
Dia 15 Domingo - B. Vista do
Toldo e adjacências.
Dia 21 Sabado - Lageado Liso

e adjacências.
Dia 22 Domingo - Paula Pe

reira e adjacências.
Dia 28 - Fartura.
Dia 29 - Rio dos Poços. Gra

lha e Rio Bonito.

JUNHO: Di-a 4 - Serra do Lu
cindo e localidades visinhas.

.s: Bugre, distrito de Tr.ês
Educando para a Democracia

Dia 11 - Rio Claro. Ouçam nas 4". feiras às 20,10
Dia 12 - Taunay. horas. das Coxilhas do RIO
Faz saber, outrossim, que es- GRANDE para o BRASIL, a

tará a disposição dos candidatos
_

RADIO DIFUSORA comandando

no alistamento o fotografo cre- uma cadeia lie emissoras em de-

denciado por êste Juizo, que ti- Iesa da ESCOLA e da FAMÍLIA
rará a fotografia no mesmo local.

AnO 14 - CANOINHAS S. Catarina, 7 c..if, Maio, Oe L960 • N, 590

Ó dr. Juiz E,eitora'l Determina Providencias
Para Ativar o Alistamento Eleitoral

Está sendo publícsdo nesta

edição um Edital do dr. Paulo

Peregrino Ferreira, Juiz Eleito
ral da ,8a. Zona, marcando os

dias que o Escrivão Eleitoral

percorrerá' as localidades do Mu

nicipio com a exclusiva finali
dade de qualificar os novos e

leitore�, maiores de 18 anos.

Solicitamos aos srs, Prepara
dores já nome-ados que facilitem
a tarefa do Escrivão; reunindo
nos dias marcados. todos, os

, maiores de 18 anos (homens e

mulheres) que ainda não pos
suem o titulo de eleitor.

São as seguintes as localida
des que serão percorridas pela
autoridade eleitoral:

.

MAIO: Dia 7 Sabado - Encru
zilhada, Distrito da Séde.

Dia 8 Domingo-Felipe Schmidt
e localidades vizinhas.
Dia 14 Sabado-Rio Novo dos

Ruthes e adjacências.

Lãs para Tricot
Casa Erlit,a

,I---.�------------------,

o CANGACEIRO

Cine Teatro .
Vera Cruz

APRESENT4:
HOJE á. 20 hora•• Impróprio até 14 ano.

O Tesouro da Montanha
'Cf Valerie French, Raymond Burr. William

Prince, Lance Fuller
tim sensacional faroeste

OOMINGO - á. 14 hora. - Censura Livre

O,TESOURO DA MONTANHA

'OOMINGO -�. 17 hora.
- Imp até '18 anos

'I as 20 hora. •

O Príncipe e a Parisiense
em Vistavision - Tecnicolor

Cf Charles Boyer, Henrie Vidal. BRIGITTE BARDOT
Noel Roquevert, Nadia Gray

"Um -dos grandes filmes da estrela francesa

Brigitte Bardot, cheios de risos, amor e etc.
---,---'--

2a. Feira • ás 20 hora•• Proib. até 18 ano. - REPRlSE

38. Feira á. 20 hora. - Imp, até 140 ano.

A'VISORA'
ct Rosario Granadas, Eduardo Jajardo, Envangelino

Elizondo e Lupe Suarez

"Um drama selecionado do cinema mexicano"
'!i-----

5a. e 68. Feira - á. 20 horas - Imp. áté 14 anos

OS BONS MORREM CEDO
C] Laurenc€' Hancey, Gloria Grahame, Richard

Basehart, Joan Gollins '

"Um grandioso policial"

J

-

-

E PARA pOMINGO PROXIMO

Da Terra Nascem os Homens

/ NOTAI Dia 11 - Quarta Feira, Um espetaculo em bene
ficio do Asilo dos Velhos, com o filme nacional

\-----------------------,

que se passa nas roças".
Há também muitos lavradores

que não se convencem.... não que
rem seguir os método! modernos
de trabalho. Porconseguinte, de
ve-se procurar dar uma instrucão'
sólida 80S jovens camponêses, in
cutindo-lhes ao mesmo tempo o

amôr à terra. ao trebalho nas

roças, para. que, depois de ins
truídos possam permanecer no

campo.�.

Comunicado

J. Wzorek

I

I'

Deu-nos o prazer de sua \Tj;.j

ta, o nosso bravo COII'e igwn,.,l ir
João Pacheco Sobrrnho 8:.Lll'I·
mente residindo em u r tiba.
Manteve conôsco uma bnga p"
lestra e disse de sua sattstaca. I

quando vem a Canoinhas re v=r

os seus amigos e parente". ('a·
noínhas «mda é para João Pa

checo, à cidade inesquecive I, on
de ele viveu uma grande parte
de sua existência e iniciou as

suas tatividades, cornerctais-tn-
- dustriais. Filho de tradicional
familia tresbarrense, João Pa
checo Sobrinho como demons

tração que ainda não esqueceu
Canoinhas. anualmente vem em

placar aqui c seu automovel e

tudo que pode deixar para au

mentar a nossa arrecadação mu

njcípal, •

Somos muito gratos pela
visita.

O "Santa Cruz F. C." comu

nica que a partir deste mês
-

às
reuniões serão J e a Iizadas todas
as quartas-feiras em SUl> séde·
provisória sita em uma das de
pendencias da Churrascaria Sabiá
á Rua Vidal Ramos - n/Cidade.
Solicita outrossim o compa

recimento assíduo de todos os

diretores.
.

Canoinhas, 29 de abril de 1�J60.
As. GUILHERME PRUST

JOAO PACHECO SOBRINHO

A lavoura, sem dúvida alguma.
ao IlIdo rid in Jústria, é uma das
(Jjlli',[f'R e melhores fontes de ri

qUf'ZH nacional. ESR8 foute, porem,
.

muitas vezes, parece ser ignorada
ppl � homens das altas esferas go
veruameutais. De outro lado, os

plfllllwinrp-s profissionais, em gran
eie maioria, possuindo apenas a

inatrução primária, são impossi
bitite.los de expôr os seus pro
blemas diante dos governantes.

Em outros setores tudo progre
diu regularmente mas a agricul
tura em muitos lugares, acha-se
tal qual foi anos I atráz pois que
existe 'Uma barreira entre os a

gricultores e os estudiosos <to 8S

sunto, advindo dai Um8 imcom
preensão geral e falta de colabo
ração. Os colonos curtem, à seu

modo. as dificuldades. Os outros,
,os que ocupam postos de coman
do ria administração, também, à
seu modo, procuram, às vezss i
nutilmente dar alguma orientação
aos colônos. Essa orientação en

tretanto, na maioria dos casos

"não pega".
Por sua vez, o Covêrno Fede

ral, parece ser alheio à tudo o

BARREIRAS..•

Presidente. 2x

/

'\

(PA R A-F ER 1-[lA 5,
E C Z E MAS I'

INFLAMAÇOES,
C/ O C E I � A S,
FR!E/RAS,
ESPINHAS, ETC.

CLÁSSICO
Corte folgado
Ombreiras armadas

LEVE s SUPER-lEVE
Casaco e calço mais ajustados 00 corpo

discretos e sem ombreiras

ii boa roupa,

NOVOS PADRÕES EM NOVOS TECIDOS

;".�\_dor Renner casa PEREIRa • a casa da· boa ruuua
I<uo Getulio Vargas, 882 - Telefone: 298 . CANOINHAS

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AHCCOES 'DO

�OURO CABElUDO.
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EmpreZ8 8ul Brasileira de Eletricidade S.I.
e I R C U L.'A R

Casamajou

,

De scôrdo com o protocolo de S. Bento do Sul, asssinado
em 21-3,60, no. próximo dia 2 de maio seria iniciada a Instalação
do 2°. circuito de transmição de energia elétrica entre Jaraguá
do Sul e Rio Negrinho, com interrupções' diárias de 5 e mais

horas no suprimento de energia para a região Norte Catarinen
se, ligada ao 1°. circuito.

D.. Luíza
Foi conduzida para Curitiba

a fim de submeter-se a trata

mento especialisado, 8' veneran

da senhora dona Luiza Casa

majou, que nos últimos dias do

mes de abril p. findo, foi vitima
de uma queda em sua residen

ela, frature ndouma perna. Pes

sôa bastante estimada e conbe-
/ - cida em todo o Município. Dona

Com o propósito de melhor servir nossos consumidores Luiza a muitos anos vem pres-
e evitar, por Jôrca desse serviço, o mais possível a interrupções, tando seus serviços a família
submetemos o assunto a novo estudo e conseguimos, com alte- canoinhense, motivo porque, a

ração do sistema previsto, estabelecendo um regime de trabalho, noticia do acidente causou tris-
bem mais favorável para nossos consumidores, embora para a teza entre todos que tem a fe-
EMPRESUL traga uma série de dificuldades e inconvenientes. licidade de conhecer .a pers ona-

lidade do dona Luiza Casamajou,
Nossos votos' de pronto res

tabelécimento e breve regresso,

adotado,
sõmente

, Pelo novo plano de trabalho estudado e a ser

as interrupções no fornecimento de energia dar-se-ão
nos seguintes dias e horários:

t '

AS QUARTAS FEIRAS - das 7 ás 12 horas
AQS SABADOS - das 11 às 17 horas
AOS DOMINGOS - das 7 ás 15 horas
O início dos trabalhos foi prorrogado para o DIA 7 DE

M:AIO, quando haverá o primeiro desligamento das 11 ás 17 ho-
ras, salvo .ímprevistos.

.

As interrupções' nos 3 dias da semana, como acima es

pecificado, serão por todo tempo da, instalação do 2°, circuito,
programado pera, terminar em aproximadamente 90 dias.

CARTA RECEBIDA,
limo. Sr. Red�tor du "Correio

do Norte" - Canoinhas.. J

Prezado Senhor.
Saudações cordiais ao Sr.�e a

todos da Redação. Sou colono,
leitor e admirador do vosso jor
nal desde muito tempo e tomo
a liberdade de escrever esta

simples carta, comunicando a no

ticia
_ que li na imprensa, dizendo

que Teixeira Lott será apoiado
pelos comunistas nas próximas
eleições. Por isso todos daqui
querem votar só em Jânio Qua�
dros- porque o Lott sendo aju
dado pelos comunistas, depois
ele vai puxar a favôr deles.

Abraços do vosso amigo
-

Ivan Posiadnik

Dada a natureza dos serviços, vez por outra, poderão ocor

rer interrupções imprevistas que, naturalmente, serão evitadas
tanto quanto possível.

Do mesmo modo, sempre que o andamento dos .traba
lhos o permita, não será interrompido o suprimento de energia
elétrica, nos dias e horários acima mencionados.

'

JoinviJIe, 25 de abril de 1960.

EMPRESA SUL BRASILEIRA DE ELETRICIDADE S/A
I"

Pedro P. H. Colin - Diretor Presidente

Adolpho Mayer - Diretor Comercial

\E D I T A L
Maria Góss Gliuski, Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noiuhas, S. Catarina:-

Faz saber que pretendem casar:

Adão Ksuva e Elvira GóraL Ele
solteiro, lavrador. nascido em Pu
lador, Distrito de Colonia Vieira
deste Estado a 8 de Dezem bro
de'�1933; residente neste Distritc,
filho de João Kauva e de dona
Anastacia Kauva, residentes nes
te Distr, Ela, solteira, doméstica,
nascida em Rio Claro, E8t�do do
Perauá, a 25 de Abril de 1941,
residente, neste Distrito, filha de
Julio Góral e de dona Maria Gó
rol, residentes neste Distrito

Faz saber quei pr�tend�m casar:

João Carneiro e,:Gleci Maria No'.
vacki. Ele; solteiro, lavrador, nas

cido em Rio Negro Estado do
Paraná, a 24 de Junho de 1933,
residente neste Distrito, filho de
Manoel Carneiro e de dona Ma
ria Ulich, já falecida. Ela. soltei
ra, doméstica, nascida em Rio
Negro E. do Paraná, a 18 "de Abril
de 1940, residente neste Distrito,
filha de Vicente Novacki e de
dona Vitorie Dubiel Novacki, re
sidentes neste Distrito.

A presentaram os documentos
exigidos pelo Art. 180 do Codi
go Civil. Quem souber de algum
impedimento deve acusar na for
ma da lei.

Paula Pereira, 25·4.1960:".,.:'�,,;
Maria Gôss Glinski

Oficial do Hegistro Civil

/

quclquer que se]o
qualquer que seio

o_ carga ...

O estrada I

UnJ pneu ... dois serviços.
G borres duras e robustos que mordem

o terreno para máxima tração .nos

más estradeis.

-. nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgoste nos estradas
pavimentados.

para caminhões e cÇlminhoneres,
que não escolhem estradas

Venho conbecer o extroordinorio Pneu A T e rodo
° nosso completo estoque de Pneus Fi!-estoroét

poro todos os tipos de veicules, bem como uma
equipe espeCIalizado, à suo dISPOSIÇÔO, poro servi
lo com presrezo e cortezio.

Pneus Flrestene
máximo quilometragem por cr u z ei r o

El FIL
TRÊS BARRAS - S. c.

(

\.

Socied�de Esportiva Esperança
Convite

A Diretoria da Sociedade Es
portiva Esperança tem a grata
satisfação de convidar todos os

seus associados a tomar parte
nos festejos que hoje realizam
com o seguinte programa:

14 horas - Concentraçao dos
atiradores na séde da Sociedade.

16 horas Início do Tiro ao

Rei.

A <noite - Grandioso baile
no Salão Bechel. durante o qual
será coroada a Rainha das Ban
deiras.

Todos os festejos serão abri- \

lhantados por ótimo conjunto
musical.

.

Nóta: R-eserva de mêsas na

Churrascaria Michél.
--/

Antecipadamente agradece
A DIRETORIA

ROTARY CLUB
de Canoinhas
Canoinhas,6 de Maio de 1960

limo. Snr.

Diretor do ' Jornal "Correio
do Norte" NéstajCidade.

Prezadoís) Ssnhorfes).
'.

Servimo-nos da presente para
,i-;cQmunícar a Vv. Ss. que, em

'A"Ssembléia 'realizadá no dia 30
de 'iila.rço último, foi eleito, para
rê�t!<ffs destinos deste Clube,
no' período de Julho de 1960 a

Junho de 11}61, o seguinte Con-
selho Diretor:

' .

.
-

, Presidente: Benedito Therezío
de Carvalho Neto; Vice-Presi
dente: João Pedrassani; Secre
tario: Arno Court Hoffmann; 2°
Secretario: Oldemar Mussi; Te
zoureiro: Orlando Olsen; 2°, Te
zoureiro: Hans Vollnar, Direto
res sem Pasta: Dr.. Osvaldo Se

gundo de Oliveira e Herbert
Ritzmann.

Sem outro p-articular, valemo
nos do ensejo para apresentar
a Vv. Ss. nossas co-rdiais e mui:"
to atenciosas saudações.

.

ArnQ ç� Hoffmonn
Secretario.

"l_

Proibição
José Machado, torna publico

por estas cólunas, que 'não to

lerará- mais a entrada e inva

são d- seus terrenos, situados
em PALMITAL, por animais di

verses, inclusive PORCOS, não
se f e-�punsabi�zando pelo que
'venh» _Jfl aconte-cer a tais cria

ções. continuando a dar-lhe pre
juizo>, nas 'lavouras, em defesa
'de seus direitos e para que não
se ai, gue íngnorancia, aqui fica /

c A V/!--SO.
.

3:*:
I

Ve�de-se Lote
No Loteamento Tomaschitz

veride-ve uma data cercada por
preço de ocasião, aceitando-se
entrsn» e o restante a combinar.
Tratar na Alfaiataria Popular.

4x

Bojos
Acham-se abertas as inscrições

para o curso de bolos artísticos.

Aulas Diurnas e Noturnas,

Me lhores informações nesta

redação ou á Rua Paula Pe

reira, 123. 2x

Assine� Leia! Divulgue!

Correio, do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

'.

E que por esse motivo poderá
incorrer em multa de 100 a, 500
cruzeiros?
Então exija a apresentação do

documento militar dos seus em

pregados, registre' o número dó
mesmo e devolva imediatamente
ao interessado. ,

(Nota 0°. 10/C·1960).
, '

-;$...>-------------

Inglês

Samba Internacional
Orq. Pan American

Brôto Certinho
/' Celly Campello

Bienvenido Granda
com o. Conj. Yoyo Casteleiro

Besame, Mucho

Orq. Romanticos de Cuba
"

Cuba Libre
Orq. Romanticos de Cuba

Poema

Orq. Los Portefios

More Dream dancing
Ray Anthony

I
A voz e o violão

Luiz, Bonfá
Caliente
EI cubanito e sua orq.

Supersonic Guitars
Billy Mure

Sucessos de Orlando Vallejo
'o' novo 'idolo cubano canta boleros

pequena parte dos ultimos discos recebiboe pela

venha ouvi- los

Curso Prático de
IIWEEK-EI'�DII

Estão abertas as inscrições ao curso rápido de

Inglês prático, ministrado por professor e disco.
. Aproveitem a ocasião única na localidade para

aprender a língua mais falada no mundo.

Informações na Secretaria da Escola Técnica de
Comércio de Canoinhas. lx

\,

Deputado Aroldo Carvalho
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 ,0 seu mandato.

Residência e Escritório:

Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801

Fone 47-9206 - Copacabana .. Rio de Janeiro

MÁQUINAS INDUSTRIAIS-
p�S� benellciêr madeira

DAS 1\FAMADAS MARCAS:

FAMAC e '-MAREK
Informaçõe�: z. <iardndo � Knüppel Ltda.

.

CANOINHAS S. C.
/

·
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&5································································�·······························i5
- -
- -

i5 o financiamento de construção da casa. própria feita pela 55
- -

li Caixª Econômica Federal de Santa Catarina ii
\� �
- "

55 depende exclusivamente do montante de seus depósitos. 55
- "
- -

55 Concorra para o bem estar social de sua localtdade levando 55'
- -

55 suas reservas em depósitos na 55
" "

55 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE ii
- "

!!,. SANTA CATARINA. 55
- -

ii C Oh P O
:1

ii Agência em anom as, raça r. Oswaldo de 55
55 Oliveira n. 544, em "frente á Matriz 'Cristo Rei. ii
g �
g 55
�::::=::::f:�=::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::=:::::::I::::::::::::::::::=::�:::::::::::::::

TEL-EFO·'NE' VENDE-SE UM
Tratar n/ Redação

DOCUMENTOS, PARA
OBTENÇAO DO TI
TULO ELEIl'ORAL

Os candidatos à obtenção
do título de eleitor deverão
instruir o requerimento ao

Juiz Eleitoral com um dos

seguintes documentos: cartei
ra profissional, carteira de
identidade, certidão de reser

vista, certidão de nascimento
ou certidão de casamento.

x.x x

Leve um dêsses documen
tos quando for tirar seu tí-
tulo.

.

I Serviço Militar
"Jovem, você já se alistou

.
para o Serviço Militar?"

Senhor Empregador: - O Sr.
sabia que' não pode empregar
qualquer indivíduo de 17 a 45
8UOB de idade sem exigir o do
cumento militar do cidadão?

Material
CASA

elétrico
ERLJTA

AVIS-O
Fica expressamente proi

bida a passagem - Caçadas
de qualquer especie

.

e as'

pescarias na FAZENDA SÃO
SEBASTIÃO em Santa LEO
CADIA, torna-se estensiva
essa proibição aos particu
lares e aos próprios 'agre
gados da Fazenda.

Será solicitada a confis

cação da ARMA, aos con
traventores que por denun
cia ou forem encontrados
desrespeitando o presente
aviso

Ass. Ismael de Almeida �

Garret lx

Vende-se
Um terreno de cultura,

com a area de 32 alqueires
cercado, casa de morada,
ranchos etc. situado no lugar
Bugre, Distrito de TrêsBarras.

Preço Cr$ 350.000,00
Tratar no Cartorio em

'Três Barras. 2x

-:

CASA
Aluga-se uma à Rua
Major Vieira" 628.
Tratar no local. 2x

Vende-se
Fabrica de Portas e Janelas
com registro no Inst. de
Pinho para 4 vagões dé
madeira mensal. Com diver
sas maquinas, barracão e

lote ao preço e' condições a

combinar.
Tratar e] E. Dambroski

Vila Fani, N' 50 e 1408 ou

cx. Postal 2668.. 2x

Lavoura e Pecuária
Responsabilidade. AssoeiH,cão Rural de· Sanoinhas

----

Cuidados na Vadnacao dos Animais
J

Ao contrário do que geralmente se pensa, a vacinação
dos animais de criação exige técnica e cuidados são apura
dos como qualquer outra operação dessa natureza. A come

çar pela completa esterrlízação das seringas e agulhas, corno
base do êxito da vacinação. E' logíco que quem vai aplicar
as injeções não interferirá na fixação ou amarramento dos
animais a serem beneficiados - tarefa que cabe a outras
pessoas, a serviço da fazenda. Na falta ou ausência de um

veterinário para orientar, algumas regras fáceis, a seguir,
dão os melhores resultados: a seringa corno as agulhas, são
lavadas em água limpa e postas em seguida em fervura du
rante dez minutos. Então, com as partes internas das peças,
coloca-se a agulha e ajustam- se as peças. Quando se come

çar a vacinação, ter-se-á o cuidado de ter ao lado uma va

silha
.

<;!om água fervente, onde serão colocadas várias agu
lhas, para substituição das outras em operação, que não de
verão ser utilizadas em mais de 10 ou 15 animais. Tambem

-

é -da maior írnportancía evitar-se injetar em animais molha
dos por chuvas ou banhos; que, assim, poderão ser atingidos

. -

por alguma infecção. Realizados os trabalhos, agulhas, serin
gas e demais materiais serão novamente lavados, secos e

devidamente guardados, repetindo-se' sempre a esterilização
acima indicada, sem que fôr oportuno efetuar outras vacinações.

BRASILEIRO!

Ajuda a Administrar Teu 'País
Sim. Participa da vida politica-administrativa' na Nação,

alistando-te eleitor.
.

O voto não é previlégio de alguns. Jll:, sim" um direito que
assiste a todo brasileiro. Sonho de muitos séculos, após tentativas
várias em diversas. nações, viu-se finalmente concretizado de for
ma definitiva com a "Declaração dos Direitos do Homem'" na

Revolução Francêsa, I
'

CIDADÃO! Usa dêsse direito para escolheres os admi
nistradores e legisladores do teu município', de nosso Estado, e
do nosso Brasil.

Nós facilitaremos ao máximo o gôzo dês�e teu direito. Se
já completaste dezoito anos procura sem dem-ora o Cartório E-"
leitoral de tua zona e faze o teu alistamento.

E não te esqueças, com o teu voto estarás ajudando a

construir um Brasil maior e mais progressista (T.R.E.). '

Liga' Esportiva Canoinhense
Ref. 60/34

CANOINHAS (se), 28 de abril de 1960
Ilmo Sr.
DIRETOR DO JORNAL CORREIO DO NORTE
NESTA,

.

Temos a honra de convidar V. S. para a cerímônía de
inauguração da séde desta Entidade Desportiva, à rua Major Vi
eira, 407 (esquina Felipe Schmídt), a realizar-se dia i-. de maio,
às 10 horas.

Sem mais, apresentamos nossas cordiais

SAUDAÇOES ES'PORTIVAS'
Carlos Benkendorf JO.

10. Secretário
Dulcidio Silveira

Presidente

��U�!ira,�3A�2!:A� I
Camísas . para passeio; Brancas el colarinho e TiPo-IEsporte - Camisas especialmente para serviço .

Diversos preços e padronagens -

Calças para homens.

(Nóvamente "MAÇÃS" 'sempre frescas)

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
Vo S. 'será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a. sua NOTA FISCAL

das compras efetuadas.

Papel Milimetrado
� "

.

<,

P' I V I
.;... pare desenho

ape
'

- egeta.
Mapas' Novos de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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Hoie: os srs. Bento da Rosa
Menezes e Alvino Bolaut; as
sra s. dnas. Hlilda esp, do sr.
Gustavo Thiem; Leonor esp.
do sr. Angelo Alberti; Car
melina esp. do, sr. ldalino F.
Tulio e Inês esp, do S1. losê
Lauer, o menino Hamilton fi
lho do sr. Epaminondas Si
mões; a menina Ivone filha do
sr. Iaroslam Sidorak; as sr/as;
Elti Todte Maria Petrintchuk.

Amanhã: a sra. dna. Pau
la esp. do, sr. Alfredo Paul;
o sr. Roberto R.ohrbacher; o

jovem Glauco João Bueno,' a
menina Irene filha do sr. 10-
vino Roesler.

Dia 9: os srs. àilberto Ri
tsmann, Wiegando Olsen; Luiz
Krüguer e [ose Pereira do
Valle,' o menino Lourival José
filho do sr. Leonardo Brey:
a srta. Maria de Lourdes
Procopiack; as srus. dnas Ger
trudes Grodt e Maria Olga
esp, do sr. Julio Marcinichen.

Dia 10: o menino Haroldo
Paulo filho do sr.Lacsb Seleme;
a sra. _Vva. Ana Koch Beli1'lg;
os srs. Raul Tremi e Juvenal
Tavares.
Dia 11: os srs.Toão Nelson

Ürittens; Guilherme Mohr;
Henrique Gonçalves SGb. e

Jurandyr Ferreira; os meni
nos Gerhardt filho do sr, Pau
Lo Voigt e Willy filho do sr.

José Wardenski; a Sra. dna.
Cecilia esp. da sr. Edison
Kuroti; os jovens João H.
Siems e Aldair Ferreira.

Dia 12: o menino Eleuterio
filho do sr. Manoel Eleuterio
Furtado; o [ouem Osmar Ko
lher, as meninas Ana Maria
.filna do sr. Jacob Drzeoieski;

Vitoria filha do sr, André I
Czarnik; Ilda filha do sr. José
Tarcheski; Cezarina filha do
sr. Antonio J. dos Santos; Ma
rilda filha do sr. Osmario
Daué] e Solange filha do sr.

ren Nader.

Dia 13: as sras. dnas. Ma
ria Tereza esp. do sr. Ney S.
Machado e Vva. fustina Fon
tana; a srta. Florentina Pie"
czarka; a menina Maria Eli
zabet Pontes neta do sr. An-.
tonio da Silva e Souza; os

meninos Jaime filho do sr.

Ignacio lmianooski: Lauro
fiLho de Ananias Petrintchuki
e Lau1'.O filho do sr. Carlos
Millbauer; os srs. Estanislau
SemPkowski e Davino Da
maso da Silueira:
Nossos cumprimentos.

Falecimentos

D. Helena Soares
Faleceu dia 5,'de:'madrugada

a benquista senhora' dna. Hele

na Schlemm Soares, esposa .de
Antonio Soares,' residente nesta

cidade. Deixa �filhos,.J:netos ,e

bisnetos, todos residentes nesta
cidade. f'"

----

NASCIMENTO
Com o nascimento das ge/ll

meas Soraia e Suma ia, dia
23 de 'Abril pp. está nova"

mente enriquecido o lar do
casal Gabriel El-Kouba de
Três Barras.

Nossos para bens. ,

D. MARIA DO ESPIRI.
TO SANTO PACHECO
Faleceu repentinamente':'a ve

neranda senhora D. Maria do

Espirito Santo Cordeiro Pache

co, de tradicional família ca

noinhense, e que ultimamente
se achava enferma.

A extinta que era Viuva, dei
xa' numerosa descendencia, a

maioria radicado em nosso Mu

nicipio. Seu sepultamento efe
tuou' se dia 4 pela manhã, no

Cemiterio de Tres Barras, com /

grande acompanhamento.
As famílias enlutadas, nossas

sentidas condolências.

Por Um Mundo Melhor

Senhora Dona de Casa!
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua nota de compras.

Ouçam todas as sextas

I
feiras, às 18,30 horas, na
Rádio Canoinhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.

Inseminação . Artificial

Cruzamento de Touro
com Porca na C�ina
Londres, 23 (UPI) - A Ra

dio de Pequim anunciou que um

touro "Holsteín" fôra cruzado'
com uma porca por meio de in

seminação artificial. tendo nas

cido uma ninhada de quatro
saudaveis leitões, que têm ago
ra um ano. A emissora acres

centou que dois dos leitões são

brancos e os outros são malha
dos como o touro: têm f6cinho

curto, fronte ampla, pernas tra
seiras mais robustas, costas mais

-

retas e pernas dianteiras mais
fortes e direitas do que as dos

porcos comuns, e aumentam de

peso mais rapidamente.

Livros- e Romances
CASA ERLITA

Biscoitos da confeitaria Colombo do Rio

- Telefone 288

Agora, alem de outros, na

PANIFICADORA PRIMOR

Uma grande va.riedad.e de licores e bebidas.

•

I r
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"Bemaventuradà a Mãe que confia no Senhor"

Mãe
Que nome sublime, tão doce! Quanto significado tem:

amor, alegria, doçura, luz e sofrimento.

Ela é a alma da família, a rainha do lar; é a luz que
ilumina os caminhos que os filhos devem seguir.

Sempre alegre, atenciosa, terna, mas, oh! quanto sofri
mento e quanta dôr se ocultam em seu coração, mas ela
tudo comprime por am<?r a seus filhos.

Quando sorri é como se abrisse a portinha de Um sa

crário, e o seu ,riso ressôa como uma dóce cantiga.
Se chora, procura logo esconder as lágrimas para não

perturbar a felicidade dos sêres amados.

Se sofre, oculta a dôr pensando n'Aquela que é a mais
santa das Mães, e que tanto sofreu ao pé da Cruz! E nova

mente o sorriso vem iluminar-lhe o semblante.
'

Que grande missão Deus lhe confiou!
Ela coopera com o Criador na continuação da humanidade!
E' a primeira mestra de oracão dO!1 filhinhos e ao en-

sinar-lhes a .tão "divina palavra: "Deus", êles não a esquecem
mais, tão suave sôa, saindo dos lábios veneráveis da Mãe! '

E é no segundo domingo de Maio, êsse lindo mês que
se apresenta carregado de flores e repleto de ternura, o mês
da nossa Mãe do Céu, a Rainha de tôdas as Mães, que fes

tejamos as nossas queridas Mães da Terra; nêsse dia que
nos é tão querido, pensemos naquela que nos deu a vida, a

nossa conselheira e guia.
Peçarr.os a Deus e sua Santíssima Mãe, que lhe dê

muitas alegrias, e que por muitos e longos anos possa velar,
qual Anjo Bom, sôbre seus filhinhos queridos.

Oferecemos a elas presentes de gratidão, não esquecen
do, que por mais que as agrademos, não estarão inteiramente

recompensados do quanto sofrem pelos filhos e principalmente
lembremo-nos de que os presentes que mais apreciam, são

os dons espirituais; sejamos boas filhas para que a sua tão
árdua missão lhesr seja menos espinhosa.

Dedicação carinhosa às Mães de Canoinhas, das alunas -,

do Curso Normal e Ginasial "Sagrado Coração de Jesus".

CHOQUE VIOLENTO DE
JEEP 'COM LIMOUSINE

Dia 3 do corrente, após ter

participado dos festejos come

morativos (10 dia de Santa Cruz,
padroeira do Município, em com

panhia de sua esposa e 5 filhos,
rumava, para Major Vieira, onde
reside o sr. .Odilon Davet, Eram

precisamente 19 horas.

De Rio Claro, rumava para Ca
noinhas o sr. Rudolfo Frõhlner,
que vinha conduzindo sua li
mousine chevrolet 48.,Tambem
trazia em sua companhia, esposa
e 3 filhos. A viagem decorria
em perfeita ordem para ambos
-os condutores, que aproveitando
o feriado municipal, tratavam
de assuntos de seus interesses.

Mas, não sabiam o que lhes es

tava reservado para aquele dia
e assim continuaram dirigindo
os seus veículos em animada

palestra com suas familias. Aos

poucos, foram se chegando ao

local onde o desástre poría fim
e marcaria com sangue e deses

pero, um dia de festas e alegrias.

E, nas imediações do quilo
metro 20, da estrada de Major

-

Vieira, numa das elevações, alem
de Palmital, chocaram-se os

deis veículos violentamente, ten
do em consequencia, ferido gra
vemente os passageiros do jeep \

que eram todos da familia Davet,
sendo que este. e uma filha, fi
caram em estado de choque. O
sr. Rodolfo .Frõhlner e sua fa
mília, sofreram apenas 'escoria
ções leves. Foram todos condu
zidos ao Hospital Santa Cruz e

convocado todos os recursos

medicos para assisti-los. A po
pulação de Canoinhas ao tomar

conhecimento do desastre, pres
tou aos feridos toda a assisten
cia moral e estiveram no Hos

pital até altas horas da madru

gada. Felizmente, não houve
morte a lamentar.

Ao encerrarmos esta- nossa

edição, o boletim médico acusa

va sensíveis melhoras. Segundo
declarações dos médicos que as

sistiram os feridos, nenhum caso

inspira cuidados.

Iniciad_o__O Emplacamento
A Delegacia Especial de Po

licia iniciou o emplacamento,
de veiculos avisa-nos o Delega
do em exercício, Dr. Waldemiro
Bubniak.,
Éxpediente:- das 9 às 12 e

das 14 às 15 horas:

Os, Professôrés e a

Direção do ,�Ginásio
SANTA CRUZ

almejam felicitações às

mães pela feliz data que
transcorre amanhã.

A DIRETORIA.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou rupy
Um produto' bom,

especial e canoinhense!
, /
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