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Com esta edição "Correio do Noete" atinge a expres
siva casa dos 14 anos, o que significa mais uma etapa ven

cida em defesa da livre iniciativa, em defesa da democracia

em defesa da civilização cristã, em defesa, em fim, do Bra

sil- brasileiro, do Brasil livre.

Olhando para traz, para O caminhei- percorrido nestes

14 anos, sentimos que não foi traída a nossa missão; que
executamos a risca aquele programa exposto no nosso pri
meiro número. "Correio do Norte" não é uma aventura

jornalística; é uma tradição na vida canoinhense. É claro

que não basta lembrar tais coisas para que o jornal se trans

forme em bandeira de nobres ideais ou na trincheira de
combate em favor dos interesses do povo, impondo-se a con

fiança geral. Será preciso trabalhar para que os líderes das
causas nobres escolham-no como sua bandeira; demonstrar

que sabemos defender os interesses do povo; provar, enfim,
a honestidade de quanto afirmamos - maneira única de

conquistar a confiança e o respeito dê todos.

Vai para 14 anos, iniciamos a nossa vida profissional.
A rigor, então não havia o que hoje se chama jornal de

mocrático, de oposição construtiva em pról do progresso de
Canoinhas. Filiados a União Democrática Nacional, com ela
marchamos desde a primeira hora. Com ela e por ela, to-'

mamos parte ativa e orientadora da opinião pública, IC0m
ela e atravez deste jornal, ajudamos a construir Canoinhas.
Estivemos nestes 14 anos, em' todos os setores de ativida

des, em todas as seções onde se fazia necessária a nossa,

pena. Exatamente-por essa razão é que tivemos o 'nome do
nosso jornal na lista .daqueles que ajudam o desenvolvimen
to das comunas.

. '

Sem embargo de nossa fidelidade aos compromissos
expontaneamente assumidos na distribuição dos encargos e

responsabilidades, tivemos ao lado inumeros valores, que
souberam conosco, enfrentar até o limite do possível, as as

perezas do ernbáte. Muitos foram os nossos auxiliares. Mui
tos souberam compreender 'a ardua tarefa de fazer jornal.
Muitos sentiram a necessidade premente de fibra constante

na manutenção de um "Informativo" semanário. Apezar de

tudo, aí está "'Corrf'io do Norte't-completando 14 anos na

feliz lembrança dos seus fundadôres e naqueles que diante
de toda dificuldade, souberam conquistar com honradez, a

confiança do povo.

Destacaram-se nesse' mistér e quem não devemos es

quecer nesta data, são os nomes de Aroldo -Carvalho, Gur-'.
lherrne Varella e saudoso Agenor Fabio Gomes, os primeiros
construtores da vitoria que hoje festejamos.õf'ícamcs nós da
atual Direção, com a mesma responsabilidade. Temos irilh�
do o mesmo carrinho. Há muito o que fazer e muito pelo
que lutar. Sabemos perfeitamente das dificuldades que nos

esperam e dos obstaculos que nos surgirão. Não importa.
A luta para nós, não é novidade, siquer nos emociona. Por
outro lado, temos a certeza

.

de que continuamos obtendo
franco e decidido apoio no desempenho da nossa missão,
pois o povo pe <Canoinhas saberá reconhecer a honestidade
dos nossos proposítos.

-

o Novo Bar e Restaurante da Sociedade'
Beneficente Operária abre suas portas

Esta semana esteve agitada. Nos quatro cantos da cidade
e mesmo no interior, o assunto do dia foi a inauguração silenci

osa do novo bar e restaurante da- Sociedade Beneficente Operaria.
Verdadeiro deslumbramento o que foi visto por todos que lá
estiveram no dia 30 de maio p. findo, a cidade recebeu um es

tabelecimento modelar. Luxuosa montagem com uma organização
interna capaz de invejar a quem quer que seja, é atualmente o

mais bem montado da 'cidade: Amplos salões, maquinário moder
no mclusive batedeira de sorvete automática, o Encônomo sr. José
Guilherme Lauer teve aprimorado gosto na montagem. Com res

taurante a "la cárte", a iniciativa é fator de engrandecimento para
o Municipio.

O que se vê no conteúdo da iniciativa geral, é o fruto
da força de vontade e competencia administrativa do dr. Mario

Mussi, atual presidente da Sociedade. Ele-foi sempre
<

a viga mes

tra onde se apoiou toda a inicintiva. Para a instalação .do bar e

restaurante, convocou a colaboração do sr. José Guilherme Lauer

que com bastante arrojo, fez Um empate de capital de um milhão
'--. e meio de cruzeiros. Localisado no ponto n.ais central da cidade,

o povo de Canoínhas pode agora se orgulhar de possuir um esta
belecimento -que bem dinamiza a sua capacidade e o seu trabalho
atravez dó, espirita de índependencia peculiar do cafarinense.

E' verdadeiramente louvavel a atividade que foi desen
volvida pela Sociedade Operaria., Um esforço conjunto, proporci
onam a Canoinhas, um ambiente de comodidade e bem estar. As '

demais dependencias estão recebendo os retóques finais. Tudo
está sendo Ieíto com esmêro e cuidado. Brevemente será inau

gurado o salão de danças e outras seções. Fomos informados que,
após concluidas as obras, será iniciada uma campanha para-a cons

trução de uma piscina nos fundos do predío da Sociedade.

Há, porém, muito' ainda a .fazer, A atual Diretoria já de
monstrou de quanto é capaz. Seus elementos presididos pelo dr.
Mario Mussi, recebendo o apoio da população como, até aqui, re
cebeu, podem ainda dar muitos presentes a cidade, como é o no

vo bar e restaurante da Sociedade.
,

Nossos sinceros aplausos. E' assim que se trabalha pelo
desenvolvimento de Canoinhas. Evolução, é o toque de clarim que
o momento está a exigir de todos nós. Parabéns ao dr. Mario
Mussi, aos seus companheiros de Diretoria e ao sr. José )Guilher
me Lauer que alí, depositou totalmente ,,-,3 frutos de sua esperança,
nossos votos de felicidades.

Ano 15 Canoinhas, Santa Catariná, 4 de Junho de 1960 Numero 594

CAIXA POS�AL, 2

mRm� �AR�IN�O C J��� �mM[
FONE, !28

hr.rcntc: IJH�SS SmMt
CIRCULA AOS SABADO�

o INTERIOR
RELEGA,DO AO

DO MUNICIPIO

ESQ(JECIMENTO,
- Já não podem pairar duvidas quanto à mam estradas. Reclamam com direitos po�

perda de direção da administração muniéipal. que tambem pagam os seus impostos. Con-
Para citar; apenas um setor, embora dos mais tribuem para os cofres municipais e é tarn-

importantes, quem negará que as estradas bem com uma parte dessa contribuição "que
do'Município que dão acesso aos centros pro- se paga a pedra colocada na rua inclusive a

dutores, não estão totalmente abandonadas? sua mão de obra. Mas eles querem que tarn-
Dessa falta de firmeza, dessa falta de pro- bem alguma contribuição desse dinheiro, re-
grama, decorrem consequencias 'dramaticas vêrta erp\ beneficio dos seus proprios interes-
para o Municipio. Enquanto isso, os lavra- ses a, fim de que �les continuem produzindo,
dores estão desestimulados, pois para vir à alimentando a cidade. E, é desse trabalho
cidade, vender os produ,tos' da lavoura, e contínuo que produz o dinhe-iro para a con-
tratar de seus interesses, levam horas e ho- tínuação do pagamento dos impostos. Sem
,ras devido o pessimo estado das estradas. estradas os produtores da lavoura não pode

rão vir para o mercado.
"""'Tendo o atual Prefeito Municipal o fa-

tor tempo a seu favor, mesmo assim, a 10n- O DER de Canoinhas é que tem ulti

go espaço de tempo que as maquinas da Pre- _

mamente prestado algum auxiliá as estradas

feitura não patrolam as estradas do interior, dó interior. Se não fosse isso, estariam todas

Como já dissemos, sem programa algum de elas totalmente intrànsitaveis. Mas a missão
->,

administração, reconhecendo o seu fracasso, do DER é outra. Estradas estaduais nec=ssi-

se limita a obrigar os moradores da cidadê;-:;; �,t-am' constantemente de reparos e de assis

mesmo sem possibilidades financeiras, -cons . .::,:::, tencia devido o grande 'transito. Por solici

truirem calçadas, quando na realidade, são os' tação da população do interior é que o Di-

proprios moradores que pagam. Aos olhos da tetorio da UON tem' recebido a colaboração
população quer no final do seu governo, jus- do DER, mandando maquinas patrolar estra-

tificar ilusóriamente, a arrecadação de 4'anus, das municipais. A obrigação é do Municipio.
cujo valor ascende a casa dos 60 milhões de

I

- ,

cruzeiros.

Canoinhas precisa de ruas calçadas bem
como os passeios. Mas tambem necessita que
o seu interíor seja cuidado, porque é dele

que emâna toda, a sua riqueza. O calçamen
to é tambem feito com a ajuda do povo que
paga. uma terça parte do valor. e muitas ve

zes até adiantando como é caso da atual ad
ministração municipal. O.S lavradores recla-

Existe' no interior clima de insatisfação.
Não se vê nenhum sinal da administração
Municipal. E' evidente que, a população do
interior esteja aguardando com anciedade as

próximas eleições na esperança de que pos
sa renovar os valores, votando em candida
tos que realmente tenham plataformas de go
verno e possam dispensar mais atenção aos

seus interesses, que são os interesses do pro-
prio Municipio. <, II

MA H El\IJOTOS,
, Estão causando desolação em

todo o mundo as mortes e des

truição causada pelos maremo-'
tos rio Pacífico. Trata-se de um

fenômeno que, infelizmente, ,se
repete com certa frequência na-

, quele oceano, Basta que se di

ga que, nestes últimos sessenta

anos, as costas japonêsas ja Io
Tam funestamente atingidas por
mais de dezesseis maremotos.
No Atlântico, êles são mais ou

menos raros. Um dos -rnaíores
verificado nesse oceano foi o

motivado pelo terremoto que
destruiu Lisboa em 1755. Suas
violentas ondas chegaram até
às costas da Inglaterra.

Os maremotos são causados

por terremotos, erupções vul
cânicas ou deslizamentos no fun
do do mar. O mais tremendo
de que se,; tem memória foi pro
duzido pela erupção do Krakatoa
em 1883, o qual avançou atra'"

véz do Pacífico a uma veloci
dade de 300 milhas por hora,
depois de ter devastado as cos

stas de Java e Sumatra, com

ondas que atingiram a altura
de cêrca de 40 metros. Enquan
t() as ondas causadas pelo vento
são de pequena extensão', uma

vez que, em geral, não passam
de 100 metros de crista a crista,
'n'a Atlântícov.é de 330, no Pa

cífico, as do maremoto chegam
a ter 100 e, às vêzes, até 600
milhas. Dada a sua grande ex...

tensão, o intervalo entre as on

das .de maremoto pode ser de

quinze minutos a mais .de uma

hora. Curioso é que quem está,
tno mar nem sequer as percebe
quando elas passam para arrasar

praíaspouco'jadiante. Foi o que
aconteceu por ocasião da de-

TERROR PACIFICOD'O
que acaSa de ser arrasada, já
em 1946 tinha sofrido igual sor
te. O mesmo tem acontecido

repitidamente com vários outros

pórtos do Pacifico, onde, mais
ou menns de vinte em vinte a:'
nos, se verifica um devastador
maremoto.

vastação sofrida pelas costas·

japonêsas em 1896 Os pescado
rés que estavam no mar' nada
notaram de anormal. Quando,
mais tarde, regressaram só en-

contraram cadáveres e ruinas.

A cidade de Hilo, no Havaí,

�Agra-clecimento
Vva. Lauricy da Costa Penter � filhos, Dr.' Osny -Cos

ta; senhora e filhos, Oscar Pfau, senhora e filhos, ainda pro"
fundamente consternados pelo rude golpe que acabam de
sofrer com o falecimento de sua Mãe e Avó

Germinia Ferreira da Costa
,

(o.)Mimósa)
se valem do presente para agradecer as manifestações de
solidariedade recebidas, transmitidas oralmente e por men-

sagens escritas. I

Querem nesta oportunidade deixar seus expressos sen

timentos de gratidão 80 humanissimo e culto medico Dr.
Reneau Cubas, ao Rev. Frei Cristovão, Vigario local e a ex-

celente Schola Cantorúm Santa Cecilia,
'

Tornam 'outrossim publico os agradecimentos ao povo
canoínhense pelo voto de profundo pesar, aprovado unaní
mimente pela DD. Câmara'Municipal.

Infantil/de - Canoinhas
AVISO

Aberta às quartas de tarde
A BIC evrss a seus leitores que, até setembro
não abrirá mels às quartas feiras· de noite, ma-s
nas quartas O E T A R DE I entre 15 e 17 horas.

Biblioteca
"
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CORREIO DO NORTE. .
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Para -Presidente-

Para 'Vice Presidente
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� ii Dr, Aristides Dtemeir '"ii
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,�i_ v 'CIRURG:fAq DENTISTA I
, iiiI c, ,," � t: ("",,,' _
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ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ,ii
ii Dentaduras Anatomic8S ,�
F

',"

3
:! Rua Vidal Ramos, _ _ ii- "-

.
"

ii CANOINHAS Santa Catarina 5i- "•• c. ••
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"

Dr.' Arnoldo -,PeTter Filho
"

,

ADVOGADO'
Cí,VEL - COMÉRCIO'

I TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

.losé YvaJi da Coste
;Bachar�' em' Direito

Advocacia em geral, especialmente crime
"

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

,

'
. Dr. Jesê Bonifáciq -da' Silva

ADVOGADO
-

" '

Questões Civeis, Comerciais é: Criminais • Inventários e Partillhas
'. -:'

- .,'
.

. . :

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 �8 17 hora •

. 1'_ E8critó�io: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum) _IITAIÓPOl)S s. C�

,

A mais _antiaa
.� A mais, sortida

A '"m�lhor '

A preferida

Oficina
Relâ�pag'() -

,/ Peças e accessórios
,

Vendas à vista e a prazo

Semp're OFICINA RELAMPAGO-
Rua Paula Pere,ira, _- Edifício propdo

........................ , ..

'---- (

�=----;'.- ,---;-,-_..

,
,

MILTON CAMPOS"

Informações: Z. Ciardndo & Knüppel- Ltda.
CANOINHA� s. C.

MÁQUINAS INDUSTRIAIS

CASA LANGt:..R
I

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINH A.S

Lâmpadas elétricas por prêços (1' tabela, Lanternas,
Pilhas e fóquinhos para Ianterns s :=>, cas para cene

ta-, Graxa para calçados NUGUETT" e' "SACY",
Miudezas Pro Geral.

.

(Nóvamente "MAÇÃS" sempre frescas)

Procure no seu fornecedor
o' sebão Princeza, LY9Ia,'

Borax. ou 'f upv

, UrÍ! produto, bom,
, especial': e

' csnomhense !

pere benehcier madeira
':' • � 4

• •

"

_ o

DAs AFAMADAS MAKtAS:

e'FAMÁC
.
V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de· di

.

versos modelos
J

,

"Na Relojoaria Suísse
di 6uilherrnr, J. A.' Souza

,

Rua Eugenio de Souza

.. (

\
'-

_

Co�pleta assistêncie para.
b· . I do pequeno concerto

sua lelC eta - até a ref9rma geral

Bicicletas das melhores marcas \-
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ii o financi�mt'nlô, -de: c<?nstru�&.o' da ca�a própria feita pela ii
ti Caixa Econômíca Federal de S�mta Catarip.a I ii.. _. -- ---n

:: = i' �, ::

ii d_epende exclusivamente do montante de seus depósitos. 55
ii CGnc�rra para o' bem estar social de s�a local��ade 1�V'8!ldo 5;'
iii= suas�reservas ém depósitos hà ;." � t � , i5
.1 "'-- ::

;il CAIXA ECONC)MICA� I1�DERAL DE ii:, !>F ..�c

ii: , SANTA CATARINA. 55- '. , ..

. /' III Agêàcia em Ca�oinhas, Praça o-. Oswaldo de ii,

:,!5' Oliveira n, 544, em frente á Matriz Cristo Rei.' 55,
� c".iI .,- .••
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'Livros e
. Rom�ces

'CASA ERLITA

Para
o problema

das grandes
cargas

\

ERHY SELE,
cpresentc

a n o v a m e d i d a de, qui 10m e t r a 9 e m
__)

o pneu de caminhão é�àis forte e du�róvel jornais const;'uido!
, ( ,

'"
, ,

• _60% mais oorracha
\
na banda I

muito' mais quilometragem
• tração mais firme:

segurança-em qualquer estradá
r

' ,

�:

• hôva resistê-icio, mais recopcqeris r
lonas te'c'das com os exclusivos

.

cordonéis triple-tenÍperados 3-t

�

,\"\,:!:",,,%!\:�
� Sôbre êste novo e- maravilhoso

'

___-_� pneu,J-�onsult�;'no� sem compró�isso
-, ,

"MER"HY 'SELI: �';'!lj E\--:';�"'�
.

i§i§Jl1f;i!
" .', � .

, ,!4�' " v-i'J' r1,� _fJ
, ',�' "

," lÍFI. ' �q;ll, I �"
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TR�S BARRÃS _' S1A. CATARINA'
CAIXA POSTAL N.o 1 .,

'
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Lavoura e Pecuária
Responsabilidade. ASSOCia�ãO Rural de Ganoinbas

Delegacia Auxiliar
de Polícia
AVISO
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"JULIO 9UDANTE"
CONVITE

A Diretoria da Sociedade Hí
pica e Esportiva. "Julio Budant"
tem o máximo prazer em con

vidar todos os seus associados
e Exmas. Familias e bem assim
o povo em g-ral deste e de
Municípios visinhos para assis
tirem a corrida dos animais
"8RASA" de propriedade dos
Senhores Doutor Haroldo Fer
reira e, Agenor Côrte - e

VENCEDOR de propriedade do
Senhor Ozorio Inácio dos San
tos, á realizar-se no dia 19 do
mês em curso ás' 14 horas, na

pista desta cidade na distância
de ,,500 metros, pela parada de
Cr$ 20.000,00.

Seis Regras Para fi Criação de Suiuos
Luis Carlos Pinheiro MACHADO '

"-

Seis regras para se obter êxito na crraçao de suinos: As insta
lações devem ser higiênicas,' baratas, simples e construídas em lugar
.alto da propriedade. Evite os lugares baixos e úmidos.

A escolha da raça deve recair naquela que seja capaz de pro
duzir muito, seja precoce, rústica e. principalmente, haja facilidade na

obtenção de reprodutores. A falta de renovação de sangue tem con

duzido muitas criações ao' fracasso,

Vacine seus animais centra a pneumoenterite peste suína e con

tra tôdas as outras enfermidades que o veterinário local indicar. Siga
criteriosamente, as indicações quant� qualidade e tipo de vacina e

forma dê 'vacinação. ' Haverá churrasco e completo
serviço de botequim.
Agradece antecipadamente

A DIRETORIA 3x

Realize a castração, desmama e engorda dos animais nas épocas
adequadas. Castração, aos 15 dias de idade; desmama aos 56 e inicie
a engorda .aos quatro meses para conclui- la aos seis.

Observe os seguintes dados sôbre reprodução: um cachaço para
20 porcas em regime serniintensivo: coloque o cachaço com a porca no

seguudojdia do cio; logo após a desmama, coloque a porca junto com

o cachaço para ·estimular o aparecimento do cio; não use reproduto->
res antes' dos 9 meses ou 120 quilos de pêso; facilite a monta, dos

reprodutores com grande diferença de pêso, empregando troncos de
monta; anote as datas de cobertura para prever a-parição dando cui
dados adequados à porca ás vésperas do parto.

Cirande oportunidade
Grande oportunidade, princí- '

palmente para os pretendentes
do interior. Vende-se uma chá
cara, com uma área de 3.272
m2, ou seja, 4 -datas e um pe
queno excesso, lugar alto e vis

toso, ao lado de um terreno do
Banco "Inca", próximo ao Co
légio, Grupo Escolar e Hospital
5 minutos do centro da cidade,
por apenas Cr$ 80 000,00. Infor
mação com o sr. Ivelasio Coe
lho - rua, Paula Pereira, de
fronte 8 Matriz. 3x

Os porcos criados em notreiros secos e com abundante sombra
e água potável são os mais sadios Organize, sua criação de Diodo a

aproveitar o máximo os porreiros. Se houver área suficiente. falia tôda
a criação a campo por ser mais barata e higiênica. Crie seus porcos
sôbre pastagens de boa qualidade; Em nosso Estado, as duas melho
res pastagens p�ra suínos são a alfata . e o quicuia. Não descuide o

programa de alimentação, para não prejudicar todo o capital invertido
em outros setores da criação. Assessore-se convenientemente. r'

Edital Citacão
,

de
O Dr. Paulo Peregrino .Ferreira, Juiz de Direito da Comarca

de Canojchas, Estado de Santa Catarina, na fôrma da Lei. etc.

FAZ SABER ti quem iuteresser possa, que por parte de
JOSE' GUILHERME LAUER. me foi apresentado à seguinte pe
tição: Exru«. S. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Canoiuhas. JO
SE' GUILHERME LAUER, brasileiro, casado, residente nesta cida
de à Praça Lauro Muller slc., por seu advogado (doc. anexo) vem

expor e afinai requerer I) V. Excia. face o que lhe faculta o art. 720
do C.P,P .. o seguinte: O suplicante, por contrato devidamente reg.

'

no lj vrô=de Registros Diversos n. 4·A. fls. 5 sob n 643, do Cartório de
Imóveis desta Comarca, locou de 01'0 DIENER o prédio sito à rua

Cél. Albuquerque, n. 598 (Hotel Ouro Verde) nesta cidade, pelo prazo
de três (3) anos. iniciado em I 9 56, e concluído em 1-9·59, não tendo
havido prorrogeção. Receatemente, o suplicante teve conhecimento de

que () novo locatário do prédio supra especificado, JOÃO JOSE' PE·
REIR A, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta cidade, vem

fazendo uso do nome do supliceute e sua revelia, na. aquisições de
mercadorias diversas para o Hotel Ouro Verde, não obstante o su

plicado firmasse, com OTO D I.ENER um contrato particular de lo
cação do prédio onde Iuncioua o referido Hotel Ouro Verde, pelo
prazo de um (1) ano 8 contar de 01·09- 59. Pelo exposto e objeti
vando ficar o suplicante ressalvado de qualquer responsabilidade cam

bial, fiscal ou de previ iência.. posterior a data da expiração de seu
contrato com OTO DIENER, ou Beja a contar de 01-09·59, vem re

querer a ·V. Excia. a intimacão de JOÃO JOSE' PEREIRA, supra
qualificado, para conhecimento do presente protesto. bem como a

.
-

expedição de editais para conhecimentos de terceiros de boa fé, e a·

final entregues os autos, após o prazo legal, ao suplicante indepen
dentemente de traslado. Dando ao presente-o valor de dois mil cru
zeiros (Cr$ 2.000.00). Pede e espera deferimento. Canoinhas. 18, de
maio de 1960. (8) Paulo Cardoso. Está devidamente selada, Em. cuja
petição foi proferido o seguinte despacho: DEFIRO O REQUERIDO.
CITE-SE PARA OS DEVIDOS FINS. Em 20-5-60. (u) p, P. Fer
reira PARA. OS DEVIDOS FINS. mandou o MM. Juiz de Direito,
expedir o presente edital, que na forma da Lei, será afixado no lugar
de costume e publicado uma vez no Jornal local "Correio do Norte".
DADO e passado nesta cidade de Canoinhes, aOB 25 de maio de
1960 Eu. (e) Rubens Ribeiro da Silva Escrivão. o escrevi.

(11) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito.

Está conforme o original, afixado no lugar de costume, do
que dou fé Data supra.

Rubens Ribeiro da Silva - Escrivão.

Aviso aos interessados que
d€ acôrdo com o Decreto n.

1195, do Exmo. Governador
do Estado, foi prorrogado o

emplacamento de veículos
até 30 de junho corrente.

Canoinhas, 1/6/60
Waldemiro Bubniak

Delegado

Novo "Ponto de Au-'
tomóvel de Aluguel"

de propriedade de

Waldemar João Hoffmann

Praça Lauro Müller
Defronte ao BAR CARLITO'

FONE10a

O proprietário agradece
pela preferência.

Assine! Leia] Divulgue!
Correio do Norte

Atencêo
,

Senhores Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando na

Rua Coronel A1buquerque,
201 - Consultas gra tis.

--........--................--....----------------------........�------------------------------------------.........--............--....-------------------------------....--------............---

Bela Vista E. C.
Santa Cruz E. C.
Botafogo E. C.
Botafogo E. C;
Bela Vista E .. C.
Santa Cruz E. C

Liga Esportiva Canoinhense
Ref, 60/42 CANOINHAS (SC), 23 de maio de 1960.
Brno. Snr. ITHASS SELEME :VID Gerente do Jornal Correio
do Norte, Nesta

Levamos 80 seu conhecimento que.vem
nesta data, foi elaborada para o canpeonato
Canoínherrse, a tabela que segue:
DIA 5-6-60 - Botafogo E. C. X
DIA 12-6-60 - Bela Vista E. C. X
DIA 19-6-60 - Santa Cruz E.� C. X

I
DIA 26-6-60 Bela Vista E. C. X
,DIA 3-7-60 - Santa Cruz E. C. X
DIA 10-7 60 - Botafogo E. C. X

reunião realizada
da Liga F;sportiva

Sem mais aproveitemos o ensejo para apresentar-lhes nossas

cordiais SAUDAÇOES ESPORTIVAS

Carlos Benkendorf JO
1° Secretário

Dulcidio Silveira
Pre sidente

Assodacão Com. e Industrial de (anoinhas
, ,

Assembléia Ordinária
Edital de Convocação

São convidados os senhores associados desta Associação
pára a Assembléia Ordinária, a realizar-se no próximo dia 13 de
Junho, às 20 horas. na séde sccial, sita a rua Vidal Ramos, 736,
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

a) Eleição da nova Diretoria
b) Assuntos Diversos.

Nota: Não havendo "quorum" para 8 1 a. convocação, 8

Assembléia funcionará trinta minutos após, com qualquer número
de acôrdo com o parágrafo único do artigo 33 dos Estatutos.

Canoinhas, 27 de maio de 1960.
as/ Francisco Wilmar Friedrich - Presidente em exercícíó 2x

(anoinhas Força e Luz S.A.
Assembléia Cieral Extraordinária

la. Convocação
Convido os senhores acionistas da CANOINHAS FORÇA

E _LUZ S.A" para participarem da-sessão de assembléia geral ex
traordínaria, a realizar-se no dia quinze (15) de, junho próximo,

, na sede social, á rua Vidal Ramos ,no. 736. nesta cidade de Ca
- noinhas, -ás quinze (15) horas, para deliberarem sobre. a seguinte

ORDEM DO DIA
a) - Apreciação das sugestões apresentadas pela Diretoria

ao plenário da Associação Comercial e Industrial de Canoinhas
em 17 de maio corrente, para a solução do problema de carência
energética em Canoinhas.

!» Alienação de 'bsns imóveis, cujo produto será utilizado
no objeto da exploração de .energie eletrica.

.

c) - Apreciação da proposta da Diretoria para o aumento
do capital social; observando-se nêste sentido o artigo 57 e seus

paràgrafos da lei n". 3470 de 28 de novembro de 1958 e Ordem
de Serviço nO. 12 de 13 de março de 1959 que determina a a

plicação dos coeficientes, baixados pelo Conselho Nacional de
Economia.' ;"

- d) -- Retificação do aumento do capital social, ratificado
pela ASSembléia Geral- Extraordinára de 22 de junho de 1959,
quando a incorporação indebita da Reser�a Legal.

Canoinhas, 23 de maio de 1960.
Diretor Presidente: Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira lx

"

VENDE-SE Por prêço muito aces

sível, um trator Fordson Major,· gran
de, à gasolina, em perfeito estado,
praticamente novo, e apto à qualquer

'

Exame, Prova ou Demonstração.
Vêr e tratar com

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda., nesta.cidade. 8

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C 0_ C E I R A S/,,
F � I E LR A 5,
E S P I N H AS / E TC.

, ,

_ ·f
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, )
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA ...

A - Disponível
CAIXA·

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Títulos e VaÍores Mobiliários:

Apólices e Obrígsções Federais
inclusive 8S do valor nominal de
Cr$ 147.663.350,00, depositadas
no Banco do Brasil S/A., à ordem
da Superintendência da Moeda e
do Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 1.000.000,00. depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decréto-lei n 9602 de 16/8/46
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures I
Letras do Tesouro Nacional, de.
positadas no Banco do Brasil
S/A., à ordem da SUMOC
Banco do Brasil SIA. - Letras
Instrução nr. 192 (SUMOC)
Empréstimo em C/ Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital, a realizar
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
67 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações

'

.
.

D - Relultados Pendentes
(

Juros e descontos
.Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de. Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de CfAlheia
Outras contas

5i::DE ITAJAí 5 A N T A C A TA.R I N/A
. Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS ',- Cr$ 475.000.000,00
---------------------------------------------------------------------

BALANCETE EM 30 DE A'6RIL DE 1960

ATI V O II

277.474.798,00
130.356.718,20

466,830.574,10
30.259.988,20

119.900.459;20
58.164,00

2.424.537,30
49.901.297,70 172,284.458,20

904.922.078,50 .

4.380.648,20
48.187.500,00

141.869.772,00 7.114.692.252.30
1564'15.167,20
3.644.196.00 7.502�763.073,70

Motorista "

Informo esse Diretorio que Comissão Examinadôra
habilitados obtenção carteira .motorista estará nessa cida
de' dias seis e sete carente pt Saudações

19.850.000,00

35.8�7.000,00
78'4.899.925,90
56�644.109t60 c.,

3.164.272.967,50
502545,40

2.805.094.093,60
108.646.467,10

194.223,00

312.567.200,70
64 572.357,70
12.886.856,90

102,00

7.342.546.10
6.459.204,40 '

133.2U9.492,80

390.026.517.30

147.011,243,30

1.593�102.148,30
234.420,442,00

1.839.852.503,20
. 1.364.688.074,50 5.032.063.168.00

13.976.786,080,80

,

José Lerner Rodrigues
Secretàrio Segurança Pública

Nestor Novak e família convidam seus amigos e pa
rentes para assistirem à Santa Missa que por alma de sua

inesquecivel mãe, sogra e avó

MARIA GRAMS
mandam celebrar dia 11 ás 6,30 na 'Matriz Cristo Rei.

)
Por mais este ato de caridade cristã, agradecem.

Pata conhecimento dos interessados, transcrevemos .

o radiograma recebido do Exfuo. Sr. Dr. Secretário de
Segurança. Pública:

Radiograma numero 1365 - de 3/6/60
Alfredo Garcindo

Presidente Diretorio UDN

(Compreendendo Matriz e Agências)
�---------------------------------

PASSIVO

F - Não Exigível
_..

.

Capital
Fundo de Reserva Legal

. Fundo de Previsão
Fundo de IndenizaçãoTrabalhista
Outras Reservas

G - Exigível
DEPOSITOS

à vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/ SE'm Limite
em C/ Limitadas
em C] Populares
em C/ Sem JUr0S
em C/ de Aviso
Outros depósitos

a prazo.
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:

a prazo fiJl.o
de aviso prévio

Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no Pais
Correspondentes no Pais
Correspondente no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos 8 'pagar

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados

í

I _- Colita. de" Compenlação
Depositantes de valores em

garantia e 10m custódia

Deposit. de títulos em cobrança'
do País
do Exterior

Outras contas

300.000.000,00

316,579.709,30
121.588.317,70

2.239.587.473.10
142.607.057,20

1.436.195.116,40
25.700.609,20
23 834.217,30
82.232.773,60

203.937.657,50
96130.346,70

I

300..000.000,00
25.000.000,00
120.000.000,00
3.000.000,00
27.000.000,00 "75.000.000,00

4.388.325,273,80

300.068.004.20
4.688.393.278,00

235.861.412,20
2.967.806.375,50
133.198.261,00
2.103.159.90

152.4l6 383.70
6527.003,80 3.497.912.596,10 8.186.305.874,10

283.417.038,7(1

1.827.522.590,30
I

1.839312.266,10
540.237,10 1.839.852.503,20

1.364.688.074,50 5.032.063168,00
13;976.786080,80

Itajaí, 11 de Maio de 1960 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente, - Dr. Rodolfo- Iêeneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Mimnda Lins, Diretor Ad
junto - lrineu Bornhausen, Antônio Ramos e Oito Renaux, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto • Reg. no eRC.SC N. 0.181 _

Carteira de

Missa 1.

UMA VEZ
(CAC:HIMBINHO),

POR

Amigos, bo� dia. Depois .de umas férias, aqui estou nov:amen-'
te e em companhia do Charutinho.

<,

X X X
Sabado proximo, dia 11. será a data .em que o LIO['jS eLUB

DE CANOINHAS, receberá sua carta GONSTITUTIVA, tendo para
tanto, sua Direção programado uma série de comemorações;

As festividades serão iniciadas com um cock'taial ás 19 horas
e logo após, um jantar na séde da Sociedade Beneficente Operaria.
durante .0 qual serão entregues aos socios, seus respectivos diplomas.

. Nésta mesm aocasião, receberá a "Casa Dr. Rolando -Malucelli", o

cheque representativo do produto das festas realizadas pelo Lions
Club, em beneficio daquela casa, destinada ao ampa,-:o da velhice .

..

Participarão destas Festividades, delegações associadas dos Clu
bes vizinhos e especialmente o Governador do Distrito L - Sul, sr,

Dante de Laytano, de Porto Alegre. ;

Para padrinho, foi escolhido o Club de [oinville que, na oca

siao se fará representar por uma delegação. A's 22 horas do mesmo

dia, «acontecerá» um grandioso baile, também promovido pelo LIONS
e que contará com a participação da orquestra «LUZ» de Curitiba.
Domingo dia 12, haverá uma churrascada na CHA'CARA DOS LIONS,
de propriedade do Presidente Dr. Saulo,Carvalho.

As festividades· terminarão às 15 horas do dia 12, quando
será aberta a jaula, parà que os Leões possam passear livremente
pela cidade.

Parabens LIONS eLUB DE CANOINHAS.

SE]v[ANA
Dia 28, foi homenageada no

Club Canoinhense, a srtá. Marilô
'que naquela data comemorava seu

natalicio. Compareceu a brotolân
dia canoinhense, tendo a festa se

prolongada até altas horas do dia
seguinte. Daqui deixo meu abra
ço de felicidades a Marilô.

.

X .X X

Dia 2.'aniversariou-se a garo
tinha Maria Jane, filha do casal
Salvador-Nair Fernandes.

X X X

A cidade anda muito quieta,
pois, somente se ouve os "BUBI"·
dos automoveis e os "NHEKE"
dos sapatos. Horrivel este troca
dilho em "bossa-nova",

X X X_

Filme da Semana

SAIA DA FRENTE

com Rubens e Carlos ...

X X X

Por hoje é só e a té a proxi
ma semana.
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·Ia . '24 deste mês o' encerramento do Ihtamento Elei oral
'} 1.

,

!

APROVEITE o

Concurso· GE
Comprando suas -lâmpadas
j NA

I �

RADIOS'
.c' A vista e em suaves prestações

PA 2 PT -3. T'ransistor
.

" " r ' "

PÁ 12

Côrte Praça Lauro'Müller, 751,
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhas � Sta. Catarina

LIONS CLUBEde (ANOINHAS
.Canoinbas, 19 de maio de 1960

Ao Jornal "Correio do Norte"
Nesta

Senhor Diretor..
Honra-nos -levar ao seu conhe

cimento que, em Assembléia Ge
ral realizada no dia 12 do' cor
rente mês. foi' eleita a nova dí-:
reteria do LIONS ClUBE de

Canoínhes, que irá dirigir seus
destinos no período de Julho
de 1960/Julho 1961, ficando as

sim constituida:

Pre�ident� AÍcidio' Zaniolo;
Presidente Imediato Saulo Car

valho; 10 Vice Presidente Paulo
E. R Fa,ria; 20 Vice Presidente
Isaac Zugman; 30 vice Presiden
te Rímon Seleme; 1 o Secretário

®@®®®®®®®®®®®®®®®�®@:;@®®®®®®®®@®®®®@@®@@®@®®®®@®®®@ Nelson A: CervT; 2° Secretário
®@'LuizF.Freitas,·loTesoureiro
• ®
® @ José Allage; 2° Tesoureiro Alaor

� � Motter; Diretor Animador Harry -

® ®. Schreiber; Diretor Social Wie-

� � gando Fischer; Diretor de Pu-

� �,."
'@ ® \

i;," , I RegistroCi v il
I TRAÇÃO -

NAS 4 RQD�S. � 'Alfredo Perei�a Éscrivão de

� ® Paz de Bela Vista do Toldo
® @ Canoinhas Sta. Catarina. Faz
® @
® ® saber que pretendem casar: Ve-

I. RURAL-W., I.. LL'YS
"

1960 �. ríssimo Belinski e Guenha .Ju-
_'"

,
_

"" coski, Ele natural deste Estado

I@ �, nascido em Canoinhas no dia
. ® 22 de Outubro de 1929, lavra-

Traç�o na� 4. Rodas ou, em 2 somente � dor, solteiro, residente, em Ri-
.

� .__.
_ �, beirão Raso neste Distrito- filho

®
'

,

"

® de João Belinski nascido' na

i'€l VENDAS _. SERV. IÇ'�OS-, PEÇAS ®�®�..::.' Polônia em 1902 e dona Helena
,

.

"" Baranoski nascida na Polônia
"'em 1910.'Ela natural sdeste Es-

�
.

® tado nascida em, Canoinhas : no

�
-

C O n C e s 5 i o n á r i os: �. dia 25 'de Dezembro de 1931,
� @ solteira, doméstica residente em

� B I H h k C L
:i: Ribeirão Raso neste Distrito fi-

� ssi io umen· u . &, ia. tda. � lha de João Jucoski, falecido e

® ®. de D. Josefa Jucoskí nascida na
". @ ® Polônia em 1897 residente em

\ � � Bela Vista do Toldo. ),

� Rua Vida} Ramos, 203 -,Telefone, 145 '� Apresentaram os documentos

I � � exigidos pelo Código Civil n. 180

I C 8. N O I N H A 5 -, S. c. � Bela Vista do Toldo, 24 de

®
�

,

� maio de 1960.

®
.» ,,,'� Alfredo ,Pereira

@@®@®®®@®@®®®@®@®@�®®@®®®®®®®®@®@®@®@@®®®®@®®®@®@@
/ -:,,, -Escrlvão. de Paz'

·Confecçoes finas

para' .senhorss
·Casa Erlita

VENDE-SE'
� .

Um 'Caminhão FORD 46,
� ,

dcompletamente reforma o.

Tr�tar na' oficina CADOR.

Mat�rial-i elétrico
CASA ERLITA

)

Proibição
Lauro Silva, torna publico

por estas coluna�, que não to
lerará rr.ais a.,entrada e invasão

.

de seus terrenos, �situado.s em

PALMITAL, 'por animais diver

SLS, inch.Ísive PORCOS, não se

J responsabilizanqo pelo que ve-,
nha a acontecer. a tais criações,
continuando a dar-lhe prejuizos

-

nas lavouras, em defesa de seus,
direitos e para que não E>e ale

gue ignorancia, aqui fica o A
VISO. Ix

blicidade Ruy Seleme; Presiden
te Comissão Finanças Edgard A.'
Mayer; Sócios Leones Greípel,
Saúde Adauto N. Allage; Agri
cultura' Oyama de A. Vinhas;
Bem estar Social Francisco As
sís; Costa 'Frequência Moacir
Budant.

Diretores sem Cargo
Francisco Wilmar Friedrich,

,/

Zaiden ErÍli liano Se-leme,
Alfredo de Oliveira "Carcindo,
João AU�9sto Brauhardt .

Sem outro particular para o

momento, com elevada estima e

consideração subscrevemo- nos,

, Atenciosamente
", Saulo Carvalho, Presidente :
Isaac Zugman, 1° Secretario

o Dr.._ Paúlo Peregrino .Ferreira, Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na fórma da Lei, etc.

- \
,

FAZ SABER a quem interessar possa que por p'arte de ,JO.
ÃO JOSE' PEI}EIRA, me foi apresentado a seguinte petição: "Exmo,
Sr. Dr . .Tuiz de Direito da, Comarca de Cenoiuhee, S.C. Diz JOAO
JOSE' PEREIRA; brasileiro. casado, comerciante estabelecido

-

com

Hotel e Restaurante • 'Ouro Verde", nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina. à rua Cél Albuquerque n". 598. por seu

procurador e- .advogado infra- assinado, que, respeitosamente;' vem a

presença de V. Excia. com fundamento no art. 720 e demais ao mes

mo relacionados, do C6d. de Proc. Civil, requerer um, PROTÉSTO
JUDICIAL, contra o cidadão JOSE' GUILHERME LAUER, _ bm·
sileiro, casado, ecônomo da Sociedade'Beneíicíente Operária desta ci
dade, onde rés ide, pelas razões que passa a, expor: O suplicante, em

data de .8 d� mai� de 1959._;/adquiriu do suplícado, todos os mo,:eis
e utensílios, inclusive estoque de mercadories existentes no refendo
Hotel Ouro Verde, comprometendo.se, nesta ocasíão, o vendedor 8

transferir de imediato os livros, registros e firma. ao comprador, bem
como efetuando o pagamento de impostos e obrigações que lhe fossem
devidos. Para pagamento do valor contratado da venda, o Suplicante
firmou várias Nôtas Promissórias, as quais foram sendo resgatadas,
estando paga quasi á totalidade da dívida, no que tange à obrigação
do comprador. Acontece, porém, que até a presente data, o vendedor
nesta denominado Suplicado, não cumpriu !l sua obrigaçãe de legali
zar a transferência do estabelecimento. cancelando sua .Iirma e paga
mento dos impoatos a seu, cargo. Esta situação anormal devida ,a ina
dimplemento obrigacional do Suplicado, já causou e vem causando

I consideraveis prejuízos materiais ao Suplicante, pois, além de não
permitir a. existência de uma firma legalmente organizada, ainda di
ficultou e restringiu muito o seu crédito nos Estabelecimentos Ban·'
cârios desta Praça. E agora, para pior ainda o Suplicante vem de
ser surpreendido C9m a atitude injustificada do mesmo José Gui
Iberme Lauer. que levou a Cartório, para serem apontadas e protes
tadas, quatro (4) Nôtas Promissórias. no valor total de Cr$ 100.000,00
propalando por todos os meios essa circunstância, inclusive- perante
os Bancos. com dúnico objetivo de agravar a situação, abalar o seu

crédito e desmoralisâ ·10 perante o comércio e mesmo perante a opi
nião pública. (duc. junto). Ora, não tendo o Suplicado providenciado
a legalização da transferência "do estabelecimepto, na conformidade
com os compromissos a' seu cargo, e ainda acarretando 'prejuizos,: não
pode o suplicante liquidar êsses compromissos cambiais. sem que pri
meiro haja acêrto de contas e a trenaação nltjmada devidamentê,
Assim, as missões a' ações do Suplicado, oom :o víaivet intuito-de de.
sacrêditâ-lo perante o comércio fi o público, &.0 par dos, prejuizos que
lhe ocasionou, além de outros que advirão consequentemente, justificam
a medida preventiva por parte do Suplicante, DO sentido de prevenir
-responaahilidade.. prover à conservação e ressalva de seus direitos,
segundo faculta' a Lei Processual. Nestas condições. REQUER SE:
Que seja notificado o citado JOSE' GUILHERME LAUER do in
teiro teôr do presente Protesto J udicial, para que providencie .o cao'-
celsmento do protesto das Nôtas Promissórias. CASO já tenha feito, ou
que suspenda, bem. como se requer seja a mesma publicada no jornal
que faz as publicações ofjcjajs desta Coma,rca,- nesta cidade. e que

.

os autos sejam. afinal. entregues ao suplicante, independentemente
de traslado. Nêsses têrmos, 'cóm os documentos juntos, P. deferimen
to. Canoinhas, 17 de maio de 1960. (a) pp, João Colode!. Está de
'vidamente selada. Em cuja petição proferido o seguinte despacho:
DEFIRO O· REQUERIDO. CITE SE PARA 0S DEVIDOS FINS.
Fm 18 5 60. (a) P. P. Ferreira, Juiz de Direito. PARA OS DEVI
D'0S FINS. mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente �
ditaI, que na fórma da Lei. será afjxs'dó no lugar· ae' costumei e p�.
bli'cado uma vez no jornal local "Correio do· Norte". DADO e pas
sado ne�ta cidade de Canoinhas, aos vinte e cinco (25) dias- do mês
de Maio de mil novecentos e sessenta (l960). Eu, (a) Rubens Ri
beiro da Silva. Escrivão, o escrevi.

(a) Paulo Peregrioo Ferreira - Juiz de Direito.
Está conforme O' original afixado no lugar de costume" do

que dou fé. Data st;lpra ,

Rubens Ribeiro dã 'Silv a,,":";' E�crivão.

cNegocio de' ·:ocasião'
')1 ,.URGENTE

Vende-se uma c�sà com 60 metros quadrados de con�:,'
trução _,. fogão eco,nômi.':o e poç.<;> � 2. (duas) datas de esquit'l�"
sitas a rua Anita Garibaldi, nas proximidade' da caSa de comer-
do de Afonso Kolher. '

'

Tratar com Z: Garcindo &\ Knuppel Ltdl:\, ou neda' Redaç�o.
'

, .' .
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comemoracão de' nosso
. ,

Você poderá levar

AGORA
a sua máquina de costura

POR �APENAS

Cr$ 500,00 p/mês
A CASA ESMALTE agradece a todos seus dientes a preferência dispensada.

nas Gonâa filha do sr. Willy
Oorseltz; Maria Tomazia filha
do, sr, Hercilio Müller; Luzia
Margaret (ilha do sr. Estefano
W rubleski e Rosangela Ber...
nardete filha 'do sr. Oswaldo
Rengpl; os meninos Altamir
Waldemar filho do sr. Augus
to Pilaty e José tJ.lho do sr.

José B. Nascimento.

Nossos parabens.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
/'

'

fin e Jfaria Euli filha do sr.
Manoel Jungles.
Dia 7: o menine Pedro Nery

(ilho do sr. Eidelis Carvalho
.do Prado; a menina Aurea

. de Loüt;des filha do sr. João
Trierweiler; as sras. dnas. F1Q�
rentina esp. do sr. . Romão
Nidzielski e Alice esp. do Sr.

Amanhã: os srs. Rupprecht
Graciliano Machado.

Loeffler e Walter WiU; o me- Dia 8: os srs. Lauro Miiller;
nino Hilario filho do sr. De-

.

João Fiirst e Melchioros lcho
metrio Rudey; as srtas.Tsabet ros; � menino Inaquim Sérgio
Sava e Elizéte Mariz Medei. filho do sr. Berlim A. Fagun»
ros; as meninas' Lidia filha des; as sras. dnas. Catarina
do sr. Vitor Tomaschitz, Mari Bolauf e.Lais esp, do sr.iPe
Stela (ilha do sr. Narciso dro Grosskopf.
Bartnick e Du/cemar filha do . Dia g: os srs. Francisco
sr. Lidio: João Ferreira. Voigt; Gastão Casamajou; a

srta. Edith Guebert; o iouem
Luiz Niedeielski; os meninos
José filho do sr, Joaquim V.
Simões e José Adilson filho
do sr. Julio Dobrikopf; a me
-nina Lili Marlene filha do sr.
Alex Michpl;' us sras. -dnas.
Liane esp. do sr. Sady Seleme
e Maria Helena esp, do sr. Vi
tor Tomaschits.

ANIVERSARIAM"Se..

Enlace Izolde Bartnick
Aluizio Soares de Carvalho
Realiza-se hoje, na Igrejà

Matriz desta cidade, o enlace
matrimonial da senhorita I·
solde dileta filha do casal
Henrique Bartnick, com o sr, -

. Aluizio Soares de Carvalho,
filho da exma. viWQa, dna.
Alvina Stephen Soa! es de
Carvalho.
Aos distintos nubentes e as

exmas. tamilias, desejamos
crescentes teticidades.

' ...

, Hoje: os srs. Antonio Mar.
tins de Oliveira e Jósé Da.
�uiomarIWendt; a menina Be
atriz Izabel filha do sr. An
tonio Maron Becil; as sras.
dnas. Maria .Ioracy es'/J... do
sr. Osorio Bueno. e Estela esp,
do sr. Ermelino Veiga�

Falecimento

'<,

Aviário
_ leghorn "(anoinhas"

Rua Robar-to Elkhe, 331. Canoinhas
Avisa a tôdos os que interessarem conhecer o

funcionameilto da nova incubadora automática, são
convidados a fazer uma visita a

\ êste aviário.

Dentro de alguns
-

dias esta incubadora entrará
em funcionamento contínuo, e desde agora estão sen

do aceitos pedidos de pintos de um dia, das raças

Leghorn e Newhampshíre. "-

AVIARIO LEGHORN, 18 anos a serviço da
avleultura racional em Canoinhas.

I

-1

Após longa enfermidade, ta
leceu dia 31 em Curitiba onde
se achava em tratamento, a

exma. sra, dna. Carolina Pos ..
tal da Silva, digno esposa do
sr. Ubaldo Padilha Silva, in-

•

dustrtal residente nesta cidade. '

-1\ extinta que por muitos
anos exerceu o magistério pu
blico em nosso MunicíPio, foi
sepultada nesta cidade.
Sentidos pezâmes à família

enlutada.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

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

Dia 10: as sras. dnas Berr
nadete esp. do sr. Aleixo Bren
ny e Olga esp, do sr. Claudio
Lourenço de Lima; as meni-

Cobertores para
a partir

A colchoados
Pelúcia
Lãs
de

casal
de Cr$ 95,00

xadrez

Malhas
( ,

Algodão

Cr$ 40,00
de lã Malllas
e Peluciadas

SAI DA FRENTE
cf Mazzaroppi e Ludy Veloso

Uma gozadissima comédia com o maior cômico
do cinema nacional. Rir II valer.
----.-

DOMINGO· á. 14 hora. - Censura Livre

SAI DA FRENTE r: com Mazzaroppi

á. 17 hora. Censura livre
DOMINGO � ás 20 horas

-

Imp, até 14 anos

A LEI DÓ SERT-ÃO
com Milton Ribeiro, Mauricio Morey, Gracinha Fernandes,

Ayres Campos, Mirna Chaves, José Herculano e outros

COLOSSAL! ! ! ! - A maior realização do cinema nacional

2a. Feira. ás 20 horaa » Proib. ate 14 anos » REPRISE

38. e 4a. Feira -:- á. 20 horas _; Imp•. até, 14 a��s

CAPITAL DO CRIME
com Brian Keith, Beverly Garland, Elisha

Cook, Díck Foran

Cidade Corrupta! Cidade do pecado! Cidade do Crime!
Um sensacional filme policial
-----

5a. e 6a. Fefrã,
-

- ás 20 horas - Imp, até 14 anos.

A TERCEIRA PALAVRA
com Pedro Infante, Marga Lopez, Sara Garcia, Prudencia
Griffell. Um excelente Ara�a ,'do cinema mexicano.

NÃO PERCAM:
.

TESTEMUNHA DE ACUSA(ÃOIII
'- TO'RTURADOS. PELA AtlEiUSTIAI!

G.ra n j a
ESTRADA FARTURA

Frieda

Oferece ovos para. encubar
e pintos - da r9ça New Hemspshíre.

Mudas de arvores frutíferâs, Ameixas, Peras,·
Pecegos e Uvas de diversas qualidades. 2><
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