora aqui rio
êsses "livros" falados e sempre' coração da cidade, como eu e

abertos - Pai-e-Mãe - que muitos outros, ter que entrar na.

após as labutas diárias na ia- lama, logicamente, sem necessida
voura ou na indústria, rodeados de alguma', é bastante desagradá
com uma corôa de filhinhos, .' vel e não se encontra justificativa.
ensinam-lhes muitas coisas uteis,

'

Você por cer�estará' pensando,
pois que, antes de começar qual- que. si eu entro na lama 'é porque
quer ensino na escola, pesa quero, mas' é aí que vócê se en-

, sobre os genitares a gravíssima gana.'Em certas ruas desta nossa.

obrigação de modelar, educar
os filhos desde a mais tenra in

fância, mesmo desde o momen
to da concepção, pois - salvo
raras excepções - onde os pais'
são exemplares e brilham pelas
virtudes, hão de, ser também fi
lhos' bons.
Bons pais - bons filhos. Negócio d'e ,Ocasião
Aquêles que mais tarde, na VEN'DE-$E uma casa com

escola hão de substituir parcial- três datas; cercadas, no ,Lomente os pais; - 'aquêles que se

entregam a dificílima' e nobre 'teamento do Jardim Espe-
missão de instruir e educar os" rança.
pequerruchos, devem possuir,

.

Uma à rua Paula Pereira,
verdadeira vocação ou' inclina- '-t)m'dos melhores pontos da
ção interior para o magistério,
paciência e amor a .seus pupilos. cidada. Vêr e tratar na rua

pois quem não tiver amôr às Paula Pereira, 872. "3x
crianças, deveria, para o', bem
comum, desistir da carreira de
educador.'

.
.

C�laboração

:; !

:,,';Repe rcu ssão
da nessa futura 2.a Exposição

:x Do Sr, Euiz Mazon, PresiCÍenté
,

da Associação Rural de Orleães, o

Presidente da Assoe. Rural de Ca
noinhas, recebeu o seguinte oficio:
tr

' ,\

Orleães, 9 de agosto de r957
Of. N:: 9/57

Ilustrissimp Senbor:
<Acusamos recebida" li circular

n. 1 e anexos. emanados dessa As.
sociação Eural, o que agradecemos.
E' !lma iniciativa dever�s edi

ficante pelo sentido que toma no

âmbito das atividades agrícolas,
avícolas e industrias.

'

\'
.

<Congratulamo-nos efusivamente
com Vossa Senhoria, pela bela ini
ciativa, 'que bem demonstra a o

perosidade dessa coirmã, cujos ser

viços está a proporcionar facilida-

de à idemonstração dos produtos
da lavoura e da indústria do nos

so Estado.

Não obstante a distância (483
Kmts) que. dificulta, sobremaneira,
a participação dêste Munidpio a

essa Exposição, estamos propagan
do a iniciativa dessa A R. em to
do o meio rural e industrial do
Município.
Renovandoo nosso agradecimen

to pela gentileza da remessa, for
mulamos votos para completo êxi
to, ao apresentar os nossos pro
testos de consideração e apreço.

Luiz Mazon,
Presidente.

Antônio Carlos Pereira Boya,
Secretário,

REGISTRO ClVIL .;_ Editais'
Sebastião' Grein Costa, Es

crivão de Pai e Oficial do Re

gistro Civil. de Major Vieira,
Municípip e. Comarca de Ca

noinhas, Estado' de Santa Cata

rina, etc.

Faz s a ti e r que', pretendem
casar: João Alves Bueno e Ma
riana Lourenço. Ele, natural

,
deste Estado, nascido neste Dis
trito, no dia 23 de' SEtembro de
1938, lavrador, solteiro, filho de
Ana Bueno, domiciliados e re-

, sidentes neste Distrito, Ela, na,

tural deste Estado, nascida neste

Distrito, no dia, 10 de agosto de
1939, doméstica, solteira, filha
de Clementina Lourenço, fal. e

.de Dona Maria Rodrigues da
Encarnação, domiciliadas e re

sidentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos
e�gidos pelo Código Civil, Si
alguem souber de algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de ·direifo, Afixado ne. lugar de
costume e publicado no Jornal

, "Correio do Norte" de Canoi
c

nhas.

Major Vieira, 9-8-1957

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Jur. em exercício

Maria Góss Glinski, oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca

noínhas, Estado de Santa Cata-
-rína.

Faz s a b e r que pretendem
casar: 'Antonio Melo e Elydia
de Lara Cordeiro. Ele' solteiro,
operaria, natural de 'I'aunay
deste Município, nascido a 13
de junho de 1932,' residente
neste, Dístr ito, filho de Aatonío
Cardoso de Melo e de Brasilia
de Brito de Souza. Ela solteira,
empregada pública, natural e

residente neste Distrito, nascida
a 22 de outubro de 1923, filha,
de Luiz de Lara Cordeiro e de
Victalina Cordeiro, já falecida.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na forma
da' Lei

Paula Pereira, ] 2-8-1957 '

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

CLUB CANQlNHENSE
Assembléia Geral'�"O,rdinária

De ordem do sr. Presidente e de conformidade com os

estatutos sociais, convoco os srs. Associados para 11 assembléía,
geral ordinária a ser realizada em data de 25 de agôsto corrente,
pelas 14 horas, na séde social, afim de deliberarem sôbre a

seguínte
ORD'EM DO DIA

10 Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, por
.'

término de mandato;
I

'2.0' Diversos assuntos de interêsse social.

OBSERVAÇÃO: - As chapas para poderem concor-rer
às eleições, deverão ter uma de suas vias apresentadas à Dire
toria, com 8 dias de antecedência, para fins de registro, com o

"De acôrdo" dos candidatos. ,'"

Não havendo número legal na hora designada, a assem

bléia funcionará trinta minutos mais tarde com qualquer número
de sócios presentes.

.

�) Canoinhas, 3 de agôsto de 1957

.oSVALDO K0CH Secretário Ix

É um fato consolador o pos
suirmos muitas escolas, - quasí
em todas as localidades do in-

'

teríór -:- onde as professôras
dedicam�se com zêlo e amôr à
sua nobre profissão, construindo
destarte sólidos alicerces do

progresso, da cultura, do pa
tríotisrno, da grandeza do Bra
sil, cujos filhos, hoje criancinhas
sob cuidados da escola, amanhã'
serão adultos, homens ...

E, no meio destas crianças
campestres, muitas vezes encon

tram-se grandes talentos-que ja
mais deveriam passar desperce
bidos pelos professores, nem dei
.xados a si, sem instrução especi
al, Ora, tais aptidões exepcionais
dons da criança do campo, mui
tas vezes, perdem-se, secam,
nã6 se consolidam porque não
são fomentadas e, talvez nem

. \
compreendidas .. :

•

Abre-se pois diante de todos

professores, €; principalmente
dos que Iabutam no interior
dos municípios, em lugarejos
afastados, - um vasto campo
de ação: Conhecer e fomentar
as nobres inclinações dos me

ninos aptos e, na medida do

possível, encaminhá-los para um

grandioso porvir.

bela e tão repetidas vezes cogno.
minada <Princesa do Planalto»
existem certas Oficinas e Gara:
gens cujos operadores, só para «es.
pinafrarern> os pedestres (legítimos
donos dos passeios) atravessam UTli
Caminhão ou outro veículo qual.
quer sôbre a calçada e quem qui.
zer passar que passe pelo barro,
e. .. não adianta achar ruim.
Está certo isso? Não está. Va.

mos deixar de ser tão ogoistas.·Si
o transeunte pode pizar na lama
você também pode quando quizer
examinar um carro, ou, então, re

colha-o à Oficina onde sempre es,

tá sobrando espaço. Como é. que
quando está de bom tempo não
se vê carros sôbre as calçadas?l
Não temos certeza mas cremos

que deve existir autoridade com

petente neste setor. Si assim for'
apelamos' para ela.

Lote à'Venda
Vende-se um lotemedindo

1436 mts2., com 40 mts. de
frente. Loteamento Stüber,
próximo Esq. Dambrovskí.
Ótimo terreno. Pronto para
receber construção.
Tra tar condições com o

proprietário AMARO MAR
TINS' DOS SANTOS. 3x

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

A UNIÃO DEMOCRÁTICÁ
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários €i sim
patizantes para se inscreverem
eleitqrés.

Alí no Bat: Pérola, onde a gen
te gosta de chegar para tomar um
bom cafezinho e colocar umas pe.
drinhas de Dominó., muitas vezes

ouve-se pequenos I comentários que
merecem estudo, daí 'porque apre.
ciamos muito tomar parte nas roo

dinhas que alí se formam.

Um dia dêstes quando alí se

'comentava sôbre as nossas, inter.
minaveis enchentes, de modo <par.
ticular as verificadas nos arredo
res da cidade. .houve diversos pai.
(Continúa na terceira página)

-
'

JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR DE CA NOINHAS

Conv -

ocacao
1

1 - Será convocada para á prestação do Serviço Militar em

1958 a classe de 1939.

2 • Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1939-serão
ainda chamados, para o mesmo fim:

a) • 08 convocados de classes anteriores 'ainda em débito com

o Serviço Militar (classes de 1925 a 1938);
b) • os da classe de 1938. julgados temporadamente "Grupo C";
c). os cidadãos das classes de 1934, 1935, 1936 e 1937, que

incorreram no Crime de Insubmissão e foram anistiados pelo De
creto Legislativo N° 27 de 1956/publicado no Diário Oficial de 11
de JUNHO de 1956, que não se apresentaram com a classe 'de 1931
ou tendo se apresentado não completaram a seleção}- ",

d) - os 'cidadãos das classes de 1925 a 193.3 e da classe de
1938, que, tendo sido submetidos à seleção e designadoà para' incor
poração em organização militar da ativa, deixaram de se, apresentar
nos prazos ê locais fixados, (INSUBMISSOS).

"

,

3 - A Insepção de Saúde e Seleção será rea

lizada nos dias

21 a 30 de Setembro de, 1957
para os Municípios de Canoinhas e Papanduva

a . Pará evitar o acúmulo da apresentação de convocados
Dum mesmo dia, li inspeção e seleção fica assim dístribuida :

Dias
\

21, 22 e 23 de Setembro - Localidades, de:
Sereia, Sta. Haidê, Parado, Capão do Erval. Marcílio Dias,

Matão, Cerrito, Fartura, Palmital, Caraguatâ, Salseiro, Arroios, Tau
nay. Santa Emidia, Imbuia, Rio Bonito, Rio d'Areia, Rio. d'Areia
de Baixo, Rio d'Areia do Meio.

Dias 24 e 25 de Sete�bro - Município de Papanduve
Dia 26 - Distrito de Felipe Schmidt, Localidades

.

de:
Barreiros, Encruzilhada, Paciencia do Rufino, Rio dos Poços, Bela
Vista do Toldo, Arroio Fundo, Gralha, Entre Rios e Tira Fogo.

, Dia 27 - Distrito de Major Vieira.

-Ôias 28 e 29 - Distritos de Três Barras, Pautá Pereira e localí
dades de: Pinheiros, Serra das Mortes, Barra Mansa, Timbózinho,
Taquarizal e Tamanduá.

-,

Dia 30 - Cidade, Agua Verde, Salto Agua Verde, Piedade, Xar
queada, Pedra Branca e faltosos das localidades acima.

b) A Inspeção e Seleção será Realizada no QUARTEE da
3&. CIA. Isolada, com início às 8 horas da manhã, nos dias acima
previstos.

Canoinhas, 9 de agosto de 1957.

Dr. Haroldo Ferreira - Presidente da JAM

CaFé?· 'Sim,. mas 'EaFé bomf''''ASTRO ,

e o preFerido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




