
Ainda em funcionamento
Secretaria do Concla ve

Socio-Econômico
Como é do conhecimento público, o Conclave Sacio Eco

nômico levado a efeito nos dias 11, 12 e 13 de setembro p. findo,
atingiu todas as finalidades para o qual foi idealizado, Proposi
ções, idéias, _ iniciativas e sugestões apresentadas, foram todas

aprovadas pelos Convencionais que participaram do Conclave.
Mereceram os patrocinadores, os mais justos elogios pela inicia
tiva. Considetando o que foi apresentado durante o desenrolar
do Conclave, e sendo a primeira. vez que um Municipio da Zéna
Norte Catarinense realiza tal empreendimento, Canoinhas elevou
o seu conceito e mostrou '8 sua pujança. Todos- os partidos poli
ticas e entidades de classes, uniram-se em torno de uma urríca e

exclusiva causa - a causa de Canoinhas e do seu povo.

Desde os primeiros momentos em que foram, dados os

primeiros passos para a organização do Conclave, a Direção des
te jornal compareceu a todas as reuniões e procurou na medida
do possível, trazer ao conhecimento dos seus inumeros leitores,
assinantes e do povo, o que estava se passando e organizando.
A noticia ultrapassou as nossas fronteiras. Cartas recebidas de
assinantes de outros Estados, nos perguntavam o que írramos tra
tar naquela Reunião de Prefeitos, Vereadôres e entidades de classes.

Vem' se notando agora que depois de passado o Conclave,
um setor que tanto trabalhou e se destacou pela sua organização
eficiente e produtiva que foi a Secretaria, continua em evidencia
com o mesmo ritmo e entusiasmo desempenhado durante a rea

lização. Tivemos a feliz oportunidade de verificar que estão sen-'
do enviado oficios às Autoridades, Governos, Entidades de Classes
e demais or-gãos, participando as aprovações das teses.e suges
tões e solicitando o cumprimento das reivindicações. Continúa o

sr. Darcy Furtado Rocha, inteligente e dinamico Contador da A

gencia do Banco do Brasil e sua equípe de funcionarias volun
tarios, trabalhando como Secretário. 'Continúa funcionando a Se
cretaría do Conclave num expontaneo movimento de interesse

coletivo, cujo unico objetivo é contribuir para o engrandecimento
de Canoinhas e dos demais Municípios que partíciparám do nos

so Congresso. Parabens ao sr. Darcy Furtado Rocha e a sua ma

gnifica equíp_e_ de funcionarias.
.

.

Temos o prazer de transcrever nesta coluna, os conteúdos
de dois oficios já encaminhados pela Secretaria, Outros publica
remos no proximo numero para conhecimento do povo.

Conelave Socio-Econômico
da Região Norte-Catarinense

Canoinhas, se .. Município Patrocinador

Canoinhas, 26 de setembro dê 1959

Senhor Pesidente,
Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excê

lenda que o Conclave Sócio-Econômico da Região Norte-Catari
nense aprovou uma indicação, constante da tese sôbre "Reflores
tamento"; de autoria dos Srs. Herbert Ritzmann e Wigando Olsen,
no sentido de que fôsse pleiteado junto aos poderes competentes
a imediata liberação de quaisquer verbas

.

consignadas nu Orça
mento da União com a finalidade de favorecer ou incrementar a

prática do reflorestamento. •

'Permitimo-nos, na oportunidade, ressaltar perante Vossa
Excelência a importância de que se reveste a indicação referida,
máxime quando a consciência nacional está sendo despertada para
a magnitude do problema do reflorestamento, que está intimamen
te ligado às nossas possibilidades de produzir divisas, tanto a

curto como a longo prazo.
\

.
Lembramos, outrossim, que uma sistemática política de

reflorestamento, dentro das bases preconizadas pelos autores retro

mencionados, criará no povo. brasileiro o amor à árvore, culto
êste praticado em todos os paises civilizados do . mundo; contri
buindo, igualmente, para restabelecer o regime das águas nas

zonas devastadas; propícíando, dessarte, a instalação de hidrelé
tricas, nos pontos indicados, que agiriam como propulsionadoras
das economias regionais.

Dentro dêsse sadio espírito de brasílidade, tão necessário
nos dias de hoje, dirigimo-nos a Vossa Excelência para pleitear
vosso decidido apôio à iniciativa de inícío mencionada; ao tem

po em que aproveitamos para apresentar-vos nossos protestos do
mais profundo respeito e acatamento.

Dr. Haroldo Ferreira
Presidente

ASua Excelência o Senhor Doutor Juscelino Kubitschek deOlíveíra,
Dígníssímo Presidente da República.

-

Canoinhas 26 de setembro de 1959

'Senhor Ministro,
Temos a honra' de levar ao: conhecimento de Vossa

Exc;elência que êste Conclave aprovou, em suas reuniões dos dias
11, 12 e 13 do findante, uma proposição de lavratura da Asso
ciação Rural de Canoinhas, relatada pelo seu Presidente, Sr. Al
fredo de Oliveira Garcindo, objetivando fôsse solicitada a criação
de um Escritório Técnico de Agricultura - Projeto n". 17, nes

ta cidade, com a finalidade de assistir a êste município e aos de
Papanduva e Itaiópolis. ,

Julgamos oportuno ressaltar perante Vossa Excelência o

valor dessa propositura, máxime no instante em que esta região
se debate em uma séria crise provocada pelai insuficiência de sua

pr0dução agro-pecuária face ao vertiginoso incremento do consumo.

.
E' fora de dúvida que a Assistência Técnica proporcionada

de forma adequada, é um fator importantíssimo para o aperfei
çoamento das práticas rurícolas, caminho certo para conduzir
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A firma Zaniolo está'

organizando um

FRIGORIFICO
A notícia mais agradave( da

semana foi colhida pela nossa

reportagem em palestra que man

teve com _o sr. Milles Zaniolo._
Diretor Gerente da conceituada
firma Iudustria de Madeiras Za
niolo S.A. Entre outros assuntos,
disse-nos o sr. M�lles que estão
estudando a instalação de um
frigorifico em nosso Município,
que será construido nos moldes
mais modernos e com capacidade
suficiente para o abate de muitas
cabeças de suinos, diàriamente.'

Sem dúvida alguma. um frigorí
fico em nosso Município

.

sempre
foi o ideal de nossos industriais;
mas, por motivos por nós igno
rados, a idéia nunca passou para
o plano real. A suinocultura ca

noinhense está na vanguarda dos

municípios vizinhos e de muitos
outros que se dedicam a essa cri
ação. A iniciativa da firma Zani-
010 merece os nossos aplausos e

apoio de todos os modos.

Tão logo possamos colher "in
formes

-

mais concretos, informare
mos com detalhes o que será o

futuro frigorífico Zaniolo.

"

orrctor��: AlfR[OU GARCI�OO. e JUM �nfM[ 11 -�-
FONE, 128

Gerente: IlHASS SmMl

..

CIRe'(JL�, AOS S�BADOS

Surte efeito o, Conclave Sacio ... Econômico
realizado em Carioinhas em 1.1, 12 e 13/9

Carteira Agrícola do Banco do Brasil
Para conhecimento dos interessados, publicamos na integra

o oficio recebido pela Associação Rural de Canoinhas do Exmo.
Snr. Corregedor Gerar da Justiça.

Corregedoria Geral da Justiça
Provimento sobre Registro do Penhor Rural (Custas)
O Desembargador Maurillo da Costa Coimbra, Corregedor

Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
Atendendo ao expediente que lhe foi encaminhado pelo

exmo. sr. dr. Procurador Geral do Estado e referente à cobran
ça de custas e-xcessivas, no registro dos penhores rurais, por parte
do oficial de regi�tro de imóveis, da comarca de Canoinhas;

Atendendo às disposições da Lei federal nO. 492, de .30 de

agosto de 1937; dos decretos-lei, tambem federais, n". 221, de 27
de janeiro de 1938, e n", 2.612, de 20 de setembro de 1940, e da
Lei estaduai n". 1.634, de 20 de dezembro de 1956;

Determina ao senhor oficial do registro de imóveis, da
comarca de Canoinhas que, pela transcrição do penhor' rural e

demais atos relativos ao mesmo, não cobre dos interessados emo
lumentos excedentes .de Cr $ 50,00 (pela transcrição), Cr$ 10,00
(pela expedição da cédula pignoratícia) e Cr$ \5,00 (pela averbação
dos endossos). Ainda mais, quando se tratar de penhor rural e

fetuado através, de operações com a Carteira de Crédito Agríco
la e Industrial do Banco do Brasil, aquelas importancías devem
sofrer a redução de 50%, ou seja, de Cr$ 25,00, Cr$5,OO e Cr$ 2,50,
respectivamente.

.

Dê-se ciência, por ofício, ao 'oficial interessado, aos drs.
Procurador Geral do -Estado, Juiz de Direito e Promotor Público
da comarca de Canoinhas; bem como às Associação Comercial e

Industrial e Associação Rural! ambas da mencionada comarca.

Florianópolis, 28 de setembro de 1959.

Maurillo da Costa Coimbra, Corregedor Geral da Justiça

Movimenta-se a Pia

,para a construção
'União de Sto.
dó _ Asilo Dr.

Antonio
'Mãlucelli

O grande ideal do saudoso, Dr.
Rolando Malucelli será trans
formado dentro em breve numa

grande realidade. As abnegadas
senhoras da Pia União de San
to Antonio, tendo a frente D.
Julia Zaníolo, Izaura de Lima,
Josefina Freitas, Maria Gemes
e muitas outras de a muito
vêm trabalhando para a cons

trução do' tão enseada Asilo.
Em silencio porem com uma

I vontade férrea de realizar, sem

esmorecimentos, esta pleiade de
senhoras tem conseguido mui

to, graças a cooperação e boa
vontade nunca negada da po
pulação canoinhense.>

Hoje, quem
- vai a Marcilío

Dias, a poucos metros do sun

tuoso Ginasio Santa Cruz, con
templará a margem direita da

_

estrada a magnifica chàcará de

propriedade da Pia União, com
a casa do zelador toda de al
venaria em completa ordem, o

terreno todo arado e cultivado e

os tijolos e demais materiais

depositados, prontos para o i
nicio da construção do Asilo
Dr. Malucelli.

Eis uma grande iniciativa

que virá preencher uma lacuna

em nossa cidade. Dezenas de
velhos perambulam pelas nos

sas ruas mendigando, sem aga
zalhos, maltrapilhos, famintos e

principalmente sem teto.

A campanha da Pia União é

portanto das mais nobres e

salutares e merece o apoio ír-:
restrito da população canoi
nhense, Ajudemos dentro de
nossas possibilidades a realiza
ção deste. grandioso ideal e·

estaremos cooperando numa das
maiores obras filantropicas que
se tenha noticia em nossa cidade,

Estradas Municipais
sendo patroladas

do Estado

As
continuam

,

por maquinas
Não é novidade alguma para

a maioria dos canoinhenses, que
desde o inicio do corrente ano,
estradas municipais estão sendo

patroladas pelas' máquinas do.

Departamento de Estradas de

Rodagem - Residencia de Ca
noinhas. Estradas de Felipe Schi
midt, Paciencía dos Neves, Bela
Vista do Toldo, Major Vieira,
Salseira e Arrôios, já receberam
assistência do DER. Tal provi
dência foi tomada porque as

nosso sacrificado lavrador a um horizonte mais ameno para si e

para os seus.

Dessarte, dirigimos a Vossa Excelência o apêlo de milha
res de produtores desta região norte-catarínense, 'os quais ficarão
reconhecidos às providências que forem tomadas para a pronta
concretização dêsse ideal.'

.

Valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência os protestos da, nossa mais alta estima e distinta consí-

deração.
."

'�'. ! .. �. Dr. Haroldo Ferreira
Presidente

Ao Excelentíssimo Sénhor Doutor Mário Meneghetti,
Mui Digno Ministro da �gricúlWra.,

\_
. ,

•

,

estradas municipais se achavam
intransitaveis e impedindo até
que os lavradôres e o povo do
interior se locomovêssem para
a cidade.

Esta semana as estradas do
Alto das Palmeiras e Piedade
receberam a assistencia das ma
quinas. Mais de 100 quilómetros
foram alargados e patrolados.
Qualquér veículo pode sair da
cidade e chegar até a' casa do
lavrador. Essas estradas duas
vezes por ano, são conservadas
pelas maquinas do DER.;É a

assistencia -

que o Govêrno rio

Estado presta as estradas Mu

nicipais atendendo solicitação do

Diretoria Municipal da UDN.
Quem se dispuzer a verificar,
notará que o transito livre e

desimpedido entre a cidade e

interior, muito se deve a essa

iniciativa. E é assim eom fatos
'concretos, que um Governo do'

. Estado e um partido politico,
colaboram para o engrandeci-
mento de um Município.
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ii Dr. Aristides Diener ii
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ii CIRURGIÃO DENTISTA ::
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" -
- -

II - Raios X - Pontes Moveis e Fixas H
" -

n Dentàduras Anatomicas - ii
ii 55
:: Rua Vidal Ramos ::
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ii CANOINHAS Santa Catarina ii.
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Dr. Arnoldo' Peiter Filho
'ADVOGADQ
COMÉRCIOClVEL TRABALHO-

Rua Major.Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan -de Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em. geral, especialmente crime
"

Praça Dr.- Oswaldo d'Oliveira -- Fones' 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

I Dr. José BoniFác.io da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende -diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora.

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)' IITAIÓPOLIS --;. S. c. '

... --- __.1--,

AVIARIO. LEGHORN
. ,

Tem para pronta entrega
PINTOS DE 1 DIA

Das Raças LEGHORN E HAMFIRE
Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)

•••• .,••••••• IiI•••••••••••••••••• II•••••••••••••••••••• II .
•••••••••••••••••••••• 11 .
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ii D financiamento. de construção da casa própria feito pela ii
- u

. ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina ii
••

., -I
••

ii depende
�

exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
i: Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 5:
". -

:5 suas reservas em depósitos na ii
- "
- "

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE I. ii
55 SANTA CATARINA. r:
" "

II Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
ii' Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei l1x 55
" "
" "
.. ..
- "
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Casa em Monte Castelo
Vende-se em Monte Cas

telo uma casa de madeira
com 9x6,50 m. distando 200
metros da BR·2.

Preço de Ocasião.

Maiores "detalhes com o

proprietário Amantino Meis

ter, no local. .lx

AVISO
A CASA PEREIRA - A

Casa da Boa Roupa, avisa
a seus freguêses que as en

comendas de trajes para o

natal, serão aceitas somen..

te até dia 31 de outubro.

ponto por ponto
Rua Getúlio Vargas, 8S2

Fábrica de Sabão
,

Indústria' Lucrativa, não de

pende de Capital para ínícío,
vendemos fórmulas, damos en

sínamento completo.- Cartas pa
ra E. Rozendo - Caixa Postal,
12 - ITARARÉ - São Paulo;

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou �Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I,

Negocio de Ocasião
Vende-se uma casa de

construção mista, dois pa
vimentos, agua quente-fria,
instalação sanitária comple
ta localizada a rua Vidal
Ramos 1079, nesta.

Condições de pagamento
a combinar.

'

Tratar com Moacir Nóvak.

A mais antiga
'A mais sortida

A melhor
A preferida.

'�"'Otlcina

R'elâmpago

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua· lelC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
-

Peças e accessorios

Vend�s à vist.a e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

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

LOTEAMENTO "MARIA LEZAM"
Fundos do Hospital Santa Cruz

r

VENDEM-SE LOTES 1

l['�ta[' �a Tinturaria Guaraní c�m Nabor Le�an.-

VENDE#SE
Ror prêço de ocasião

Um trator Fordson Major Diesel 45 HP com

rodado de pneus e mais os seguintes implementos:
meia esteira
arado de 3 discos
lamina para estrada

com pouco uso, e -em perfeito estado de conservação

Tratar com

Soe. Ind. e Com. Slcol SIA.
Rua Getulio Vargas, 1203 - Canoínhas, SC. rx

De Interesse dos Lavradôres\

Calcárea' moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Rama de aipim 4>

Enxertos de Vidéira
Adubos para [ardlrn - horta e pomar

Tem a Associação Rural de Canoinhas.

VENDE-SE
'
..

,

TRATO� FORDSON MAJOR (DIESEL)
Em ótimo estado com, pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de o-casião.· - Tratar com Dr. ERWIN
SCHWARZ (dentista) em frente a- Agência Ford.

'l·WlllYS
( .

.

.

camioneta brasileira
com tração nas 4 roda.

}�

�\:.... >-

transporta mais pessoas,
..

bagagem e carga
no campo ou ...na cidade

Basilio Hurnenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIONARIO DA WILl.YS-OVI!RLAND DO BRASil s.A.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alerta, Senhores Lavra.

A firma Einpleiteira, MAY
RINK VEIGA SIA, do Rio de

Janeiro, contratou com a firma
Canoinhense A. SCULTETUS
a' construção dos referidos con

juntos e mais dois em PATO
BRANCO e IRATI estes no

Estado do Paraná.

A nossa reportagem convida
da pelo cidadão José Stokler
Pinto percorreu nesta cidade a

área destinada ao conjunto de
silos, tendo constatado que ás
obras estão em franco progresso,
prometendo a firma construtora

entregar pronto, em 4 meses

.

aproximadamente.
Trata-se de um conjunto con

posto de 23 silos, comportanto
cada silo, 100 toneladas de
cereais. Possui. energia eletrica

propria e todas as demais ins

talaçõ- s adequadas. Pode-se di
zer é o que se pode apresentar
de mais moderno e eficiente
em material de silos. Dizer

algo aqui da monumental obra
seria esquivar-se da oportuni
dade para convidar a todos os

lavradores do Município de
Canoinhas para fazerem uma

ligeira visita a este grande em

preendimento.
/'

Terão oportunidade de veri
ficar que a instalação de silos
vem corresponder aos anseios
de nossos lavradores, proporcio
nando-lhes oportunidade de con

servar suas produções livres e

seguras de quaisquer perigos
de "perdas e danos".

'

Canoinhas está de parabens
e muito mais os nossos lavra
dores que não mais necessitarão

Santa. Catarina foi contemplada com 9 conjuntos
de SILOS para cereais, localizados em ,CANOINHAS,
Mafra, Capinzal, Curitibanos, Caçador, São Miguel
d'Oeste, Chapecó, Xaxim e Xanxerê.

, .

SAIS MI N',ERAIS
Fernando R•.Laureano, Veto Reg.

-

sabe se que certos minerais

são essenciais para o crescimento

e conservação do corpo animal.

Um bovino, por exemplo, de

pêso de 300 quilos precisa de

15 quilos de sais minerais para
viver e destes 10 quilos de cal.

cio e fósforo são, .absolutamente,
necessários.
Os ossos contém cêrca de 36%

de cálcio e 17% de fósforo, li

gado a êstes está o magnésio,
Quero frisar que essas e ou

tras substâncias é que dão a

necessária resistencia ao esque
leto animal, bem às cartilagens
E: demais tecidos do organismo
dos animais.

Além dêstes minerais há ou

tros que o animal precisa, po
rém em menor quantidade. Ci

).- temos o ferro, o cobre, o co

balto e o iodo como elementos
- .da possível resistência orgânica.
Outros que fazem parte '--da cé
lula do corpo mas em menor

quantidade são: manganês, molí
bídeno, zinco e outros elementos.

Essas substâncias quando en

tram numa forragem aumentam

grandemente o valor nutritivo.
Ém outra parte diz o investi

gador Dr. Jorge de Alba a sua

carência na alimentação do ga
do pode acarretar graves perdas
econômicas.

Em seu livro Alimentacíón
del Ganado em América Latina,
o citádo técnico estuda as de-

ficiêneias desses minerais em

grandes áreas dentro da Amé
rica Latina.

A conclusão dos estudos mos

tra que há regiões em que .. a

fosforo-deficiência e cálcío-defi
ciências ou fosforo-calcío-defi
ciência do gado é verdadeira
mente alarmante.

A deficiência de ferro pro
voca anemia e o leite é pobre
em ferro, sendo que os recém

nascidos têm reserva para pre
venirem- se dela.

O cloreto de sódio (sal de
. cozinha) não é propriamente
um sal mineral, pois que ape
nas contém cloro, sódio e mag
nésio (em pequena porcentagem)
e outras impurezas.
Em muitos casos de perversão

do gôsto . (pica, malácia) dos
animais, deve-se à falta desses
sais minerais no organismo
Como Se verifica, nossos pas

tos são deficientes na composi
ção alimentícia propriamente
dita de nossos rebanhos sofrem
por esta falta. Resta, pois, que
os Govêrnos construam Estações
Espei'imentais de, agrostología,
afim de recomendarem aos nos
sos criadores o plantio da gra
míneas forrageiras, e outras
medidas consertando assim, es

ta situação deficitária do arra

çoamento animal e concomítan
temente de nossa economia pe
cuária.

de SE: -preocupar
'

com as suas

colheitas e a segurança das
mesmas. Os silos comport-am
toda a produção do municipio
de TRIGO, FEIJÃO, MILHO,
CENTEIO, BATATINHAS, AR

ROZ e outros cereais, havendo

piara cada espécie um silo.

O Sr. Stokler Pinto, conhe
cedor profundo do assunto, pro
porcionou a nossa reportagem
oportunidade de entrar em ma

iores detalhes sobre a finalidade
é a proporção dessa obra que
se instala em Canoinhas, desig
nada pelo Ministerio da Agri
cultura.

ores
"Correio do Norte", agradece

o convite e apelo a todos os

lvradores do Municipio de Ca
noínhas, para' 'que incentivem
à plantação e tenham certeza.
que .as suas colheitas serão bem
protegidas desde que sejam
depositadas nos silos. Aproveita
para convidar a todos os inte
ressados para fazer uma visita
às instalações, certificando-se da
grandíosidade dessa obra e pe
la proteção que oferece ás co·

lheítas.
Felicitamos a firma A. SeUL

TETUS pela vitoria' alcançada
e ao senhor Stokler pinto pela
oportunidade que nos propor
cionou.

Congratulamo-nos com os la
vradores de Canoinhas pelo
presente que receberão dentro
de pouco:,: meses ...

Até O preço
e uma
"

-� ...

-

.... ..\,

v.ntagem ...

quandose compra

CLUB CANOINHENSE
Canoinhas, 15 de Setembro de 1959.

Prezados Senhores:
De ordem do sr. Presidente, tenho a grata satisfação de co

municar a V. Sias. que em Assembleia Geral Ordinária realizada no

dia 30 de agôsto p,p. nos salões deste Clube, foi eleita a nova Dire
toria Executiva para 'dirigir os destinos desta Sociedade no período
de 19?9·1960 ficando a mesma assim constituida:

Peqaamas
*talhes

IIUI faZeM

grande uma

roupa

RUIER:

João Seleme
Dr. Orestes Procopiak
Jair Campos Côrte
Ary Wiese
Cilas

.
Zimann

Ruy Seleme
Dr. Hivadavia Ribas Corrêa
Dr. Nilo Rio Bastos
Dr. Saulo Carvalho
A ienor Vieira Côrte
Rodolfo Scheide

Sem mais, sempre às suas ordens, firmo-me mui
atenciosamente.

Presidente
Vice Dito
1° Secretário
2° Dito
10 Tesoureiro
2° dito
Orador
Cons. Juridico
Conselho Fiscal:

Jair Campos Côrte - 10 Secretário•.

c�
A
S
A
p

r

E
R
E
'I
R
A
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'

é

A

C
A
S
A

,�,

"6, qualidade dá tecido, a exatidão do corte.

'o esmêro
.
da confecção' e o minuciosa aea.bamento

de uma roupa Renner são, realmente,
....

GRANDES' vantagens que tornam fleq�en0 e

sobretudo justo o seu preço! Somente .•

Organização Benaer, graças à sua alta
.

especialização na Indústria do 'fiestuàr1O:
pode proporci.onar à v., essa eCOO@IDl-a. sem

contudo prejudicar a qualíéade do .produse,
A 'roupa Renner tem tudo o que V. deseja: belo':

padrões, talhe moderao e, o que ê prioGipal,/
Renner tem. tradição forque veste gel'aqóea./

D
A

• bafies -pregado; em·
doiS sentidos.

B
O
A• .arias modêlos em

çada número.
, . '\"

• passa derrc.s espectafl l'
1 cm. ob.ÇJ,ixo do cO ...

-/

• forros pTê'.encofhidos�
dllplamente GosturadQs.

.. ,f;"..,. """;,,, {

L. o .inGO das calçaa
eeomccnhc o fio
da fazenda

R
O
U
P
A

a boa roupa .pontO, por ponto
�t»
' \ \ 'I"

-

'.' �
1

Revendedor Renne/ casa PEREIRD
Ruo

• costures -elõsticas,
muito mais resistente ..

• "11 casa da. boa roupa
882 . Telefone: 298 . CANOINHAS'

(!'
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DeAgradecimento
Antonio Soares, Sub-De

legado de Policia do Dist. de
Paula Pereira, vem por me
io deste semanario agrade
cer á todos que subscreve
ram a lista de auxilio para
remodelação da cerca do
Cemiterio daquela localidade.

um
·

pouco
J. Wzorek

�Deputddo CdrvdlhoAroldo
Os vizinhos de Valinhos en

sinaram-nos uma prática bôa
nas roças. Experimentei-a e es

tou obtendo ótimos resultados.
f: a plantação de mandioca:
Em vez de guardar as ramas,
antes da entrada do inverno,
conforme o antigo costume é
melhor plantá-las desde já no

lugar definitivo. As ramas plan
tadas, conservar-se-hão bem na

terra durante o inverno e, 10-

. go, no começo da primavera
crescerão. Mas, onde hà muito
feno é preciso cuidar para
"Não deixar morrer no mato"

/ '

pois o capim pode aparecer
por primeiro. Assim aumentaria,
provavelmente, uma capinação
a mais que seria bem recom

pensada pois a mandioca de
senvolve-se tão bem que já no

primeiro ano, se houver neces

sidade, poderá ser colhida. O
melhor, porem é esperar 2 anos.

xxxxx

.
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua Souza Lima, 185, Aptamt. 801

Copacabana - Rio de Janeiro,

xxxxx

Vamos passar para outro assun

to. Permita-me presado leitor,
um esclarecimento. Anos atraz,
apareceu um artigo neste jor
nal dizendo que o rabiscador
destas linhas estudou no semi
nárro e que é "quasi sacerdote".
Hoje muitos dos meus amigos
certamente ainda a lembram
dos dizeres daquele artigo por
que nos primeiros encontros
todos perguntam a mesma coi
sa O interesse pela minha mo

desta pessôa é uma próva de
Bondade de meus amigos lei
tores, pelo que Sl)U sumamente

grato. Quanto aos -dizeres da

quele artigo de anos atráz da
autoria do nosso estimado De

putado Federal Dr. Aroldo C.
Carvalho, devo esclarecer qne
o citado articulista, provavel
mente, confundiu-me com meu
mano ou sobrinho que realmente
são sacerdotes, ou ainda com

outro sobrinho que esjudou no

seminário mas não é padre.
Quanto à mim, sou, um roceiro.

que passou só pelo curso Com

plementar - leigo, depois em

casa lambeu alguns livros de
outros cursos.

•

Otima propriedade
Vende-se uma casa de

morada, ranchos e demais
benfeitorias, 3% alqueires
de caíva e 10 alq. de terra
de planta e 10.000 pés de
aipim.
Preço Cr$ 270.000,00

Tratar com Jovino Ferreira
em Salseiro, xx

AGRADECIMENTO
.

A tam.i/ia de Alteu Manoel da Costa, vem por inter
media deste jornal, formular especial agradecimento ao sr.
Dr. Ren�au C_ubas,. f!ledico assistente, ao Rumo. Viga/io
pt/a assistencia espiritual, ao sr. Antonio Gonçaloes ao sr.

Cergilho Fontes residente em Sta. Cecilia ao s,,:. Paulo
Schrainer e tamilia, a'O sr. João Novatski e tdmilia. Agrade»
cem tambem de todo coração, aos parentes e demais pessôas
que os c01}tortaram durante 'O transe por que passaram,
levaram flores e acompanharam até a ultima morada.

. . Outrossim: convidam. aos parentes e amigos, pata
assistirem a missa de sétimo dia, que será celebrada

.

em

intenção da alma do extinto, na igreja -Matriz Cristo Rei
dia 5, segunda feira às 7 1/2 horas.

'

Será celebrada também em. Sta. Cecilia uma santa
missa em intenção a alma do extinto no mesm� dia e hora.

Aos que comparecerem a este ato de te e bondade
erisiã, antecipadamente, agradecem.

PRECISA-SE
Precisa-se de uma familia

de lavradores, para 'um pe-
- A batata-salsa é muito pouco

queno sitio, faz-se boas pro-
conhecida entre nós e convinha

postas. Vêr e tratar com o
plantá-Ia em maior escala pois
é um ótimo alimento e tem a

sr. José Cordeiro de Olivei- vantagem de conservar-se bem

ra, rua José Boiteux telefo- na terra durante o ano inteiro

ne 291 - Deposito de Le- podendo-se fazer as colheitas

nha. 2x parciais em qualquer tempo na,
.

medida da necessidade.

Aos do TurFe . VENDE-SE•

amigos -

GUERRAAUma carroça eixo 17 re

forçado, com tolda e arma

ção. um par de arreamen

tos, QUATRO ANIMAIS.

Vêr tratar com o propri
etario Snr. Antonio Soares
em Paula Pereira 2x

As Corridas programadas para o dia 27 findo,
pela sociedade Hipica "Julio Budant" foram transferidas
em virtude do mao tempo para amanhã (domingo).

A Comissão
E' o suggestivo titulo do conceituado
estabelecimento' commercial sito á
Rua -

Vidal Ramos
6.

Sociedade Esportiva Palmeiras
CONVOCAÇÃO

_

De órdem (lo -

Sr. Presidente, convoco uma reunião •

da Diretoria a realizar-se dia 3 do corrente, ás 20 horas,
na Séde Social da SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEI
RAS, afim de tratar-se de assuntos diversos lizados aos

.
' �

interesses da Sociedade.
Alto das Palmeiras, 1. de outubro de 1959

ORLANDO NASCIMENTO, 1. Secretário.

SA VOIA
o seu proprietarío vem a publico para explicar que "A
Guerra" não é um grito de alarme! Não é um motivo de

panico! "A Guerra" não é contra o commercio. E' contra
a crise que nos opprimel E' contra a ganancia que ex
plora o povo! Porque "A Guerra" não teme concurrencia
e como até a deseja, a juizo do consumidor, publica abaixo
uma lista de preços para o mês de Março:
Toicinho 2.200
Banha 2.500
Arroz litro 500 - quarta 4.500
Araruta refinada 1.500
Mandioca commum qt. 2.500·
Mandioca penerada qt, 2.800

Suruhy legitima qt. 3500

Trigo 1.- producto da zona 800

Trigo 2.- producto da zona 600

Trigo Cruzeiro 900

Trigo Surpresa 800

Trigo Rio Grande 750

Trigo Boa Vista 60Q
Trigo Remoido 400
Centeio 700
Fubá 400
Café moido puro, com

20% de açucar
Café moido puro, com

10% de açucar

Açúcar branco de la.
Sumenas

Bacalhau - kilo

Queijo »

Sabão Wetzel - caixa
oom 27 pedaços 4.300

Sabão - 6 pedaços 1.000
Macarrão kilo 1.200
Talharim pacote 1/2 » 1.200
Bananas�m cacho» 150
Mel de abelha » 8'00
Salame do R.Grande » 7.000
Goiabada - lata de 1» 2.500
Pessegada » »1» 3 000
Marmelada» »1/2» 1.500
Sal refinado-se. 2» 1.200
Café em grão, de 1 a » 1.900
Fumo especial lO 4 500

Xarque R:8rande la» 2.600
3.000 Vela Economíca-maço 1.900

Maizena Duryea 1.200
3.200 Vinagre - garrafa 400
1.000 Feijão - litro 100
800 Féijão - quarta 900

Todo freguês, cuja compra atingir 20$
terá direito a 1 cacho de bananas maduras

2.800
3.000

Agua Verde .F. C.
ProibiçãoAgua Verde, 25 de Setembro

de 1959.

Prezado Snr.

Diretor do Jornal Correio do
Norte, Nesta.

Cunpre-rne a grata satisfação
de comunicar 8 V.S. que em

Data de 20 de Setembro do
corrente em Assembleia geral
ordinária foi eleita e empos
sada a nova diretoria do Agua -

Verde F. C. que regera os des
tinos desta entidade Esportiva
no período de um ano.

Ficando a mesma assim cons.

tituida: Presidentes de honra
Vicente Novak, Jacob TremeI
e Carlos Grosskopf - Conselho
administrativo: Presidente Ezil
ton Budant Vice Presidente
Walter Wiitt 1. Secretario Ge
ral Ervino TremeI 2. Secretario
Antonio Grosskopfl. 1. Tesou-

reiro Ildefonso Gapski 2. Te
soureiro Cobrador - Vigando
Grosskopf Conselho Tecnico Je
ronimo Leite Treinador João
Collàço - Orador João Groskopf
II guarda Esporte - Francisco
Neves Conselho Fiscal Francis
co Bail Ari Corrêa e José Kuhn
Guilherme Bail e Donato Le
andro Diretores Esportivos Ar
lindo Corrêa e Manoel Felicio

Domingues - Departamento de

propaganda Eurides TremeI Ju
lio Alves, Gilberto Bail, Alta
vir G. da Maia.

Esperando merecer de VV.
SS. a mesma distinção com que
foi honrada a Diretoria anterior

apresento os protestos de ele
vada estima e consideração.
Cordíaís saudações
Ervíno TremeI, 1. Secretario

geral

Francisco Ruthes Filho, pro
prietario dos terrenos situados
em COXOS e RIO NOVO )dis
trito de Major Vieira) torna

publico que fica terminante
mente proibida a prática de

caçadas bem como transito em

seus terrenos.

Não se responsabilizando pe
lo que venha a acontecer aos

infratores do presente aviso. 1x

Vende-se
Um lote de 40

Carneiros de toda
de bôa raça.
Tratar com o proprietário

em Rio dos Poços S. Santo
Pontarollo. Ix

ovelhas.
a idade,

SALVE, 1 92 4!
VITOR FERNANDES DE SOUZA

PARA FERIDAS,
E C l E MAS,
INFLAMACOES,
COCE'�AS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOt=i EXISTIU IGURL

",
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" . "

�� Aproveite Agora! ii
" "

ii Adquira hoje mesmo a sua aa
u "
" "
" "

I LAMBRETTA I:: IIu

1ii Modêlo 1959 I.
H "
" "
" "
" u

U e em 30 MESES ii
" pague "
" u

ii Entradas desde Cr$ 13.750,00 55
i5 Prestações desde Cr$ 2.885,00 5i
u "

55 Apenas Durante o mes de Setembro! 55
" "
" "

55 Venha conhecer o novo plano de financiaÍnento na ai
" u

�� Comércio e lod. H. Jordan S. li. / �i
:: . Rua Geulio Vargas 562 - Canoinhas a:
" "
u "
" -
" "
" "

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Atenção
Queres mobiliar sua casa.. achas tudo na loja

de Móveis de VOLKER VOLLRATH, como quar
tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PH.ONTA ENTREGA. 4x

Rua Senador Schmidt, 768 Canoinhas

Lãs para T'ricot
Casa .Erli1a

VENDE-SE
. .

em Serra do Lucindo.
Um terreno com 25 alqueires

I
.

cercados, sendo 15 alqueires de
herval e 10 terra de 'cultura,
contendo duas bôas moradas -

paióis - estrebarias - man

gueirões e diversas outras bem
feitorias, distantes 35 km da
cidade passa em frente ás pro
priedades o onibus da linha
São José. lx �

Tratar e vêr errr Serra do
Lucindo com o proprietario Snr.

Francisco Bueno de Oliveira.

VENDE-SE
Urna casa com todas as ins

talações necessarias, em terreno
de 800 mt.2 .. situada em frente
ao Loteamento ESPERANÇA á
rua Roberto Ehlke.
Vêr e tratar com o propríe

tario sr. Amoldo Müller á Rua
Barão do Rio Branco nésta ci
dade. 4x

Ferreiros
Vende-se o conjunto ou

separadamente uma ferraria
completa e um motor Ford,
em perfeito estado.

Informações nésta reda-

9ão. lx

Assine! Leia1 Divulgue 1

Correio do Norte

• •

NATURALIVIENTE DIESEL ....
. ,

IVIAS, SEIVI DUVIDA

MERCE ES-BENZ

- srmbolo de potência,
economia. e

durac'llldade em

tOdas as

estradas do

mundo.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO.

A_ MALLON e: elA.
Canoinhas Santa Catarina

Veja em exposição na

CASA LANGER
o que existe de novo, modérno e atraente, em: C IN TOS
para homens, em. estojo e de divérsas qualidades, corno: de

couro, camurça, crocodilo', cromo e elástico.
CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,

BOLSAS para senhoras.
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Motores "MWM" Diesel

Tipos KO 12 de 5-40 HP - 1 a 4' cilindros
Tipos FB • GA-HA FULPERLAND com refrigeração

a ar e a agua de 3 • 5 • 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

J_ Côrte
Praça Lauro Müller, 751 • Fone 125 1

'PINTOS DE 1- D-I·A
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca'
Para qualquer quantidade.

Entrega de Agosto em diante.
PEDIDOS E I�FORMAÇOES COM

HENRIQUE BÓRA
à Rua Getúlio Vargas, ao lado da União Madeireira Ltda.

Otimas Propriedades à . Venda
Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
� xxxxx

urh bungalô de madeira, 8xl0 m., com garagem e

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada.
xxxxx

Uma casa residencial 10 x 12 mts, em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeitorias.

Tra tar preço e condições com

ODILON ..PAZDA, em Xarqueada.

Motocicleta C. Z. 1949
Bem equipada e recem reformada, 5 HP - Cr$ 30,000,00
(Trinta mil cruzeiros) - _VENDO ou troco por madeira,
terreno na cidade ou próximo a esta, criação (porcos,
carneiros, vacas de leite, cavalos, cabritos;) cereais, (feijão
milho, arroz, etc.)

.

,

Informações com o proprietário
Zeno Benedito R.ibeiro da Silva, Canoinhas.

Oculos achado
Encontra-se nesta Redação, à disposição de

seu legitimo dono, um óculos de -proteção, para

senhora, achado no ·dia 23 de setembro findo.
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Chá das horas Convite5
A "CASA MODAS SOULIM",

desta cidade, tem a grata satis
fação, de convidar a todas as So
ciedades citadinas, para um de
licioso CHA' com DOCES, acom
panhado de um DESFILE DE
MODAS, que fará realizar na

tarde do dia 4 próximo, nos sa

lões do Clube Canoinhense. Esse
desfile será feito por Senhoritas
da nossa Sociedade apresentando

lindos trajes de verão.

A renda reverterá em benefício
do nosso tão desejado Asilo.
Contando com o comparecimento
de todos, as MODAS SOULIN,
agradece.

SAIAS, últim-a moda

(!,4�tt ettita,
,------------------------,

Cine 'Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 hora. _ Impróprio até 14 anos

ARTISTAS E' MODELOS
em Vistavision - C] Dean Martin e Jerry Lewis
"Grandiosa comedia da Paramount - Rir a valer

DOMINGO - á. 14 horas' Proibido para menores de 5 anos
. ARTISTAS E MODELOS

Cf Dean Martin e Jerry Lewis

DOMINGO
ás 17 hora.

. Censura livre
-

á. 20 horas
-

Censura até 14 anos

FERIAS EM PARIS
em Cinemascope

Cf Bob Hope - Fernandel - Anita Ekberg - Martha Hyer
"Um duelo de Gal galhadas ...

Uma serie maluca de Incidentes gozados ...
-----

Segunda Feira - as 20 hrs, Imp, até 14 anos REPRISE

3a. e 4a. Feira � á. 20 hora. _ Impr, até 14 anos

A Garota das Meias Pretas
C/ Lex Barker - Anne Bancroft - Mamíe Van Doren .. .,
"De seus cabelos louros, às suas meias pretas •.tudo ne

la era isca para atormentar os homens .. ',

5.a e 6a. Feira _- às 20 horas _ Impr. até 14 anos

FALSA OBSESSÃO
em Tecnicolor - Cf Michele Morgan - Rsf Vallone

"Um grandioso filme do cibema francês"

AGUARDEM

AS SETE COLINAS DE ROMA
com Mar-io Lanza .....

�-------------------__--II

R ecebeu
�

-V isita Inesperada �
Não se preocupe. Faça uma visita à

PaniFicadora e Mercearia Primor
e tudo estará resolvido.

...E não se Esqueça os Melhores Pães
da Cidade são Fabricados pela

PANIFICADORA PRIMOR

Sirva-se do Telefone 288
"

E Será prontamente Atendido

r'

'
.

.

, ,

Fechada Agência Postal de Paula Pereira

FALECIMENTOS

Jorge Thoma
Com a avançada idade de 78

anos, faleceu dia 18 de setembro
p. findo, benquisto cidadão sr.

Torge Thoma, alemão de nasci
mento, mas canoinhense de cora

ção, pois assim que chegou a

Canoinhas, se estabeleceu com

'marcenaria, sendo das primeiras
e mais bem organizadas na epo
ca. Conhecido por toda a popu
lação tanto na cidade corno do
interior, Jorge Thoma, teve o

seu nome ligado ao desenvolvi
mento industrial do Municipio
de Canoinhas. Seu passamento
causou profunda' consternação no

seio da familia canoinhense.

Embora tardiamente, apresen
tamos a familia do sr. Jorge Tho
ma, nossos pesâmes.

Ha mais de 45 anos, funcio
nava no prospero Distrito de
Paula Pereira, uma Agência dos
Correios e Telegrafos. É lógico
que a população já estivesse
habituada a se servir da aludida

Agencia facilitando comunica

ções comerciais, índustriaís, a

grícolas e mesmo particulares.
Devido a aposentadoria da fun

cionaria, sem nenhuma satisfa

ção ao povo e mesmo ás Auto
ridades de Canoinhas, no dia
15 de setembro do corrente ano,
a Agencia amanheceu' fechada.
A única coisa que se sabia é

que estando aposentada a fun

cionaria, o povo não poderia
mais postar a sua correspon
dência. Quem quizesse remeter

cartas, etc. teria que vir à cidade
o mesmo acontecendo com a

Alfeu Costa
Após uma enfermidade que

mesmo diante dos recursos mé
dicos de que dispomos não foi
possivel debelar, veio a fale
cer dia 28, com a idade de 78
anos, o estimado cidadão ALFEU
COSTA, chefe de numerosa fa
milia, toda radicada em Canoinhas,
Curitibanos e Santa Cecilia.

, Deixa o sr. Alfeu Costa, viuva,
filhos, netos' e bisnetos e um

nome honrado para toda a sua

descendencia.

Seu sepultamento deu' se no

dia seguinte, com grande acom

panhamento. Nossas sentidas con

dolencias à familia enlutada.

Confecções finas
para senhoras

Ca.sa Erlita

Loteamento
No loteamento Fontana,

'em Xarqueada: vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote

com 1.971 rnz,

�" Tratar com o encarregado
sr. Odilon Pazda.

,.'.

correspondencia vinda de outras

partes.
A população do Distrito de

Paula LPereira ficou" extrema
mente chocada com a noticia,
bem como com a falta de con

sideração do Departamento dos
Correios e Telegrafos, de Flori

anopolis, pois sentiu-se atingida
tambem na colaboração que
presta tanto ao Departamento,
como ao Governo Federal, no

que diz respeito ao- trabalhoin
dividual de cada um em pról
do desenvolvimento de Santa
Catarina e do Brasil.

Alguns moradores do Distrito
de Paula Pereira tendo a frente
o sr. Ludovico Glinski, procura
ram o Vereador Alfredo Gar-

.

cindo, comunicaram '0 fáto e

este imediatatnente por telegra
ma comunicou ao deputado fe
deral Aroldo Carvalho, receben
do a seguinte resposta:

ALFREDO GARCINDO

CAMARA VEREADORES
Canoinhas

Rio, 23/ às 16 horas.
"Providenciarei assunto cor

reio Paula Pereira de que me

deu noticia caro amigo pt Cor
dial abraço - deputado Aroldo
Carvalho.

Diante das providencias que
foram tomadas, possivelmente
muito breve será reaberta a A

gencia do Correio de Paula Pe
reira. _'\ população aguarda an

ciosa os resultados e com justa
razão.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: as sras. dnas. Tercia
esp. do Dr. Tose de Oliveira,'
Vva. (Iennv Wunderlick e

Helena esp. do sr. Anastacio
Buba; o menino Orlando fi.::
lho do sr. Iêodolto Froehner:
Rozi Terezinha filha do sr.

Osmario Dauét.

Amanhã: os srs. Werner
Mohr; Francisco Zasiski e

E/frido Greffin; as srtas.
Francisca Cesconetto e lacyra
Terezinha Primo; a sra. dna.
Romilda esp. do sr. Darci
(luebert; a menina EZiana fi,.
lha do Dr. Orestes Procopiak;
os meninos Carlos Norberto
filho do sr. Horacio Costa e

Claudio filho do sr. Hor st
Winter res. em Porto União.

Dia 5: as sras. dnas. Vva.
Maria Iantscb e Vitoria esp
do sr. Estanislau Sembkoms
ki; o jovem Walfrido Tokars
ki; o sr. Miguel Floriano Ar"
nold; os meninos Abél Maron
filho do sr. Antonio Maron
Becil e Haroldo filho do sr.

Pedro Grosskopt.
Dia 6: as sras. dnas. Maria

de Lourdes esp do sr. Wal
[rido Langer e Noemi esp, do
sr, Nelson Azeredo Coutinho,'
os srs, Derby Fontana,' Nery
Nicolazzi e José Damaso da
Silveira; o jovem Adir Veiga;
a menina, Helena filha do sr;

Tertuliano Leandro; os meni
nos Gilberto filho do sr. Elias
Seleme Netto e Nestor Luis
filho do sr. Juliano Wendt.

Dia 7: as sras. dnas. Erna
esp. do sr. Carlos Mlilbouer:
e Marta esp. do' sr. Donato
de Souza; o sr. Hercilio Da
maso da Silveira; as meninas
Ivone Terezinha filha do sr.

Attredo Paulo; Francisca fi",
lha do sr, Felix da Costa Go»
mes e Bernadete filha do sr.

Antonio Koller.
Dia 8: a menina Marguit

Terezinha filha do sr. Wal..
demar C. Stange; 0$ S'1S. Os.

toaldo Trevisani; e Leopoldo
Buba; a sra. dna. Lucila esp,
do sr, Oscar f. R.auen; os me
ninos Erice filho do sr. Er
uino Hinke; Edemar filho do
sr. Rodolto Frantz e Paulo
Anisio filho do sr. Paulo Neu»
burger; os jovens Leones R.
Grittens; Sigtried e srta. Si"
glinde (gemeos) filhos do sr,
Gustavo Thiem.

Dia 9: as sras. dnas. Vva.
Mercedes CÔ'1te eMalta esp do
sr. [oséKuroli; O menino João
Ricardo filha do sr. [ulio
losé Andrade,' os srs. Benedito
Teresio de Carvalho. Ior.; Di"
onizio Anâromico Or'gecoski e
Edson Kuroli; os jovens Lau-
1"0 Waldmann; Jaime José e
srta. [osete Maria Bauer.

/ .

Nossos parabens.

Enlace Matrimonial,
Sabado ultimo em Tres Ba1"-

1 as, consorciaram-se os jo",
vens Irecê, dileta filha do ca

sal Ciriaco Felicio de Souza,
com o sr. Emilio Guebert, fi
lho do sr. Aristides Guebert,

Embora tardiamente, apre
sentamos ao distinto casal e

aos seus dignos progenitores,
nossos sinceros parabens com

muitos votos de felicidades.

FELTROS
Para Fins, Industriais

Veja Mostruário na

Casa Pereira
Rua Getulio Vargas, 882

Livros, romances

CASAERLITA
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