
JAnio promete, pagar dí i da União a IAPS
o sr. JÂNIO 'QUADROS assegurou aos líderes de 137 sindicatos e 12 federações':" representando mais de dois
milhões de trabalhadores '- que, ao assumir a presidência, vat pagar os, Cr$ 90 bilhões que a União deve aos Institutos
As declarações) do sr. Jânío

, Quadros foram feitas' em um

, programa de televisão, quando
os líderes sindicais foram lhe

entregar um manifesto de apoio,

assinado por 290 dirigentes de
sindicatos e federações.
O c(ndidato popular à presi

dência disse que pagaria a dí
vida da União - Cr$ 90 bilhões

BIC - 4 aninhos
frei Elzeário Schmitt, ofm

Desta maneira, no ano da graça de 1960, -quando se es

creve meu pobre jubileu sacerdotal, entrego a Canoinhas, mais
.uma vez, esta criança necessitada ,de amparo e calor, que, se ou

tro mérito não possui, tem pelo menos o de ser a primeira, e, por
enquanto, única no Estado de Santa Catarina, quarta' em todo o

Brasil.. Depois de maiores, 'julguem-na êstes pequenos, meninos
e meninas, que hoje, todos os sábados, vêm buscar seu livro, e

n�a 1?IC passaram as horas talvez mais inesquecíveis da sua in
f�nc.la... Amanhã, estou certo, saberão apreciar e defender sua

biblioteca, patrimônio cultural, se mais não seja honroso para uma'
G cidade.

- aos Institutos em
-

tr�s par
cela-: a 18• em dinheiro, a 28•
títulos do Tesouro e a ter
cei: a através de bens ímobi
lia rios da União. Disse também

que entregará a direção da pre
vidência a úm órgão colegiado
tríplice, integrado por um téc

nico, nomeado pelo govêrno, um
representante dos empregados e

um dos empregadores.
9>-sr. Jânio Quadros classifi

cou a intensão do govêrno de

pagar as dívidas com os' Insti
tutos com ações da Rêde Ferro
viária Federal como "autentico
conto do vigário. - Manifesto

O manifesto aos trabalhado
res trata de cinco pontos por
êles considerados como essenci
ais: 1) - soberania nacional; 2)
-produção e trabalho; 3) educa

ção e saúde; 4) - administração

pública;
,

5) economia '" fmanças.
O sr. Jânio Quadros decla

rou qUI: "apenas prometia cum

prí-Io à risca, pondo-se logo
depois à disposição dos dirigen
tes sindicais para responder a

perguntas. Nesta ocasião, disse
o sr. Jârrio Quadros: ,

1. 'Exi&tem dois tipos de ca

pital que entram no pl:IÍS: o pri
meiro chega, cria raízes, desen
volve- se, frutifica, produz se

mentes, tudo dentro das nossas

fronteiras; o segundo vem, não
se radica, não produz sementes
e ainda funciona como bomba
de sucção, remetendo para· o
exterior a seiva e a vitalidade
que o nosso solo lhe transmite.
O primeiro será encorajado e o

segundo sofrerá as maiores res

trições de meu govêrno. A lei
deverá permitir a remessa de

apenas uma pequena porcenta-

gem dos lucros das emprêsas
estrangeiras para o exterior.
"Uma lei prudente, para não as

sustar os capitais honestos,' e
enérgica para não encorajar -os

capitais deshonestos".
2. Falando sôbre o salário

mínimo disse que a melhor de
fesa do nosso proletariado está
no sa!ário móvel. reajustado au

tomàtica e periodicamente, a fim
de acompanhar a elevação do
custo de vida. O salário móvel
deve ser acompanhado de me

didas econômicas e financeiras
da maior importância. A restri
ção às emissões é .urna dessas
medidas. O atual govêrno não

fêz isto, tendo emitido em abril
Cr$ 2 bilhões e em maio, até
agora, Cr$ 1,5 bilhões, o que
torna quase inútil o aumento

dos níveis salariais.
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Polícia
I

do
Criada a

Rodoviária
/Estado'

POLITICA CONTRA OS
, ,

INTERE,SSES DE CANOINHAS
Enquanto os partidos politicos estão silenciosamente es

colhendo os seus candidatos para o pleito municipal que se, avi
sinha, havendo até perfeita harmonia em todos os pontos de vis
tas, o "Barriga Verde" inicia a pregação da discordia, críam as

mais ridículas e absurdas invencionices, mentem, mistificam, in
sinuam e injuriam; fazem provocações e desconsideram os nossos

cómpanheiros a outros cargos eletívos. Se no entanto, pensam com
'isto levar-nos para o terreno das polemícas, para a arena das

.

retaliações pessoais estão redondamente enganados. A não ser que
sejamos a isso obrigados, impulsionados por um dever que colo
camos acima de tudo: preservação de nosso carater e de nossa
moral. Temos tido sobejas razões para atacar, mostrar e apontar
erros da atual administração municipal, por fxemplO.

'

Não nos julgamos melhores do que ninguem, mas nos con

sideramos preparados para a vida pública. Tanto nós, como os
nossos candidatos. Sabemos medir a responsabilidade de nossos
atos e, sobretudo, respeitar o povo que deseja serenidade e com

postura de seus homens públicos. Temos apenas, mostrado ao po
vo o significado que nossa eleição terá, 'se -eleito os nossos, can

didatos, os homens que o nossoPartído escolheu, e vae escolher
a 3 de outubro.

Quando os véreadôres do nosso partido 'passaram à dire
ção do Legislativo MUnicipal, se comprometeram com o povo, a

um trabalho com serenidade, com colaboração, a favor dos inte
resses de Canoinhas. Para o seu progresso, __: para o seu desen
volvimento. Prova disso está na iniciativa tomada pela maioria
que é da UDN. Foi porque assim traçaram ii orientação e assim
o vem cumprindo.

'

Em 3 de outubro o povo nos julgará. Confiamos na de�
cisão justa do nosso eleitorado. Ele dirá, respondendo através das'
urnas, quem são os candidatos que poderão governar Canoinhas,
Santa Catarina e o Brasil

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas - Convite
O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito

desta comarca, tem a satisfação de convidar as autori
dades locais e o povo em geral para assistirem a «Páscoa
da Família Forense» que terá lugar no domingo proximo
dia 19 ás (9) nove horas na Igreja Matriz desta cidade.

Pelo comparecimento de todos, agradece.

,Católico, Defende Com Teu Voto' As Escolas Particulares
- Frisou o Cardeal: "Candidato,
que não respeitar os direitos da
Igreja e das famílias sôbre a

escola terá de contar com a

denúncia da Igreja".

O sr. Governador Heriberto
Seu quarto aniversario é no dia 23 dêste mês. Registre-se, Hülse, sancionou a lei n. 2.335,

de público, não apenas" a vitória de mais uma instituição parti- de 30 de maio p, findo, criando
cular mas também .o caminho de pedras, igual para todos os que a Polícia Rodoviária do Estado

não vencem impunemente. Porém sentindo tal sabor -agrídoce, se de Santa Catarína, destinada a

conferir bem, os pratos da balança, a menina de, 4 'anos verifica, exercer a fiscalização e policia-
predominante, a satisfação. ' mento do tráfego nas rodovias

- estaduais e nas federais, cujaE' a razão por que nunca me arrependi de a ter cr-iado. conservação fôr de competênciaE cuidarei, enquanto aqui estiver, que não tenham motivos de do Departamento de Estradas de
arrepender-se todos os que me ajudaram, os",govêrnos e os par- Rodagem de Santa Catarina, ou
ticulares, as crianças e os adultos. Nêste seu quarto ano, entre- ao mesmo tenha sido delegada.
tanto, descubro, com dor no coração, que sua roupinha está aper-
tada e já um pouco surrada. Mas ela é pobre - que. poderei
fazer? Quando então a vejo assim pequenina e apertada nos sá
bados re nas manhãs festivas, fico sonhando coisa melhor. Mas é,
um sonho apenas. Nãó conseguirei transformá-lo em realidade, já
porque o atraso das \,!erbas federais, defínítivamente perdidas,
embora aprovadas e constantes no Diário Oficial, entrou também
no quarto aniversário (ironia cruel!), e já porque não terei mais
tempo em Canoinhas . . . Minha 'loucura pelas crianças Íne fêz
cometer êste desatino que é a BIC. Mas depois, criamos ainda a

Secção para Adultos, 'ela sozinha, hoje, com seus 5.000 volumes,
já emprestando numerosos livros para leitores seus em Pôrto União
e Rio Negro, que, também elas, não possuem ainda biblioteca. As
sim, o raio de ação _ desta criança vai-se ampliando, e mais amplo
seria, se, devido a certas dificuldades, não me visse obrigado a

negar, 'infelizmente, os livros a professôras e a outros cidadãos
do interior do Município, que mos pedem.

'

Não abafando embora minhas �tividades de sacerdote, que são
primordiais, devora-me a BIC tôdas as hrs. de lazer noite e dia. As
érianças pequenas dão muito .trabalho, não só as maiores. Mesmo
assim, dias mais gordos e melhores confio em Deus que ela terá.

l�to" a despeito de algumas pessoas terem suas razões para não
símpattzar com êste pequeno milagre do meu grande são José.
O peior é quando essas pessoas começam a atrapalhar! Não obs
tante, �ão José acha que devo deixá-las em paz. Entã-o, sua paz
lhes de Deus. O mesmo Deus a quem suplico, dos

. atoleiros da

mi�ba miséria, que à BIC conceda longos, muito longós, fortes,
muito fortes anos de vida.

'

A Comissão Examinado
ra virá dia 6 de julho
Retificando radiograma nume

ro 1365 de 3 do corrente, in
forma a ComíssãoExaminadora
dos habilitados para a obtenção
.de carteiras de motoristas, in
formamos que a aludida Comis
são estará nesta cidade nos dias
6 e 7 de julho vindouro.

Todos os interessados deve
rão munir-se de seus documen
tos a fim de se habilitarem para
o recebimento de suas carteiras.

Feleceu o jornalista
Jairo Callado
Florianópolis, 15 (Do Corresp.)

Acaba de ser recebida aqui a

infausta notícia do falecimento,
ocorrido na madrugada d� hoje
no Rio, do jornalista Jairo Ca

lado, que se internara 'ho Hos

pital dos Servidores Públicos,
para se submeter à �elicad8 in
tervenção cirurgica, a qual in
felizmente, não teve êxito. O
extinto era diretor proprietário
do jornal

IIA Gazeta" e presi
dente do Sindicato 'dos Jorna
listas Profissionais de Sta, Ca

tarina, sendo figura de tradição'
e prestígio do nosso �ornalismo.

Rio - GRF - Dom Jaime
de Barros Câmara, em liA Voz

do Pastor", lembrou aos católi
cos o direito e dever de votar.

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



CORREIO DO NORTE 18-6-1960

,Para Presidente

Para Vice Presidente MILTON CAMPOS
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II Dr. Aristides Diener ;�
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Dr, Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO
COMÉRCIOCíVEL TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

r José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

'================

Dr. José BoniFácio -da Silva
ADVOGADO

'

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às .12 e das 14 à. 17 horas

L:SCrit6riO: Rua Dr., Nereu Hamos (Proximo ao Fórum)
ITAIOPOLIS -_ S. C.

"
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Oficina A mais antiga
A mais sortida

R 1-
.

. A melhor.
e ampago � preFerida

�'-�============�=======

Completa assistência para
sua bicicleta do _pequeno concerto

ate a reforma geral

Bicicletas das melhores .marcas
.

.

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre ·OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifído próprio

-
I
r:=�:::;::::::::::::::=:::::::.::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:= :: I·

�j O fi�anci8mento de construção da casa própria feita pela ii

ii Caixa Econômica Federal de San_ta C_at_a_rI_'n_a ��
-

..

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
5; Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii
51 . suas reservas em depósitos na 51

n CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE ii
�

-

:: SANTA CATARINA. i!

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo 'de !I
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei ii
�

.
-

"

..

..

..
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: •
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Sociedade Hípica e Esportiva"
) "JULIO BUDANT"
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 geral deste e de

Municípios visinhos para assis
tirem a corrida dos animais
"BRASA" de propriedade dos
Senhores Doutor Haroldo Fer
reira e Agenor Côrte - e

. VENCEDOR de propriedade do

Senhor Ozorio Inácío 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. "

Haverá churrasco e completo
serviço de botequim.
Agradece, antecipadamente

A DIRETORIA Ix

Pocei r o
ESPECIALIZADO

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou f upy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos,

Na Relojoaria Suissa
�I Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Confecções finas

para. senhoras

Casa Erlita

CASA LANGER
Rua �ula Pereira, 793 - CANOINHAS

Não apregoa que atende os seus freguezes
com atenção e higiene, mas, em vez disso

'E X E C U TA
Conservando assim, sempre intacta éssa

sua antiga Tradição, e:.. que é o seu

maior "e . gigantesco Patrimônio.
I

.

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. 6

Distribuidores nesta Praca
•

Z:Garcindo & Kn1üppel ltda.
-'fi
tIl
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Em de
I

Você poderá levar
AGORA

a sua máquina de costura

POR APENAS

-(.[$ 500,,90 DLgtês
ESMALTE agradece a todos seus clientes a preferência dispensada.

-:

-

comemoracao
- ,

o

A CASA
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AGRADECIMENTO
,\;,.

_
ODILON DAVET

-

E FAMÍLIA. Lsensibilizados a-gradecem
80S competentes e' esforçados médicos drs, -Osvaldo Segundo de Oli·
veira -,·Mario Mussi. Haroldo Ferre.ira Reneau Cubas e Alceu Pa·
checo, pelos cuidados que foram dispensados a toda a sua família -por
ocasião do acidente que sofreram no dia 3 de maio P. findo. Outros
sim, agradecem ainda as dedicadas Irmãs do Hospital Santa Cruz, a

Câmara Municipal de Canoinhas e ao pcvo de Canoinhas, pelas visi
tas e votos ele completo restabelecimento que foram apresentados

_ quando eu e minha família
-

estavamos hospitalizados

_,T77, ,&

Cine Teatro
I

Ve-ra Cruz
APRESENTA:\..

\
.

HOJE' • ás 20 hora•• Impróprio até 14 ano.""

MOMBASA, A .» SELVA NEeiRA
em superscope

,

e] CorneÍ Wilde, Donna Reed. Leo Genn, Ron Randell
Uma incomparável aventura na Africa Orjentall

DOMINGO - á. 14 hora. - Censura Livre

MOMBASA, A SELVA 'NEGRA
�,._ __�_'_-
á. 17 hora. Censura Iivr�DOMINGO -- ás 20 hora.

-

Imp, até 14 anos

Torturados pela, Angústia
em RkoS::ope _

'

c/�Camercn Mitchel, Teresa Wright, Jon Provost, Roger.

Nakagawa, Philip Ober, Kuniko Miyake
Acossa dos pelo mêdo... Premidos pelo des�spêro.. A his
tória de duas. crianças, em um filme belíssimo, altamente
dramatíco e comovente! O

'

maior filme da temporadallll
28. Feira. ás 20 hora. � Proib. até 14 anos .. REPRISE

-----\.

3a. (;'!/ 411. Feira - á. 20 hora. - Imp, 8t�·n anoe

A Maldição do Monstro Sinistro
e] James Graig, Gloria Talbutt, Lon Chaney

Desafiando o desconhecido, cáem vitimas trágicas, envol-----

vidas pelo terror que emanava daquela críaturs horrenda!!
----- -

5a. e 6a. Feira - ás:lO hQras - Imp. até 14 anos

LONDRE�, Chama PoloiJort"e
em- Cinemascope .

/

cl Dawn Addsns, Curd Jurgens, .Folco Lulli

...;I.
Um grandioso drama do cinema ínglêsllll
l ,,-.-.-"""""'i---

�
-, AGUAR,DEM:

UMA AMERICANA NA ITALIA
.
Õdío e Ternura ..... /.

�---------------------_....,'

);

·Nascimento
Acha se em festas .o lar do

sr. Julio - Dirce de' Andrade,
com o nascimento de sua fi
lhinha Valderes Maria, ocor
rido a 4 deste mes, em Tres
Burras.

'

Nossos cumprimentos.

Edital de (itacão
,

prazo de
dias

eem o

trinta / ( 30 )

Novo "Ponto de Au

tomóvel de Aluguel"
de propriedade de

Waldemar João Hoffmann
I

Praça Lauro Müller
Defronte ao BAR CA:A.LITO

FONE108
.

O propríetârío agradece
pela preferência.

.

l

Aluga-se
à Praça Lauro Müller, 3 sa

las, com frente para a rua,

próprias para escritório. 3"

Informações nesta redação.
/

'

Paulo Konder Bornhausen
candidato -.

MEMORAvFL CONVEN
.ÇAO EM JOINVILLE

Sábado último realizou se a convenção da VON JoioviUense
para escolhajío candidato á Prefeitura da terra dos principes, Cerca
de 3000 pessôas compareceram ao palácio" dos esportes; lotando-o
completamente. Estiveram' presentes ao extraordinário conclave, o

Senhor Irineu- Bornhausem, Dr. Newton Carneiro, Presidente Regio-_
Dal da VON do Paraná.j Deputado Magalhães Pinto, candidato

-

da
VON ao govêrno de Minas; Deputado Abreu Sodré. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e Deputado Pe Godi
nho além d� deputados e§,taduais catarrnenses, nas pessôas dos ""Srs.
Tupy Barreto, Dar.io Salles, Volney Colaço de Oliveira, Altir Weber
de Mello, Secretários de Estado,. autoridades e convidados especiais.
Dentre os inúmeros .oradores. destac�u se 00 discurso do estraordinário

. tribuno. Deputado Padre Godinho que por'mais de hora 'e meia preo- _

deu a compacta massa de ouvintes, sendo afinal, entusiàsficemente
aplaudido pela maneira brilhante de abordar a realidade presente da
politica brasileira. Os senhores "convencionais escolheram por UNANI
MIDADE o sr. Dr. Paulç Konder _Bornhausen ao cargo de Prefeito,
tendo a sua oração sido delirantemente aplaudida.

I

,

. AGRADE'CIMENTO
Familia Gonçalves, ainda -sob a

com o' falecimento' de .seu chefe
dolorosa impressão causada

NICOLAU GONÇALVES
vem por meio dêste tornar público seus agradecimentos aos vizinhos.
parentes e amigos que os auxiliaram e confortaram; estiveram no

guardamento ç acompanharam., o extinto à sua última morada.

A todos sua eterna gratidão.
.

_ Canoinhas, Junho de 1960.

Ix

Guilherme Varella
Transcorrerá dia 21, o' aniver

sário nstaltcío do jornalista.Gui-·
lherme Varella, nosso ex-Diretor
e um dos fundadores deste jor
nal. Afastado das lídes jornalís
ticas por motivo de saúde, Gui
lherme Varella é uma das brí
lhantes· penas de Santa Catari
na. Poeta e prosador, ainda re-'
centemente idealiza o hino a

Tijucas, em homenagem ao pri
meiro centenário daquele pros
pero Municipio, merecendo da

�c.FÍtiça, os mais justos elogios.
"Correio do Norte" cumpri- J

menta-o prazeirosamente - com

votos de crescentes e ínínter- I

ruptas' felícldades, extensivo a

sua dignissima familia.

Benedito Terezio Carvalho Helio
Decorrerá día 22 o aniversá

rio natalicio do dr. Benedito
Terezio de Carvalho Netto, far
maceutico e socio -ás farmacia
Oliveira. estabelecimento tradi
cional de nossa cidade.
Dado o grande numero de

amigos que possue, será certa
mente muito cumprimentado no
dia de seu natalício.
r·

Dr. Zaiden E. Selame
Transcorre hoje o aníversárto

natalício do dr. Zaiden E. Seleme
Diretor- Gerente da Canoinhas

.

Força e Luz S. A. e socío
,
do

Espolio Emiliano A, Seleme, co
mercio de erva mate.
Votos de pe-renes felicidades,

extensivas a sua exrna. família.

/
/ O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, 'Juiz de Direito da Co
marca ele Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma"! da

A todos, a nossa imorredoura gratidão Lei, etc.

Cancinhas, 18 de junho de 1960. ,FAZ S,ABER � quem interes-
_____� .....--------/- sar pôssa que proce-iendo-se no

)
Cartório do Escrivão de Órfãos

Lãs, para T'ric.ot· 5 A I AS, últime moda desta Comarca, o Arrolamento
. I (! � t

dos bens deixados por faleci-

C· E' 1-.
.

AJA Ao ;tA mentode--JOSEFAMAYES-
_

. aSO '. r l.l.é:l ��w
/

V4lfI" W
KI BARRANKIEVICZ _ ficam

.. os herdeiros LUDOVIC A, MI-
" GUEL e -, F R-A N C I S-C O

BARRANKIEVICZ( residentes
em lugar incérto e não sabido.
CITADOS, por êste Edital com
o prazo de trinta (30) dias, con-

-,

tados .da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações de
herdeiros e bens e valor atri-_
buido e. seguir até a decisão fi
nal o referido arrolamento, sob

pena de revelia. Para os deví-:
dos fins. mandou o MM. Dr.
Juiz de Direito, expedir o pre
sente Edital, que na fórma da
Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado

-

uma vez

no 'Diário Oficial do Estado e /

uma vez nOfjornal local "Cor;
" reio do Norte". DADD e passa
do nesta cidade de Cancinhas,
aos três (3) dias do mês de Ju
nho de 1.960 (mil novecentos e

sessenta). Eu, Rubens R.' da
/

Silva, Escrivão, o escrevi.

Paulo Peregriná Ferreira
Juiz de Direito

�

Do(umentos' Pe-rdidos
o Snr. ,João) Pacheco Sobrinho,
avisa que perdeu seus documen
tos contidos numa carteira, na cio
dade de Curitiba. Esclarece ainda

. que o certificado de propriedade
do.iseu carro n. 7.814, Ford 51
bem coroo o registro do mesmo

que .tomou O II, 14, extraidos dia
4 de maio-de 1960, dado o extra- -,

vio, fi'cam Bem efeito, em virtude
de ter requerido segundas vias
dOI!, mesmos, nesta cidade.

Ce'rfificado
Perdeu-se o certificado n".
1!828 - rn,otor 4 R 85-61 e

carro de côr verde (Stude
backer) de propríedade do

Snr. lImoWünsch .

, Gratifica-se.

PARA FERIDAS,
� C Z E MAS,
INFLAMA�OES,
C -0- C E I R AS,
F R I E I R �A 5 I

. ESPINHAS, ETC.
,__.__NU f·,J C � E><! STIU I G Uf:1l

11'.�,�,

/
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.

� .

I

Edital, de
de

Citação
trinta (30)

prazocom o

dias
, o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz Ide Direito da Co.

marca de Caaoínhae, Eata�o de Santa Cetarlna, na f6rma da Lei, etc. '

. Fas saber a quem interessar pOSS8 que por. parte de Maria
Gloria Pifes, me foi apresentado II seguinte petição: Exmo, Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca. Maria Gloria Pires, brasileira, viuva
canônica de Horácio Silva, domestica, residente em Rio dos Poços,

.
neste Municipio, na qualidade de mãe e tutora da menor impúbere
Carmem Silva, por seu procurador assistente judiciário que esta su

bscreve, juscrito na Q. A. B. S. 'C. n. 965, com escritorio à rua Ma
ior Vieira, 490, nesta cidade, vem perante Vossa Excelência expôr o

seguinte: I) - que era casada canonicamente com Horácio Silva, ou
por extenso.Horacie Matias da Silva (doc. n. 1) com quem viveu des

de, vi?te e oito :ct� abril de mil novecentos � viote e oito (28.4.1928)
at� cIOco de dezembro de 1951 (5·12·1951). data do falecimento de
seu esposo canónico (doc. D. 2), oonservando-se durante todo o tempo
fiél ao seu companheiro e mantendo vida em comum no domicílio
conjugal; II) - que desta união resultou o nascimento- dos 'filhoa
Hamilton Silva, em 31-12.44. Adeliuo Silva, em 25.6·37 e Carmem
Silva. em 20-9· 51,todoB nascidós durante a sociedade conjugalcanônica
(ducs. 3, 4 e 5); III) - que Hamilton Silva e Adelino Silva foram
reconhecidos- pelo próprio pae no têrino de registro de nascimento des
ta Comarca, o primeiro às fls. 60 do livro 32 e o segundo às fls. 59
do livro 32. (does. 3 p. 4); IV) que, conforme certidões anexas todos
os Ijlhos foram registrados fora do prazo" por morarem 08 paes no
lugar denominado Rio dos Pardos, neste municipio e assim somente
depois da morte do pae é que a mão veio a fazer o 'registro de Car-
'mem Silva, declarando em estado de bôa fé a filiação desta sem pro
va de casamento civil: (doc. 5)'; V) � que, sendo solteira a peticio
nária e. tendo falecido no estado de solteiro (I pae da menor, Horacio
\Ma�ia� da Silva, o� _ simpl,es";leote Hora�o Silva; a investigação _

de
paternidade e permitida. A vrsta- do exposto, requer a V. Excia. que
autuada esta com os inclusos documentos, sejam expedidos editais de
citação de herdeiros incertos do falecido pae natural da menor e cio
t�do pessoalmente o OD. representante Jo Ministério Público, para

aco�panharem a presente ação de investigação de paternidade para
o..}Im de ser declarado por sentença o reconhecimento da filiação, nos
ter��t1 dos .Arts. 363,. ns. I, II e III do Codigo Civil, para todos os

e!eJtos de direito, inclusive averbação da investigação e do. reconhe
Cimento no citado registro de nascimento. Protesta-sé à peticionária
pela ouvida �e testemunhas e juntada de documentos a �im de pro
var o alegado. Nêates têrmos, pede deferimento. Canoinhas, 10 dê maio,
de 1960. (a) Amoldo Paiter Filho, Assistente Judiciário. Em cuia pe
tição foi proferido o seguinte despacho: Defiro o requerido a fls. Cj
tem-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias; os intereressados in
certos, puhlicando-se no "Diario Oficial do Estado", secção da Justiça,
0\ referido edital uma vez e dugs no jornal de circulação local. Em
.13-5·60_ (a) P. P. Ferreira. Para os Devidos fins, mandou O MM.
Juiz' de Direito, expedir o "presente 'edital. na fórma ria Lei será a

fixado no lugar de costume e publicado uma vez no "Diario Oficial
do Est�do" e �uas no jornal "Correio do Norte". Dado e passado
nesta cidade de Canoiuhas, aos dezesseis (16 dias do mês de Maio de
mil novecentoa e sessenta (1960'. Eu Rubens R. Silva, Escrivão, o

escrevi. Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito.
.

.

, "-

Está conforme o original afixado no lugar de costume do que
/ dou fé. Data supu. Rubens R. Silva, Escrivão,

Para� Indústrias,
Agricultura ou Navegação

Motores "MWM" 'KD12
I
j

Diesel

II KO�éZ II . 3

" 11·;;-1 i6,5-33 ,��
II ,1000/2000 "
II 24 l=-36=;#.1I�=48=1I

nO. ell.: K012E
1

Força HP:
L 5,5-11

,Rotações:
./

Poi. em
2.000 rpm:

12

Venda com facilidades de pagamento
Peças sobressalentes -' Assistência

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751 - Fone, 125
Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

Edital de Vitação
com o prazo de
trinta (30J 1Iia,s

Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas

á tarde das 13,30 às 18 horas,

Rua F/elipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C�

-:

DR. ROMEU' FERREIRA
DENTISTA

/

Especialidade:
Extrações, Dentaduras, Pontes moveis· etc.•.O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de .Díreíto 'da Co
marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na fórma
da Lei, etc .

FAZ SABEH a quem interes
sar possa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por) faleci-

,menta de JOÃO FRANCISCO
RODRIGUES DOS SANTOS, fi
cam os herdeiros JOSE DOS
SANTOS e CATARINA.ALVES
DE LIMA, residentes em lugar
incerto e não sabido, CITADOS
por EDITAL com o prazo de
trinta (30) dias, dizer sôbre as

declarações de herdeiros e bens
e valor atribuido e seguir até
decisão final o referído Arrola

mento, sob pena de- revelia.
PARA os devidos fins, mandou
o M::'.'I. Juiz de Direito, expedir
o presente edital, que na fórma
da Lei, será afixado no lugar
de costume e publicado uma

vez no 'Diário Oficial do Es
tado" e duas vezes no: jornal
local "Correio do Norte" DADO
e passado nesta cidade de Ca
noinhas aos dezoito (18) dias do

MÁQUINAS" ' INDUSTR�AI$
para beneficiar madeira

.

DAS' AFAMADAS MA�CAS:
F A M A�C . e M A R E K

Informações: 1. (jard�do" & Knüppel Ltda.
CANOINH'AS .5 .. /C.

mês de maio de mil novecentos
e sessenta (1960).. Eu, Rubens
R: da Silva, Escrivão, o escrevi,

Paulo Peregrino Ferreira Precisam-se competentes.Juiz de Direito � Favor .apresentarem-se com
Está conforme o original afi- referências e documentos na

xado no lugar de costume, do '

que deu fé Data supra.
- fundição á Rua Vidal Ra-

Rubens R.' da Silva
mos, 275.

Escrivão. Paga-se b�m. 5x

Para
,

o problema'---..

. .dcs grande!
cargas

( :

.

ME.RHY SELE
apresenta "

a nova medida de .,quilometragem ..
,

I
,/

• 60% mais oorrocho na bandá I
muito mais quilometroqern

• tração mais'firme:

segurança em quolquer estrada

• nova resistência, mais reccpcqens s

loríÔs tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3-T

o pneu de caminhão 'mais -forte' e' durável jamais construído!

Sôbre êste novo e maravilhoso

pneu, consulte-nos sem compromisso
'"

E
/

TRÊS BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
• •

r
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CORREIO DO NORTE 18·6-1960

de Citacão
,Edital

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

de Canoinhas, Estado de Santa Catariua, na forma da Lei, etc.

Faz saber 80 Deputado Federal Di. Aroldo Carvalho. q:ue

por parte de Vergilio Tre,:is�ni, me foi aprellent�do. ? segui�te �edido:
Exmo. Sr. Dr, Juiz de Direito da Comarca, Virgilio Trevisani, bra
sileiro. comerciante, casado. residente nesta cidade, por seus advoga
dos infra, assinados, ut-instrumento de procuração junto (doc. anexo

80b o' 1) tendo em vista o contrato lavrado nas nôtaa do 20• Tabe

lião desta Comarca, às fls. 257 usque 263. do livro n. 14, em 22 de

Julho de 1947, entre a Radio Canoinhas Ltda. - Sociedade por Quo
tas de Reponsabilidade Limitada - como locatária, de um lado, e,

de outro, Gomo locador, o Suplicant'e.,através do qual se convencionou
Il "locação ou arrendamento" do imóvel situado nesta cidade à rua

Paula Pereira n. 52, e-quina da rua Barão do Rio Branco (primeiro
e segundo pavimentos), mediante 09 clausulas e condições' nele esti

puladas, inclusive o aluguel mensal de Cr$ 1.350.00 (um mil, tre�en
tos e cincoenta cruzeiros) mensais (doc. junto sob n, 2) e couside

rando que "o referido contrato", cujo término estava previsto para o

mês de novembro de 1957, ficou prorrogado, bem como a sua locação,
por prazo indeterminado (sic), é regulado pela lei n, 1300, de 28 de
dezembro de 1950, referido no art. lo, da Lei. 3.336, de 10 de dezem

bro de 1957, ficou prorroga lo até 31 de dezembro de 1960, com bS

alterações constantes dêste último diploma legal. e da Lei n. 3404, de
19 de dezembro de 1958, vigênte, vem requerer II V. Excia, na con

formidade do que dispõe o art. 20, combinado com o art. 50. alínea
"b" da Lei n, 3.085 de 29 de dezembro de 1956, o reajustamento dos

alugueis na base de 200% (duzentos por cento) permitido ex vi-Iegis
eis que se trata de locação que, em 31 de dezembro de 1956, contava
mais de 5 (cinco) e menos de 110 (dez) anos, aumento :

esse que, so

mado ao anterior, perfaz exatamente Cr$ 4.050,00 (quatro mil e cin
conta cruzeiros) mensais. 2. Com efeito, o art. 20• da Lei, n 3,085,
de 29 de dezembro de 1956, iá citada, estabelece o seguinte: "As lo

cações de imôves urbanos, para fins não residenciais excluidos do re

gime do decreto D. 24150, dê 20 de abril de 1934, não reajustados
em virtude de proibição legal aplicam-se os aumentos especificados
nas alíneas "a" "b" e "c'" do art. 50. da presente "Lei." 3. Por seu

turno, o art. 50. da citada Lei, não deixa margem à qualquer duvi
da sôbre o assunto em têla; '·08 reejustamentoa autorizados peio art.

80 da Lei n. 2.069; de 28 de dezembro de 1955, e Dão efetivados até -

30 de setembro de 1956, não poderão exceder, quanto às locações
para fina residenciais ••• as tabelas constantes das alíneas "a" "b"
e "c", como é obvio. 4. Acontece porém, que o caso da Radio
Canoinhas Ltda., se enquadra perfeitamente na alínea "b", não

porquE' conte mais de 5 anos e menos de lO, em 31 de dezembro
de 1956, e sim, porque não se trata de locação para fins resi
denciais "sómente em cuja. hipótese "tais locações hão poderiam
exceder de 200% (duzentos por cento) sôbre os alugueis iniciais,
mas de uma locação comercial, quando a referida percentagem
evidentemente, não poderia sofrer qualquer limitação, por isso

que não se trata, na especie de locação residencial 5. Face ao

exposto, caso não haja acôrdo sobre o razoável reajustamento dos

alugueis na audiência preliminar, proposto o suplicante protesta
desde já indicação de perito, seu devendo o feito prosseguir na

conformidade do que estabelece o art. 6°. da Lei n. 3.085 no que
lhe for aplicavel. 6. Considerando, outrossim, que o representsn
te lega! da Radio Canoinhas Ltda., Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho desempenha, no momento, o honroso mandato de repre
sentante do povo, no Parlamento Nacional, às vesperas de mudar
Se para Brasilía, acrescido, ainda, da circunstância especíalíssímase
de encontrar-Se o referido parlamentar em constantes excursões

politicas pelo interior de seu Estado natal, sendo, por isso mesmo,
incerto o seu paradeiro na sede do Poder Legislativo Federal,
vale dizer, no lugar em que o mesmo poderia ser encontrado vem

b Suplicante requerer; a citação do referído Deputado por editais,
ôbservado o diposto no art. 177, do Código de Processo Civil;
uma vez que esta medida visa, tão sómente, possibilitar o efetivo
chamamento do responsável pela locatária a JUizo, para defender
os direitos que por ventura possa ter, inclusive, acompanhar,
querendo, presente ação em todos os seus termos até a final sen

tença homologatória. Da-se à presente 'o velar de Cr$ 48.600,00
para efeito de pagamento da taxa [udicíáría, Termos. em que, D.
e A. esta E. R. M. Canoinhas, 10 de fevereiro de 1960. (a) Nilo
Rio Bastos. Está devidamente selada. Em cujo pedido foi profe
rido o seguinte despacho: Cite-se a Ré, por seu representante, com
prazo de trinta (30) dias, para que compareça a audiência conci

liatória, cuja data será marcada pelo Sr. Escrivão, em atendendo
às condições de serviço. Na hipótese de não comparecer ou não
havendo conciliação, fica, também, citada a Ré para contestar o

pedido, no prazo de três (3) dias, contados à partir da data da
âudíêncía concílíatóría marcàda. Afixe edital no local do costume

pul&licando-se o mesmo, por duas vezes, no "Correto do Norte".
que se edita nesta cidade e por uma vez no "Diário Oficial do
Estado", na secção judiciaria. Intime-se. Em 13-2-60, (a) Paulo

Peregrino' Ferreira. DESIGNAÇÃO: Designo o dia trinta (30 de
junho próximo; às dei (lO) horas, no Forum, para ter lugar a au

diência conciliatória. Canoinhas. 20 de maio de 1960. (a) Rubens
Ribeiro da Silva, Escrivão. O presente édital será afixado no lu
gar de costume e publicado duas (2) vezes no Jornal local "Cor
reio do Norte" e uma (1) vez no "Díario Oficial". DADO e pas
sado nesta cidade de Canoinhas, aos vinte (20) de maio de-mil
novecentos e sessenta C1960) Eu. Rubens Ribeiro da Silva, Escrivão,
o escrevi. (M Paulo Peregino Ferreira, Juiz de Direito.

.

Está conforme o original afixado no lugar de costume, do
que dou fé. Data supra. Rubens Ribeiro da Silva, Escrivão.

VENDE-SE Negocio de Ocásião
Vende-se quatro cabe-ças

de gado, sendo tres vacas

e uma novilha.

Tratar nesta redação. 3x

Um Caminhão FORD 46,
completamente reformado.

,Trata'r na oficina CADOR.

Edital

ERLITA

de Citacão
,

com· o prazo de
trinta ( 30) . dias
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Diretto da' Co
marca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar póssa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
désta Comarca, o Arrolamento
dós bens deixados por faleci
mento de ALEXANDRE KRO
LlNCHASlV1SKY ou Krulikoskí,
fica o herdeiro - LUDOVICO
KRULIKOSKI, residente em lu

gar incérto e não sabido, CI
TADO. por êste Edital com o

prazo de trinta (30) dias, con

tados da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações de
herdeiros e bens e valor atrí
buido e seguir até a decisão
final o referido arrolamento,
sob pena de revelia, Para os

devid'Os fins. mandou o MM.
Juiz de Direito, expedir o pre
sente Edital. que na fôrma da

Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do Estado e

uma vez no jornã1 local "Cor
'reio do Norte". DADO e pas
sado nesta cidade de Canoinhas,
aos primeiro (lo.) de Junho de
I-mil novecentos e sessenta (1960).
Eu, Rubens R. da Silva, Escrí
vão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

PARA BORDAR

Aviário - leghorn
Rua Roberto Elkhe, 331. Canoinhas ./

IIC . h ti

anom as

"Avisa a tôdos os que interessarem conhecer o

funcionamento 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 Newharnpshire.
AVIARIO lEGHORN, 18 anos a serviço da

avicultura racionar em Caooinhas. Ix

'côlARINHO

átitt IJ�Ht
cujas pontes

enrolam nem

levantam

nas êAMISÂS

Revendedor Re�ner casa PEREIRD • II casa da, boa roupa
Ruo Getulio Vargo5, 882 - Telefone: 298 - CANOINHAS

."
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Dia 21: os srs. Guilherme Dna, Ana Messias Davet
Varella,' ex redator desta to»
lhaç residente em Tiiucas; la- Faleceu quinta=teira na ci»

cob Fuck [or. e Zeno C. Zippel; dade de Curitiba, a ueneran

as sras. dnas. Luiza esp. do da sr a. dna. Ana Messias

sr. Gastão Casamaiou e Pau- _

- Davet, mãe de tradicional ta
la "Siems esp. -- do sr. João F. milia canoinhense e bastante

A. Siems; o menino Ari Lucas relacionada nos nossos meios

filho do sr. Eraldo
_ Spitner; sociais, onde gosava de gran»

as meninas Orli Terezinha fi. de estima.

lha do sr. Carlos Dolla e Si" Tendo a maioria de seus ti-
.bila filha do sr. Paulino F. lhos residindo nesta cidade,o

RevendeCfor Renner: Casa Pereira Correio do Norte de Melo.. seu corpo fsi. trazido .pora
Dia 22:' os srs Benedito Canoinhas, sendo sepultado

------ T,
.

d C Ih N t sexta feira trela manhã, no
•••••'••••B••••••••••••••••••••e.R.� L�u�a�s4a��: O��rioM�k�alw�grnn-

I'
-

_

- - II ninas Maria de Lour des filha de - acompanhamento. Deixa

COMERCIO E -INDUSTRIA I ���ft!r�;f:fig�?-�:°!r�;A�I:b ui:
casados e uma sol-

I -

. -

11- "Sakr e Ivone fil�a do sr �eo. A's familias enlutadas, a-

I F I S CH E R & (2 IA . i _L__�_�d_g_Oe_rB_e_re_b_;o_�_:V_;_l_V_á_�_�_tf_en_hs_�_eu f_:_�_�l_�;_:_.a_m_o_s_s_in_c_e_r_a_s_-_c_on_do_-

11935125 anos servindo 1-1960 I CONS��u��?N :C�A��:CANOII! Co";ércio. em .G••aJ Mo...... d. F.h& • Cougi� MALHARIA PANIFICADORA I
_ Trigo e Centeio Integral �

II Varejo e Atacado , EngenhQ de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEARIA iii
· �'

I Panificadora.e ercearia Primor I,
I Fone· 288 II
- I
mil Espargos pontas e inteiras &l!l!I

I Ovas de Tainha I
• Anchovas- do Marrocos Espanhol II

I Biscoitos Duchem II

I·
. Biscoitos Clolombo mm.l,. Biscoitos Lucinda &l!l!I

'Azeitonas Espanholas
· Ameixas Pretas Secas Argentinas I]

Passas de Uva Argentinas I
Bebidas, Bebidas, Bebidas
Conservas de todos os tipos
Doces e Geleias
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OFICIAIS 'ALFAIATES
Precisa-se até 4 oficiais para paletó.

Preços especi-ais para avulsos ou mensalistas.
Tratar diretamente ou por carta á:

20• Sargento da Policia Militar

ESTEFANO DOBRYCHLOP
Quartel da P. M. P. Curitiba

AGRADECIMENTO
Família Krísan, ainda sob a dolorosa impressão! causada

com o falecimento de seu chefe

ESTANISLAU/ KRISAN,
,-

ocorrido dia 8-6-60, em Major Vieira, vem por meio dêste tornar
público seus agradecimentos- ao sr. Farmacêutico, pela dedicação
'demonstrada no tratamento do enfermo; aos vizinhos. parentes
e amigos que os auxiliaram e confortaram; ás Revdas, Irmãs
Catequistas, dirigentes' do Grupo Escolar que, com seus alunos
acompanharam o estinto à sua última morada.

·

.
Agradecem, outrassim, às pessoas que compareceram à

Missa de 7°. Dia, que em intenção de sua alma foi celebrada
dia 14, na Igreja local.

A todos sua eterna gratidão.
Major Vieira, Junho de 1960.

LEIA PORQUE É DE SEU INTERESSE
Não deixe que sua roupa apresente má aparência: Mande,

levá-la mesmo em -pouco tempo de uso, para .preservá-Ia contra
os efeitos do suor e do pó, que prejudicam as fibras e os co

rantes do tecido.

As roupas Renner podem e devem ser lavadas períodi
camente. Sua aparência permanece mesma e seu aproveitamento
será -maíor e melhor. Lavá-la de preferência, conforme mandam
as íntruçõés da fábrica. ',,--

Nínguem melhor do que a sua Iavanderíe poderá informar
sôbrê a qualidade das roupas "RENNER", em confronto com outras.

mais.
Barato. não é o que custa menos,

-

mas. o que dura
uRENNER" dura mais.

Delegacia Auxiliar de. p � lOS �
_

� �� ê:
Polícia de Canoinhas
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De'ord�m�� � ?r. Delega- e.v ai O CD�e § �
de Especial de Policia, aviso aos

Interessados, quea,.QOMISSAO ANIVERSARIANTES DA SEMANA
EXAMINADORA DE CANDI- ANIVERSARI4M-SE Dia 23: os meninos Lino

, DATÓS A MOTORÍSTA. estará Hoje: os srs. dr. Zaiden 'filho do sr. ZenãoMazurkeviêz
nésta cidade nos dias 6 e 7 de Seleme; Adib S. Sakr; Paulo e Gastão filho do sr. Peüx
Julho vindouro. Zapp e João Polomani; os io- Rudolf; a srta. Inês Bialeski;

Os candidatos deverão com- vens [oão Agostinho dos San; o jovem Ferdinando Frank;
parecer na Delegacia de Policia, tos e Edmundo Pscheidt; os os srs. Ladislau Stascovian;
nos dias supra' citados, muni- meninos Dia/ma filho do sr. "Ottmar Riede e -Angelino Fer
dos dos documentos e 3 foto- Elpidio Borges da Silva e reira.

grafias 3x4. Ariel Antonio filho do sr. Se- Dia 24: a sra. dna. Frida
Obs: Para os motoristas A- leme Isac Seleme; a

.

menina Maria esp, do sr. Rodolto
MADOR, o documento exigido Leondina, filha do sr. Emilio Wibbelt; os meninos Nylson
é o titulo de eleitor ou a Car- Küchler; as srtas. Angelina [oão filho do sr. Rodotto Au
teíra de identidade. Metzger e Arlete Hoftmann. erbach e João Francisco filho
Para os motoristas PROFIS- '_ Amanhã: os srs. Agênor J. do sr. Eraldo Spitzner; os srs.

SIONAL, titulo de Eleitor ou Kreilig eCelso Bauer; (/5 me- .Eloino Olenik e João Clemente

carteira de identidade e Certi- ninos Edgar Wilson filho do
. Kuhn. Nossos parabens.

ficado de reservista. ./ sr. Waldemar C. Stange; Mir-
Melhores esclarecimentos se-' tes filho do sr. Francisco FALECIMENTOS

rão prestados na Delegacia de Koehler e Soni Batista filho Sr. Nicolau Gonçalvesdo sr. Epaminondas Simões; �

Policia, pelo E�ivão. a menina Samira filha do sr. Após demorada entermida-
Canoinhas, 14-6-1960. Ciebriel EI Kouba; as sras. de, veio a falecer domingo ul-

Osmario Dav)t - Escrivão
_

dnas. Sofia esp, do sr. Paulo timo nesta cidade, O benquis-
Zapp e Francisca esp. do. sr: 'to cidadão sr. Nicolau Gon»
Vitor Gonçalves. çqlues, comerciante e proprie»

tario nesta praça. O extinto
qlfe desfrutava de muita a

mizade sendo bastante co.

nhecido, deixa viuva dna. Vi.
tória Gonçalves e filhos.
O seu sepultamento deu- se

no dia seguinte, saindo o fe
retro de sua residencia, à rua
Vidal Ramos, para o Cemi
terio Municipal, com grande
acompanhamento.

Francisco.
-

Langer_
Avisa sua, distinta clien

tela e amigos que mudou-se
ao Alto das Palmeiras para
á Rua Vidal Ramos em fren
te ao Quartel da Policia.

7Atencão
.,

Senhores Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião)" está funcionando na'
Rua Coronel Albuquerque,
201 - Consultas gratis.
�

Assine! Leia! Divulgue!·

PÃES A QUALQUER iA'HORA DO DIA Fone 288
�
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Dia ·20: os srs. Paulino
Furtado; Otto Hoffmann e

Paulo Jarschel; a sra. dna.
Ancila esp. do sr. João Zattar,
o menino Herberto filho do
sr. Guilherme Prust; as me

ninas Irene filha da S1·a. dna.
Estanislava Koslovski; Maria
Deolair filha do sr. Belmiro
Alves e Maristella filha do sr.

Athoide Allage.

Estará em Curitiba Pr., nos dias 20 e 22 de junho CÔT.

rente, A Missão Comercial dos EE. UU. O, programa de abertura
da Missão provavelmente íníciãr-se-á com uma entrevista coletiva
à imprensa, dia 20 de junho, segunda feira, as 16,00 horas, na
séde da Federação do Comércio em Curitiba. A Missão devotará
a maior parte do seu tempo à consultas particulares com comer

ciantes brasileiros i-nteressados em \vender seus produtos aos EE.

UU., comprar dos EE. UU. ou entabolar outras relações comerci

ais com aquele país.
SE VOC:F;S QUEREM VENDER MERCADORIAS AOS

ESTADOS UNIDOS, A MIssAO COMERCIAL PODE:

_ Informar quais -os vários mercados regionais dos .Estados
Unidos.

.

Informar quanto à disponibilidade de agentes de vendas
e distribuição.

.

AJUDAR .com informações atualizadas sôbre tarifas. -

Dar uma opinião autorizada sôbre o potencial de vendas

para seus produtos. '-

Aconselhar a respeito das preferências e gostos do clien

te norte-americano.
Fornecer os nomes de agências de p__ropaganda e organi-

_ zações de pesquisas. "-

Sugerir embalagens e desenhos para seus produtos.
SE VOCES QUEREM ESTABELECER OUTRAS RE

LAÇOES COMERCIAIS COM OS EE. UU. A MISsAO COMER�
CIAL PODE LHES FORNECER INFORMAÇOES SBORE:

Fabricação de -artigos norte-americanos sob licença.

Emprgendimentos conjuntos' pelos quais norte-americanos
investirão capital ej ou equipamento com homens de negocios bra
sileiros que realizam investimentos semelhantes como fábricas, e-

-

\

qUlpamento, etc.
,
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