
Cinquentená'rio em larEha
- Por Cyro Ehl�e -

Acha-se' a nossa cidade de Canoínhas ,
tomada de

yivo interêsse, pelo magno acontecimento' do ano em cur

so, quando ela verá passados os primeiros cinquenta anos

de emancipação política. A 12 de Setembro de 1911, sen
do governador do Estado o Sr. Vídal Ramos, foi criado
'o município de .Canoinhas, justamente para firmar a [u-"
rísdição catarinense sobre uma região em que Paraná e

Santa Catarina contendíam, e que ficou conhecida como,
"do Contestado", ou "Questão de I.;imites". .O povo cànoi
nhense pois, .está despertando para o civismo que o acon-:

tecimento deverá fazer sentir a todos os que aqui nasce
ra�, ou, mesmo não havendo aqui nascido, fizeram de
Cànoínhas sua morada preferida e nela vivem e labutam.

Os poderes públicos competentes já estão tomando
as providências no sentido de que seja 'emprestado ás
comemorações o brilhantismo de que elas deverão se re--J
yistir e várias têm sido as iniciativas particulares, no senti
elo d� tornar a história de Canoinhas, e de Santa Catarina,
melhor conhecida de todos., Contudo, o esforço de cada

qual, em particular, será necessário. Espera-se, e têm-se a

certeza, que cada canoinhense, de nascimento ou de co

ração, colaborará em seu particular setor, quando convo-

eado a emprestar .o seu qulnhão de esfôrço.
.

Canoinhas, a então, "Vila de Santa Cruz, das Ca
Rainhas", de tradições históricas em Santa Catarina, por
que aqui se. desenrolaram, no passado, os maiores episó
dias' da época do Fanatismo ou 'Contestado, desperta,
assim, para o' momento cívico q;ue se' aproxima.

'

A 12 de Setembro do ano em curso, 'ocorrerá a

data magna' da Cidade. Despertemos pois, canoinhenses,
para a data histórica desta terra que tão bem simbolizou
e antigo nome de "Ou�o Verde�',. pela riqueza de seus

hervais e cerrados pinheirais; lancemos ,alto o nome de
Canoinhas no' concerto das demais' cidades catàrinenses.
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"A humanidade atingirá o paroxismo da 'v�ntura, quando Uma 'explicação
eada indivíduo compreender, que a sua própria felicidade reside oportuna8a felicidade dos outros". '

Do "Correspondente. do Cinquentenário"
O Mundo, vive uma crise, que vem atingindo, não índí-

vidualmente êste ou aquêle País; a 'crise, 'a que me refiro, é a. Referente a e�porãdic,os boa

que vem atingindo o próprio valor, a própria significação de ser tos que correm pela cí-íade, no
Homem. Esta confusão, que dia a dia vem, se alastrando, é o re- sentido de que (I produto da já
sultado natural da luta, que se' acha latente, no íntimo' de' cada vitoriosa iniciativa dà BOLA

ler humano. A luta permanente" para alcançar a Verdade, sómen- DE NEVE, seria: destinado a

te alcançará ri seu clímax e, surtira efeito, quando <) Homem se construção do busto do saudoso

'aperceber, da existência do seu próprio problema e, consequen- Sr, Emiliano Abrão Seleme, ou

temente o do= mundo; si não houver possibilidade de uma Paz em .ríesde ou daquele líder político,
nós próprios, muito menos fora de nós. podemos assegurar, com abso-

, luta segurança, que é inverídi-
Pata alcançar a Verdade, implica, em desdobrar .a vida e

" ca a versão corrente. O produ-
dar-lhe mais ampla possibilidade de Expressão; é só quando o 'to da bola de .neve 'será desti--
pensamento está .libérto, dos valores .materiais, criados pela mão, nado, unica e exclusivamente a
ou pela mente, 'que nos é dada, a visão completa da verdade. A confecção da 'monumento ao
.existência dentro do isolamento, é quasi impossivel;, é 'nociva e (pioneiro, cujos pioneiros não
impraticável, pois os seus resultados são imprevísiveís. A compre- "tem nomes -Ó. Como ja dissemos,
ensão, é o caminho certo,' para que, possamos ver, em nossos se- pioneiro são todos aqueles que;
melhantes um ser em tudo a nós identico. . enfr'entando to rios as internpé-

A transformação dos valores, para uma real compreensão ríes e o perigo' dâ época, vie

)e para que ,seja possivel alcançar a Verdade, não poderá sen.im- rarm desbravando o' sertão, fun

posta por um dogma, ou uma legislação; sõmente, poder-se-á dar dar a nossa querida Canoínhas,
si o próprio, Homem; conhecedor, do seu EGO, adinitirvde que o E mister que se resalte, ainda,
bem da humanidade é o reflexo dOI bem individual.' que "a nossa campanha, bem co-

, J

O egoísmo: jamais aceitou tal forma; e a intolerância, não mo toda do cinquentenario, ab-
, , .sc.lutamente hão tem côr parti-deixa que' esta visão, seja a unica que tem possibilidade de abrir,' daria, Não é a UDN nem o PTB

caminho para o "caminho" procurado.
como também PSD, PDC, PSP

A base da perfeita harmonia, seria a possíbílídade da ou PRP que participam' da csm

existência do An_ior-; o que a meu ver, não pode ser possível, panha. E, isto' sim, Canoinhas,
dentro de um modernismo onde impera a incompreensão, um unida a trabathar para a sua

modernismo que no 'presente domina a própria vida. festa magna., Ptlrtanto,' apela-
No Amor não ha recompensa; não ha atritos; mas, sim mos para todos os canoinhenses,

uma completa assimilação de tudo que é bom e suave; um extase para aqueles que aqui nasceram.
completo. O amor se retrai, logo que o seu objeto assume maior bem como para todos aqueles
importância; sente-se então o' conflito de posse, de temor 'e de que aqui vivem, cooperando
despeito. O amor é expontâneo;' como expontâneo, 'deverá ser o para o nosso progresso; para!

reagrupamento Idos' que aspiram com honestidade um rnnndo que repilam, de pronto, os boa-

melhor.' í .

'

,
"I,' ,

tos, e prossigam ;com entusias-
,

Qúando o homem, se torna conscio da luta qu-e tem a
Imo, nos 'preparativos da grande

enfrentar". a, reação imediata é a.fuga, através de' crenças, 'religio- data, que é o nosso cinquente
sas ou de atividades sociais; entretanto a confusão reinante, e o

nario.

sofrimento que martiriza a humanidade, não desaparecem me-
-....;.-----------�

d�ante esta atitude, muito pelo.o contrário, a fuga somente I>0de
ra, aumentar os descontentes tornando impossivel o nascimento
da compreensão e do amor.

Na fuga, o ....homem procura a existência .de um DEUS;
Deus que para os afogadilhos' somente existe, na hora do

perigo; porquanto na bonança jamais se, lembraram pa sua

existênci!i.
O homem em si, é egoista e intolerante, e, muito acessi

Yel a todo tipo de, dogma; na 'hora dos desesperos" o presente é
sacrificado em pról de um f'\]turo; quando na realidade o futuro
'é remoto e incerto; o que vale na vida é o momento ,em que

Escreve: '

úNÉOFITO"

\

CIRCULA AOS SABADPS

Juscelino
da

não deu
meta suicídio'

Adiamento por seis

à publicidade ,os números
Déficit astronômico

)

meses dos pagámentos, em dolar
Brasília com o sr. Otávio Bu
lhões, diretor da SUMOC' e Nel
son-Batísta Figueiredo, presiden
te do Banco do Brasil, comple-
tando o relatório sôbre

-

a situa-

P ção econômico-financeira do paísDr.
-

Paulo eregrino que 'elaborou na Bahia e apre-

F' senta ao presidente da República'
,
errslra na reunião ministerial de hoje..

O Dr. Paulo Peregrino O trabalho esperado como exa

Ferreira, MM Juiz de Direi- to termômetro dá economia e

das finanças nacionais, equacioneto desta,Comarca, vem 'de
se em têrmos de redução máxí-

ser .promovido para a Co- ma de despesa e'da arrecadação,
marca de Crísciuma, de quar- que deverá ser dinamizada.

ta entrancia. Cumpriment�- Para enfrentar o deficit' de
mos S. Excia. pela justa pro- , i 200 bilhões, não dispõe' o go

moção embora sentindo a vêrno .:: dirá o ministro Cle- ,

sua ausencia, pois Dr. Paulo mente Mariani -' de outros

além de ter' sido um Juiz
meios senão o de' comprimir' ás

'_despesas e arrecadar o máximo,
trabalhador, humano e jus- já que nem deve e nem' .pre
to ainda liderou várias cam- 'tende emitir. O govêrno prevê
panhas de interêsse público um plano de economia, terá que

em nosso município. desistir da maioria dos investi-
mentos empreendidos e dará
andamento apenas aquela obra
de caráter rigorosamente ina- _

diável. Na. reunião ministerial
se examina caso por caso, obra,
por obra, com parecer dos res

pectivos ministros.

O problema é gastar o mim

mo possível. Em virtude de ha
ver o ex-ministro da Fazenda,
sr. Sebastião Paes de Almeida,
conseguido um adiantamento de
seis meses para os pagamentos
em dólares, embor a' considere o

titular 'da, fazenda gravíssima a

situação externa, fica dispondo
dêsse período - para cuidar to
talmente da situação interna de ..

licadíssima - acentua S. Exa.
em face do déficit de 200 �_ilhões.

"

Focaliza o sr. Clemente 'Ma
'riani o que denomina de "falsi
dade orçamentária", como é o

Rio, 21 (G) - O Ministro da

Fazenda, Sr. Clemente Mariani'

desde sábado se encontra em

vivemos e' não o que possamos
a vir viver.

,

\'
O amor é o extase sentido,

pelo contato franco e honesto
das pessôas' que atingiram e ul

trapassaram a barreira da vai

dade, do egoismo; os que en

contraram dentro do Amor e

da Bondade o significado de,
uma vida inteira; a êstes o AmÇ>r
é o Lenitivo de uma Existência.

Escola Técnica de COlnércio de, Cunoinbas
Participo aos Senhores interessados, que a matrí

cula para as 1 a.,-..,2�. e 3a. Séries do Curso Técnico de'
Contabilidade, encontra-se aberta dêsde o dia 1 de feve
reiro le se encerrará dia 28 do mesmo mês.

Informa,ções \
na' Secretaría da Escola, das 17 às

20 horas. '

,

Canoinhas, 2 de fevereiro de 1961.
\ \

Aêácio Pereira - Diretor substituto.

Agradecimento"
o Irmão Aloisius Frantz, Diretor do Ginásio San

ta Cruz e demais Irmãos da' comunidade ,Marista de
Canoinhas, agradecem, sensibilizados; aos Diretôres da
Rádio local, aos Diretôres dos jornais desta cidade, aos

Diretôres cios "Correios e Telégrafos", ao comando do
-deatacamento da Polícia. aos Reverendos Padres, Fran
ciscanos. à tôdas as autoridades e povo em geral, desta
bôa terra. pelas condolências,' inforrnativos.. colaboração
e "máxime" pelas preces, assisjência à Santa Missa
de 7°, dia. e demais atos fúnebres, pela alma do "Pran
teado Irmão Reinaldo". trâgicamente falecido. Que Deus'
o tenha nol Céu!

.

,De modo pàrticuIar, agradecemos, �os componen
tes do "C&fO Santa Cecília" que tanto solenizou aos

ato. fúnebres. ,

,/
'

Canoinha•• 21 de fevereiro de 1961.
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caso das' dotações; que não cor-

respondem à.s necessidades reais
como, por exemplo, a da Ma
rinha Mercante, com 450 mi
lhões de cruzeiros no orçamento;
mas na verdade precisando . de
dez bilhões. O mais impresio
nante ainda é o caso da parida
de - acrescenta o/ministro -
para cujo pagamento estão con

signados ,no brçam�nto, 23 bi
lhões, ao passo que são neces

sários 79 bilhões.

A execução do plano do Mi- J

nistério da Fazenda terá caráter
de suma urgência. Deverá co

meçar 'ainda no decorrer desta
,semana. Por isso mesmo, quan
do o ministro, Clemente Mariani
voltar a Brasília, já deverá tra
zer ;:IS nomeações dos que esta
rão responsáveis pela "prática
das medidas heróicas", isto é,
os diretores das carteiras de \

Câmbio, Redescontos, Comércio
Exterior, Crédito Geral etc.

<:

REFORMA CAMBIAL 'LENTA

Quanto à reforma "cambíàl,
não Será de realização imediata
e violenta: mas lenta e parcial,
de modo a ser absolvida pelo
organismo nacional sem como

ções. Está constatada 8 ímpos
sibilidade de manter o custo a

tual do câmbio, nas medidas
para seu ajustamento à realida
de financeira não poderão ser

tomadas senão paulatinamente.
A fixação do dolar, em princí
pio, seria em 150 cruzeiros.

o Clube de Bolão Democrata
(turma do terça-feira) deseja
boas- vindas aos gêmeos ,vogt
e cumprimenta o colega Willy
e sua Exma. Esposa, II
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, Além de sua extensa linha 'de tecidos, para tôdas as

estações do ano, e de padronagem renovada, agôra,
especialmente, para os dias de calor, apresenta:

VISCOLIN'

�p4/2
PURO, LINHO

.

.'
.

V. vestirá. b'em,com qualquer dêstes;tecidos no verão.

.bOatOUP'�
V J,S' 'T A - S E DE,., ,\ G R A ,ç A

Inscreva-se na IICOO,PERATIVAli de Roupas' RENNEH
f"-

que em 1961 distribuirê T RÊS Prêmios' mensalmente, Escolha a prestação
que mais lhe convêm': Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 ou Cr$ 700,00 por mes.

Os sorteios serão feitos pela última extração de cada mes da Loteria Federal.
" I

Inscrições ,e prospectos no R E V E N o E o o R 'RENNER desta cidade

/

a casa da bôa roupa

Rua Getúlio Vargas, 882 Fone, 298

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARR9 'E AREIÃO • AMPLA CAR

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE CARGA. MOTOR DE 6 CILIN-
I ,

DROS E 90 H.P., O FAMOSO MOTOR WILLYS l1li CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS. INCOMPÀ'E,ÁVEL PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS NO CAMPO E NA CIDADE

PtCK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM ,CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!

VENHA VE,LO EM
.,

\BÀSILIO HUMENHUK &" (IA. LTDA� '��
,

Rua Vidal Ramos, �03 - Telefone, 145
,

CAN�INHAS,
- SANTA CATARINA

'@',WUm produto da 'WIl..LYS-OVERLAND DO BRASIL S. A. WlllYS
./

� /

Praça Lauro Müller, 751

Fone 125' - Caixa Postal 76
Canoinhas - Sts, Catarina

Louças 'MAUA'
Jogos pI café
Jogos pI, jantar
Jogos pI crianças
hícaras pi coleção. "

,1

FAQU,EIROS: Elmo - WolFf :- Eberle
I Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF

J. Côrte
CAMINHÃO "CHEVROLET", 1946
FURGÃO - .em perfeito estado

Vende-s� ou � troca-se por,Cerninhonete
VER :fi; TRATAR COM 3x

LAURO RIBEIRO em Felipe Schmidt .

Esquadrias Santa Cruz SIA
Assembléia Geral 'Extraordinária

2á. Convocação
Ficam convocados os senhorea Acionista. deeta Sociedade.

para se reunirem em Assembléia' Geral Extraordinária - 2a. convocação
a, realizar-se no dia 15 (quinze) de março, às 16 horas, na sêde social
situada à Rua Princesa Isabel s/n - Canapo d'Agua Verde, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte l

ORDEM DO DIA /

Iv.) • Aumento do Capital Social.
2°.• Alterações dos Estatutos da Sociedade.

Canoinhas (SC), 15 de fevereiro de 1961. 2x

OTTO FRIEDRICH - Diretor . Presidente

.Esquadrias '- Santa Cruz SIA
Assembléia Gera] Ordinária'

Ficam convocados, os senhores acionistas desta sociedade,
para se reunirem em .Aasemblêia Geral Ordinária a realizar-se no dia
15 (quinze) às 14 (catorze) horas, na sêde sodal situada á Rua
Princesa Isabel, s/ri. Campo d'Agua Verde, a fim de deliberarem
sôbre a seguinte

. ORDEM DO DIA

1°,.) • Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o Balanço
Geral, Conta de Lucros e Perdas, Conta da Diretoria
e Parecer do Conselho Fiscal relativos 1;10 período social
de 1960.;

'"

2°.) • Eleição dos membros efetivos e suplentes para o Con-
selho Fiscal;

3°.) • Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

NOTA:· Acham-se à disposição dos senhores Acionistas. no
,

escritório da Sociedade situado à Rua Princesa Isabel
s/o, Campo d'Água Verde, os documentos de que
trata o Art. 99 do Decreto-Lei nO. 2627 de 26 de,
setembro de 1940.

Cauoinhas (SC), 10 de fevereiro de 1961. 2x
I "

OTTO FRIEDRICH 'Dir�tor • Presidente.

/
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Os Rotárianos de (anoinhas
comemoram o aniversário do

Rotary International
Clube de Serviço de Ambito Mundial marca o seu

56° Aniversário com 500.000 Sócios

Os Rotarianos de Canoinhas se aliaram nesta data a mais
de meio milhão de companheiros em seis continentes, comemo
rando o 56°; aniversário da fundação de Rotary. O aniversário
dêsse companherísmo mundial de homens de negócios e profissio
nais foi comemorado pelo Rotary Club local, na sua reunião
festiva de quarta-feira realizada na séde da Sociedade Esportiva
Esperança,

Presidiu a reunião o companheiro Benedito Th. Carvalho
Neto; como Secretário: Arno. C. Hoffmann e Diretor do Proto
cólo: Francisco Raphael Di Lacio.

.

Dando início a reunião o sr. Presidente pediu uma sal
va de palmas ao Pavilhão Nacional. Com a palavra o compa
nheiro Raphael, que saudou os visitantes: Damas Rotárías; Dr.
Paulo Peregrino Ferreira, DD. Juíz da Comarca; Alcídio Zaniolo
e Exma. Sra., Presidente do Lions Club; Sra. Ruth Colodel e os

aniversariantes Pedrassani e Erwin. Pelo companheiro Arno foi

procedldo o sorteio de prêmios entre as Damas Rotárias e con

vidadas, cabendo o primeiro prêmio á Sra. Nair Zaniolo e o se

gundo á Sra. Nydia Ritzmann. Os companheiros Scheide, Segundo
e João, foram escolhidos para comissão' de preparação da eleição
do novo Conselho Diretor para o periodo de 1961/1962. O com

panheiro Erwin foi designado para relatar os boletins na próxi-·
ma reunião. Pediu a palavra o ,sr. Dr. Paulo Peregrino Ferreira,
que congratulando-se com os rotarianos pela data festiva,. falou
sôbre o fator educacional e fez a sua despedida em virtude de
sua promoção para a Comarca de Criciuma.

.

. .
Em seguida, comentando sôbre o programa do Rotary, o

companheiro Benedito, Presidente de Rotary Club de Canoínhas,
declarou: "As atividades rotárías em todo o mundo são baseadas
nos mesmos objetivos gerais que norteiam o nosso próprio clube,
o desenvolvimento do companherísmo entre homens de negócios
e profissionais, a melhoria de comunidades, a orientação dos jó
vens para que se tornem melhores cidadãos, a promoção de ele
vados padrões de ética nos negócios e nas profissões, e o de
senvolvimento de compreenção, bôa vontade e paz internacionais.
"O objetivo básico de Rotary", prosseguiu o. sr. Benedito Th.
Carvalho Neto, é o seu Ideal de Servir que consiste em ter con

sideração e prestar auxílio ao próximo. Para alcançar êsse obje
tivo, Rotary procura tudo aquilo que reuna os povos e evita tu
do aquilo que os possa separar. É essa a razão por que Rotary
se tornou uma organização mundial, cujos ideais foram aceitos

por homens que diferem grandemente em lingua, costumes e

tradições históricas".
'

Retraçando o, crescimento de Rotary, O Presidente Bene-
dito declarou: ..

"O primeiro Rotary Club foi organizado em Chicago,
E.U.S., no dia 23 de fevereiro de 1905, por Paul P. Harris, um
jóvem advogado que sugeriu a idéia a- um grupo de seus ami

gos. FoJ escclhidc o nome de "Rotary" porque as primeíras reu

niões do clube foram realizadas em rodízio, nos escritórios dos
seus sócios. Os ideais rotários de companherismo e serviço aos

outros logo se espalharam de cidade a cidade, nos Estados Uni
dos e no' Canadá, cruzando depois os mares e atingindo todos os

continentes.

Durante mais de meio século, Rotary tem crescido em

número e fôrça. Em .1960, por exemplo, mais de 400 novos Ro

tary .

Clubs foram organizados em 50 paízes e quatro novas re

giões foram acrescentadas na lista rotária - Aden,' na Asia; - Ga
bon, na Ãfríca: Ilhàs Ríu-kíu, no Oceano Pacífico; e San Maríno,
na Europa.

No mês passado, o número de sócios de Rotary ultrapas
sou de meio milhão e hoje 'essa 'organização mundial de serviço
é composta de 503.000 executivos de negócios e profissionais que
são sócios de 10.815 Rotary Clubs em 129 paízes.

\ Referindo-se a um dos projetos do qual estão participan
do todos os Rotary Clubs do mundo inteiro, o Presidente Bene
dito declarou que o programa de Bolsas de Estudos da Fundação
Rotárta fei iniciado como um tributo ao fundador de Rotary, Paul
Harris. Essas Bolsas Rotárias de Estudo dão a oportunidade ao

bom estudante formado, de viver e estudar durante o periodo
de um ano em um paíz diferente do seu paíz de origem, como

embaixador de bôa voritade, com Bolsas de uma importância
média de 2.600 dólares. \ .

Mais de 1.400 Bolsas de Estudo foram já concedidas a

, _ estudantes de 70 paízes nos últimos 14 anos - para estudos em

45 paízes. Essas concessões do Rotary International nêsse campo
de compreensão internacional atingiram um total de mais de
3.600:000 de dólares. Através dêsse programa de bolsa a estu
dantes de outros paízes, Rotary está contribuindo para fomentar
melhores relações tnternacionats, aumentando os contatos pessoais
que as nações do mundo têm entre sí".

Completando os aspétos Internacionais de Rotary, o Pre
sidente Benedito esboçou rapidamente a história do Rotary Club

. de Canoinhas, que foi fundado em 1949 e conta agora com 20
sócios. Em seu comentário acêrca das atividades do clube, des
.creveu êle os principais projetos aos quais o clube se dedica,
como: De Serviços Internacionais: Comemoração de/ todas as da
tas históricas de paízes amigos - Palestras sôbre a ONU - Inter
cambio com outros clubes de outros paízes, mediante tróca de
amóstras de artigos de n/produção e cartas com informações de

n/cidade. - De Serviços à Comun'idade: Campanha de sinalização.
de trânsito - Campanha para a regularização de terras adquiridas
por colonos a S. Lamber - Campanha de bolsa de estudos a es

colares locais - Prêmios aos melhores estudantes do ano letivo -

Campanha de assistência financeira e doação de livros a Biblio
téca Infantil de Canoinhas - citando ainda sôbre a assistência

completa prestada as vítimas da catástrofe que assolou a região

.
'

,", -.

MEMORANDUM A JANJO
,

OUADROS/
.....,. .

Roberval Filho ridades vão de mal a pior. A

aparelhagem legal dos ins
titutos não funciona e o relaxa
mento na capital do Estado dos

órgãos centrais é. coisa de as

sombrar, de fulminar na hora o

pobre coitado que sofra das co

ronárias e dos nervos.

Os moços simpáticos dos ins
títutos, em Florianópolis, pas
sam os dias confortávelrnente
assentados às cadeiras giratórias
a discutir entre sí assuntos de

Excelência:
Escrevem Os jornais que o

custo' de vida teria sido seu

maior eleitor. O fato não cor

responde, .porque nós. brasilei
ros, confiando nos seus arrasa
dores I discursos contra a previ
dência social, resolvemos elegê
lo' independentemente de outros

quaisquer fatores.

Em Santa Catarina, as auto-

Comunicação
.WILLY voar E SENHORA, [uõiiisos parti.

cipam aos parentes e amigos o nascimento dos ro-

bustos garotos
.

..4.LIRIO WILLY E ANISIO INaO
ocorrido dia 23 (quinta ífeira) na maternidade

Santa Cruz.
.

Aproveitam o ensejo para externar seus pro
fundos agradecimentos ao distinto médico Dr. Os ..
valdo Segundo de Oliveira e às Irmãs de Caridade
do Hospital desta cidade, pela maneira humana com

que tem tratado das crianças e sua mãe aí internados.

Canoinhas, fevereiro de 1961.

Atenção Senhores Proprietários
em Ruas Já Calçadas

r AVISO
A Prefeitura Municipal, solicita aos Srs. proprie

tários sitos em ruas já calçadas, que compareçam à Te
souraria desta Prefeitura, a fim de saldarem seus débitos
referentes ao mês de FEVEREIRO CORRENTE e

débitos atrazados de outros meses inclusive do exercício
passado.

-

DR. JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp, até 14 ano.

AT'É O AMARGO .FIM

Cine
.

Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

\
-----.

HOJE á. 20,15 hora. • Impróprio até 14 ano.

Os Viúvos Também Sonham
Em CINEMASCOPE

c/ Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Eleanor Parker,
Carolyn Jones, Thelma Ritter

"Deliciosa comédia, limpa, engraçada e muito humana!

Própria para toda a família!!!

DOMINGO • á. 14,00 horas - Censura Livre
� OS VIUVOS TAMBEM SONHAM

DOMINGO
á. 17,00 hs, Censura até 10 anos

ás 20,15 hs,
-

Irnp, até 14 anos

PARAISO ROUBADO
Em TECHNrCOLOR

cf Hans Holt, Annie Rosar e outros artistas célebres
Grandiosa e soberba produção do novo cinema alemão.

'-----

28. Feira - ás 20,15 horas � Proib, até 14 ano. � REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 horas - Proib, até 18 anos

SEGREDOS{ DE ALCOVA
c/ Martine Carol, Françoise Arnoll, Víttoríó de Sica

Um filme que apresenta diversos "sketches" narrando os

segredos dos personagens na sua vida íntima ... !!!

c/ Robert Mitchum, Anne Heywood, Dan O'Heiiihy
"Sensacional drama da United Artists"...

Aguardem para o próximo domingo:
. .loselíto, í

O menino da' voz de
.

ouro, em

SAETA, O CANTO DO ROUXINOL ...

'H RlItt& MMÇ ; ii&&4 44
)

de Rio dos Pardos a 13 de agosto de 1959 e a contribuição na
\

reconstrução.
A Convenção de 1961 do Rotary será realizada' em

TOQUIQ, no Japão, de 28 de maio aio. de junho: ocasião em

que milhares de rotarianos do mundo se reunirão para se dedi
car novamente ao ideal de Rotary "DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI".

FARPAS ...

palpitante interêsse: polítíca
futebol, mulheres dos outros...
Mas nós. excelência, permane
cemos nas portas das autarqutes
em Joinviile, firmes em fila,
aguardando a solução de Um

requerimento que, depois '''de
séculos", aparece todinho rabis
cado de despachos E', uma or

dem final, imperativa, de fazer
o documento retornar ii fonte,
por não haver ordem superior
para cumprir a já aprovada e

regulamentada Lei de Prevíden
cia Social.

Sirva-se V. Exa., sr. presiden
i te, do mandato que vos outor

gamos, para providenciar o se

guinte:
1) Os papéis em geral, pro

tocolados nas autarquias, devem
tramitar mais rápidamente.

2) Os dinheiros dos operários
machucados deve aparecer sem

delongas e subterfúgios. Para
que então, .- caramba! - pa
gamos IAPS?

3) Cumpra- se imediatamente'
a nova Lei Orgânica da Previ
dência Social.

(assinado) OS OPERARIOS

.... Nr ri

FALECIMENTO

Merhy Seleme
Acometido de mal subito,

faleceu dia 17 ultimo em Três
Barras, onde residia, o benquis
to cidadão Sr. Merhy Selerne,
comerciante há longos anos es

tabelecido naquela localidade.

Embora tardiamente, apresen
tamos à família. Merhy Seleme
nossas sentidas condolências

o grande Capistrano de Abreu
assentâra esta ideia que o pri
meiro ãrtigo da Lei Magna deve
ria ser este: "Cada brasileiro é

/' obrigado a ter vergonha na cara".
E na verdade, a impressão domi
nante, que se reflete de situações -

várias, é· um desprezo cinico dos
mais elementares principios de
moralidade. Negam tudo. Os es

candalos, os roubos. as falcatruas
estão sempre na ordem do dia.
Houve quem notasse não haver
departamento publico que se não
envenenou dó virus peçonhento
da corrupção. Essa fabulosa in
diferença aos incríveis desvios dos
dinheiros publicos, sua pessima
aplicação, mostra, numa pas�osa

.

evidencia, o calibre moral panta-'
noso de alguns engravatados e

encartolados orientadores da opi
nião publica. São homens êsses
que têm por norma única de vi
da, apenas a honra. Sim, entenda
se bem: essa honra baseada na

moral humana, na moral indepen
dente, na moral utilitaria, que
solta os freios ao capricho, que
tudo permite e deixa passar e

fazer a pretexto de conveniencia·
individual e social., A êste pro
pósito, diz acertadamente o agos
tiniano Eugenio Cantera: "A im-.
prensa nos refere diaeiamenje até
onde chega a virtude dêsses ho
mens que só juram nas asas da
honra. Quando a tentação agui
lhôa e estala com violência a lu
ta na consciência. degradam-se
vilmente, cometendo todo género
de atropelos e iniquidades. Acon-"
tece que os homens de honra cos

tumam ser, entre outros, os polí
ticos traidores de Sua patria, os

exploeadores dos operarias, que
depois de pregar caridade, filan
tropia, solidariedade e progresso
nas fabricas e oficinas, deshonram
com seus atos, o que seus lábios
pronunciam, virando a demoracia
em prato de suas ambiçêes e feroz
egoismo". ]. P. 'M.

I

\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Criacão
1

Federais
de

capitais
BRASILIA, 17 (G.) - Aos

chefes dos gabinetes civil e mi
litar da Presidência da Repú
blica o sr. Jânío Quadros diri
giu o seguinte memorando:

"Aos Gabinetes Civil e Mili
tar. Excelências: 1 - Elaborar
decreto descentralizando os ser

viços do gabinete civil e militar
ao longo das seguintes linhas:
a) Em cada capital haverá um

oficial do gabinete civil e um

oficial do gabinete militar, a se

rem designados por Vv. Exas.;
b) Entre as suas atribuições,
terão a de encaminhar às r!:'

partições federais, às autarquias
e aos órgãos administrativos
direta, sediados no· Estado, pa- ,

péis, processos de interêsse dos
.

cidadãos nele radicados €, por
êsses cidadãos apresentados ou

encaminhados ao gabinete civil
ou militar: propor cu sugerir,

atravéz a chefia do gabinete ci
vil ou militar, a melhoria dos
serviços públicos federais e res

pectivo do serviço das autar

quias e órgãos de administração
indireta; c) Encaminhar à che
fia do gabinete civil ou militar,
devidamente informados, papéis
ou processos cuj� decisão caiba
a Vv. Exas, ou caibam a Ss.
Exas. os ministros ou ao Pre
sidente da República ..

2 � Vv. Exas. designem um

oficial do gabinete civil e um

oficial do gabinete militar no

Distrito Federal para supervi
sionar e coordenar os trabalhos
dos gabinetes, dos Estados.

3 - Os .Gabinetes dos Esta
dos instalar-se-ão em dependên
cias do Govêrno Federal, requi
sitando o material permanente
e o material de consumo ne

cessários".

Hegistro Civi
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas. Estado de
Santa Catarina, etc.
Faz saber que pretende casar:

Jovino Paulitzki e Eduvirgens
Tiskas. Ele, natural deste Esta
do nascido em Pulador, neste'
Município, no dia l°. de setem
bro de 1934, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste

Município, filho legitimo de Vi
cente Paulitzki, fal. e de Dona
Veronica Paulitzki, domicilíada
e residente em Pulador, neste

Município. Ela. natural deste
Estado nascida, em Paciencinha,
Mun. de Canoinhas, no dia 26
de maio de 1939, doméstica,
solteira, domícilíada e residente
neste Município, filha ligítima
de Boleslau Tiskss, falo e de

Edital
Dona Helena Tiskas, falecida.

Apresentaram os documeutos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mentos de existir algum impe
dimento legal, acuse- o para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos 10-

vrei o presente que será afixa
do no lugar de costume deste
Cartório e publicado pelo jor
nál Correio do Norte da cidade
de Canoinhas.

f'

Eu, Sebastião Grein Cata, Ofi
cial do Registro Civil que es

creví, dato e assino.
Major Vieira 15 de tfevereiro
1961.

Sebastião Crein Costa

Oficial do Registro Civil.

RADIO

Anuncie
o melhor vendedor do mundo.

,

, I
o melhor som do planalto catarínense.

C A N O I N H A 5 Capital da Erva Mate,
no ano de seu clncoentenário.

SEU TÃLÃO VALE UM MILHÃO
. CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30.00, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar, no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

Edital
de

de citação
40

com

(quarenta)
o Cidadão Artur Burgardt, Ju

iz de Paz em exercício do cargo
de Juiz de Direito da Comarca
de CanoinhflS: Estado de Santa
Catarina, na, fôrma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar possa que por parte de Dr.
CLEMENTE PROCOPIAK e sua

mulher, Da. EUGENIA OLGA
PIECHNIK PROCOPIAK, me

foi apresentado a seguinte peti
ção: Exmo Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca de Caaoinbes.
Dizem o Dr. CLEMENTE PRO
COPIAK e sua mulher Da. EU
GENIA OLGA PIECHNIK PRO
COPI-AK, brasileiros, casados, o

primeiro médico e a segunda de

prendas domésticas ambos resi
dentes e domiciliados na cidade
de Curitiba, capital do Estado do
Paraná por seu bastante procu-

, rador infra firmado .. advogado ins
crito sob n". 162 na ordem dOEI

Advogados do Brasil, 'Secção' de
Santa Catarina, e com escritório
à Rua Paula Pereira n". 207 nes

ta cidade, o seguinte: t-, - Os

Suplicantes sãO senhores e ligiti
mos possuidores 'de parte dos i
móveis denominados "Cá pão do

Herval" e "Espigão da Vovó",
situados na ColoDia Santa There

za, dêste município e comarca,

em condomínio com o Sr. NICO·
LAU TRIZINOSKI e sua mulher,
brasileiros, casados, propritários,
residentes 00 imóvel "Capão do

Herval"; propriedade essa que hou- Iveram por adiudicecão junto ao

espólio de Prssciliaue Matoso, con
forme carta -estão expedida e que
está devidamente transcrita no

Registro Geral de Imóveis desta
Comarca sob n". 21.057, fls. 251
do Livro nO. 3-T' e que a esta

acompanha como documento n".

III; 11°.. De conformidade com

o título de aquieição do antecessor

dos Suplicantes e do prôprio tí
tulo dos Suplicados, êsses imóveis
dividiam com o "Campo Experi
mental de Canoinhas", hoje 'Es
cola de Agricultura Vidal Ram08",
Rio Canoinhas -e terras de tercei
ros, e mediam 11.556.000 m2.

(onze, milhões quinhentos e cin
coeota e seis mil metros quadra
dos), e é composto de terrenos de
cahiva. campos e banhados; 111°.
Acontece, que a não serem ai di
visas certai com o "Campo Ex

perimental da Canoinhas" e a que
é constituida pelo Rio Canoinhas,
as demais são desconhecidas em

virtude de haverem desaparecido
os marcos colocados quando da
medição para a expedição do com

petente título de concessão expe
dido pelo Govêrno do Estado. is
to nos louginquoa anos Je 1913
e 1926; IVo. • E, corno ultima
mente venham surgindo dúvidas
de parte dos Suplicados e demais
confrontantes sôbre os limites exa

tos dos imoveis acima menciona
dós, bem como dúvidas existem
sôbre provável excesso de terras,
torna- ae necessária II restauração
de divisas, -o que, somente poderá
ser feita mediante o procedimento
judicial de demarcação de tôda a

área dos mesmos: Voo - Nestas

coudiçõea, e sendo os Suplicantes
proprietários nos aludidos imóveis
de uma área de cinco milhões
seiscentos e vinte e nove mil e

trezentos e sessenta e nove metros

quadrados (5.629.369 m2), origi
nariamente, desejam extinguir a

comunhão ainda existente, pela

que, por esta e na melhor forma
legal, requerem, na conformidade
do que estabelecem os Arts. 569
e 629 do Código Civil, seja pro'!
cessada a competente ação judi
cial de demarcação, cumulando-a
com a de divisão dos imóveis oh
ietos desta, observando-se para tal
o eatituído nos arts. 415 e seguin
tes do C�digo de Processo Civil
concernentes ao feito. Assim, re·

querem a V. Excia. a citação dos
conírontantes, por Edital, por se
rem desconhecidos (Côd. Proc.·
Civ. Art. 177 n°. 1), e dos con

dominios NICOLAU TRIZINOS.
KI e sua mulher por mandado,
para 08 termos da presente ação
de demarcação' comulada com a

de divisão, ficando os confrontan
tes citados para, no prazo legal,
contestarem a ação, se o quiserem,
e para os demais. termos do pro
cesso até final, isto é,' até a de
finitiva I fixação das linhas de de
marcação; e os condominios, para
acompanharem os termos da ação
de demarcação, e li seguir os da
divisão, com 8 condensção de uns

e outros ao 'pagamento de sua

quota parte nas despesas da ação,
e integral quanto à parte conten

ciosa a quem derem causa, citação
que se tornará extensiva aos atos

da execução' pena de revelia,
Juntam a esta apenas cópia de

presente pedido' uma vez que os

demais dooumenos constam todos
de registros públicos. Dão ao pre
sente feito o valor de Cr$ 50.000,00
(cincoenta mil cruzeiros)' pela, di

go, sendo, Cr$ 25000,00 (vinte e

cinco mil cruzeiros) pela demar
catória e Cr$ 25.000,00 (vinte e

cinco mil cruzeiros) para a de di
visão, [untando o talão correspon-

c prazo
dias

,

-.

gabinetes
em todas as

do Brasil

dente ao pagamento da Taxa Ju·
diciâria devida PP. EE. Deferi.
mente. Canoinhas, 22' de junho
de 19�0. (a) Rivadávia R. Cor
rêa Está devidamente selada.
DESPACHO: 1 - Defiro o reque
rido. Nomeio agrimensor ao Dr.
Leones Greipel e peritos os Srs,
Nery Waltrick e José Stokler
Pinto. Para suplente do primeiro,
nomeio o Dr. Alfredo Scultetus e

para suplentes dos peritos, os Sra.
Eduardo de AltneÍda e Osmar
Borges da Silveira, respectivamen
te Designe-se data para o com

promisso. II . Peçam-se as citações
requeridas, afixando-se o edital
no lugar do costume e publican
do-se o mesmo, com prazo de qua
renta (40) dias, uma vez 00 Diâ

. rio Oficial do Estado, Secção
Justiça, e pelo menos, duas vezes,
no jornal- "Correio' do Norte" que
se edita nesta cidade. Canoinhas.
24-6,60. (8) Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito. PARA os

devidos fins, mandou o MM. Juiz
de Paz, expedir o presente Edital,
que na forma da Lei, será afixa
do no lugar de costume e publi
cado uma vez no Viário Oficial
do Estado e duas vezes no jornal
local "Correio do Norte". Dado
e passado nesta cidade de Canoi
nhas, aos vinte e cinco dias do

mês de junho
.

de mil novecentos
e sessenta, Eu, (a) Rubens Ribei
ro da' Silva, Escrivão o escrevi.

(a) Artur Burgardt
Juiz de Paz em exercício

Está conforme o original afi
vado no lugar do costume, do

que dou fé. Data retro.

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão.

Promete Ministro da Agri
Direto

o

Financiamento

Pequeno, Lavrador
cultura

ao
RIO, 18 (V.A.) - Dizendo

não ter ainda planos estabele

cidos, mas a promessa do Pre
sidente .da República de dar-lhe
todos os recursos necessários

para fazer no país uma revolu
ção agropecuária, o novo Minis
tro da Agricultura, sr. Romero
Cabral da Costa, anunciou que
os pequenos lavradores terão
financiamento direto do gover
no "sem os percalços burocrá
ticos e as dificuldades que até

agora impediram um auxílio e

fetivo ao homem do campo".
- "Administrarei aquele im

portante setor governamental -
frisou o novo titular - como

fazendeiro que sou, cuidando de
tirar da terra tudo que a terra

pode dar ao homem como' dá

diva de Deus. Houve quem es

tranhasse a escolha do meu no

me, por não haver sôbre a mi
nha cabeça a auréola, de um

passado político. Mas tenho as

mãos calejadas pela faina do

campo, para mostrar aos que
desejarem conhecer o meu pas
sado".

na RADIO' (ANOINHAS

MAIOR PRODUÇÃO
- "De início -- declarou o

ministro Romero Costa - to

das as minhas atividades se

concentrarão em promover, por
todos os meios, maior produção
de gêneros alimentícios, como

arroz, feijão, batata e milho. Por
outro lado, o Mintstério não
descuidará do reflorestamento,
reabilitando as' devastações' de
nossas florestas, com dois obje
tivos: projeção das quedas de

água e consolidação da econo

mia nacional baseada na explo
ração de madeira".

Proibição
Honorato B. Pacheco,
ldelino F. Tulio, José da
Silva Lima e José Gui-

Ribas;. Proibemmarães
,a invasão, caçadas, em seus

terrenos situados em IN

VERNADA ALTO CANOI
NHAS.. Os infratores serão

punidos de acôrdo com a lei.

Livros e Romances
CASA ERLITA

/

raRA fERIDAS,
E C l E MaS,
INFUMBCOES,
C o C E I H A S.
F R I E I R B S,
ESPINHAS, UC.NUNCA EXISTIU IGUAL
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.Snrs. Contribuintes
atrazcem

20. AVISO

Prefeitura Municipal
Na qualidade de Prefeito Municipal, apelo para

os Srs. Contribuintes em atrazo com seus impostos e

Taxas, que procurem a Tesouraria, afim de saldarem seus

'compromissos, para que a Prefeitura também possa aten

der"os que lhe compete.
Nos próxinos números dos jornais, serão publicados

os nomes dos devedores desta Prefeitura.
\ !

Canoinhas, 20 de fevereiro de 1.961.
\

Dr. João Golodel - Prefeito Municipal.

A,V I S O
De ordem do Sr. Prefeito Municipal torno público, que de

acordo com o Art. 97 do Código de Postura Vigente, faço saber

que de. consonancia a letra D do referido código é expressamente
proibido o trafego de bicicletas, patinetes, ou velocípedes sôbre
8S calçadas ou passeio, cabendo uma multa de Cr$ 20,00 a Cr$
500�00 ,80S infratores deste regulamento, considerando-se transgres
sores da lei referindo-se ao Art. 311 em desrrespeito a lei Muni

cipal. Apela-se pois para os senhores Pais, e demais interessados,
para as devidas recomendações no sentido do desrrespeito a lei.

Pedro Paulo' Portes - Fiscal Municipal.

SOt Hípica E,sportiva "JULIO BUDANTu
CONVITE

A Diretoria da Sociedade Hipica e Esportiva "Julio Bu
dant" tem o máximo prazer em convidar fodos os seus associa
dos e Exmas. Famílías e bem assim o povo em geral deste e dos

. visinhos municipios, para assistirem o Pareo 1. penca - égua"
MOSCA, de Canoínhas - Cavalo DUQUE e BARONESA de Rio

Negro. 2. páreo" - VENCEDOR, Cánoínhas =; DEFENSIVO, Rio
Negro; a realizar-se dia 26 de fevereiro de 1961.

Ambas as corridas levarão a aposta de Cr$ 50.000,00.
Haverá churrasco e completo serviço de bar.

Agradecemos antecipadamente pela comparencia. A DtRETORIA

Para Indústrias,o

Agricultura ou Navegação
.

'MWM" D""Motores ' ,
"

KD 12 iesel

II KD�2Z II KD�2D II
-

KD12E KD,12V
1 4

5,5-11 II 11-22 1'6,5�33 � 22·44
II 1000/2000 II

12 II 24 II 36' II 48

nO. ell.:

Força HP:

Rotaçõàs:

Pto. em
2.000 rpm:

Venda com 'facilidades de pagamento 4

Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte
.

Praça Lauro Müller, 751 - Fone, 125
Caixa Postal, 76 �'CANOINHAS

DR. ARNOLDO PEI·TER FILHO
ADVOGADO

,CIVEL COMÉRCIO"- TRABALHO
Ruã M'aJo-r"e\iielra, 490 .:.; 'eâl1oinhcas�"

"

'., p

CRIANça NASCEU' COM VAS
SOURA DE J4NIO NA TESTA
TER.ESINA, 8 (Meridional)

Caravaná curiosos estão saindo
desta capital para a cidade

Campo Maior, a fim de obser
var um fenômeno que desperta
enorme senssação: o nascimento
de uma menina com uma vas
SOUI'a na testa, igual á que o

presidente Janio Quadros usou

como simbolo de sua campanha
eleitoral.
A mancha em forma de va-

soura é bem visivel: o cabo co

meça logo acima do nariz: sobe
entre os olhos e se abre. em

leque, com dois centímetro de

largura, acima das sobrancelhas.
O pai da criança é o comer

ciante José Rezende Souza, qua
tem uma explicação "convin
cente" para o fenômeno: sua

esposa, quando grávida, partici
pou ativamente da campanha
do, sr. Janío Quadros e trazia

sempre ao peito, o retrato do
candidato sobre"uma pequenina
vassoura.

A menina já foi batisada no

bairro de Nossa Senhora de

Fatima, onde nasceu, com o
,

-

nome de Teresinha.

Edital . de Praça
com o prazo de

vinte dias
O Dr. Paulo' .Peregríno Fer

reira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Estadó de
Santa Catarina na fórma da
Lei, etc.
FAS SABE;R que, no dia vin

te e um, de, .merço p. vindouro,
às quatorze (14) horas, à-frente
da Prefeitura Municipal desta
cidade, o. porteiro. dos auditórios
do Juizo, ou "quem suas vezes

fizer, venderá, li. dinheiro à vis
ta ou mediante caução ídonea,
ou na fôrma- do-disposto no art.

967, § § I? a IVO. do Código
do Processo Civil, a quem ofe
recer preço não inferior ao da
avaliação os seguintes bens: 1)
- Um terreno, correspondente
a uma data, com a área de
440 m2, situado nos suburbios
desta cidada,

"

demarcado devi- .

damente e confrontando: fren
te com uma rua sem denomi
nação, de um lado com Nicolau
Gonçalves e de outro lado tam
bérn com este e fundos'> com

Bernardo Watzko, como se ve
rifica da aludida escritura, imó
vel este de'propriedade do exe

cutado, conforme transcrição
no Registro Imobiliário desta
Comarca, sob n 266, fls. 196,
livro n. 2 de ordem; avaliado
em Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiro). 2) - Uma casa de

moradia, construida de madeira,
coberta de telhas.. e respectiva
benfeitorias, edificada no terre
no acima; avaliado; em Cr$
,30,000,00 (trinta mil .cruzeiro),
oriundo de confissão, de dívida
com' garantia hipotecária feita

por FRANCISÇO POK�IVIE
CKI e dona LUCILA PROBST
KLOC'K. E, para conhecimento
das pessoas ª' quem possa inte
ressar mandou expedir este edi
tal, que será afixado no lugar
do costume e publicado três
vezes no jornal local "Correio
do Norte". Dada e passado nes

'ta cidade de Canoinhas, aos seis
dias do' mês de fevereiro de .

mil novecentos e sessenta e um.
I

Eu, . Zaiden E. Seleme - Escri

vão, o escrevi.

Paulo, Peregrino Ferreira. -

Juiz de
.
direito.

Está conforme o original, a

fixado, 'no lugar do costume, do
que dou fé.

Data retro. I

Zaiden E. Seleme Escrivão.

PREFEITURA MUN'ICIPAL

Nota de Agradecimento
o Prefeito Municipal de Canoinhas, agradece em

nome desta comunidade, as firmas Wiegando Olsen S/A.
Antônio e Francisco Ostroski e João Frederico Siems,
que embora sendo credores desta Prefeitura, concordaram
em pagar os impostos devidos, conformando-se em aguar
dar mais tempo para receberem os seus créditos,

O mesmo agradecimento
/

antecipadamente, se ma

nifesta a todos os demais credores que venham a ter
. mais êsse gesto de solidariedade,

.

confiança .

e amôr à

Canoinhas, nesta' fase dificil que enfrenta o Município. I

Canoinhas, 20 de fevereiro de 1.961

João Colodel.

DECLARAÇÃO
Eu, Ewaldo Pereira, abaixo assinado, declaro pela

presente que, em referência ao inquérito em que -é .acusa

do Nicoláu Teles Rodrigues e vitima Paulo Sudoski, con

forme boatos que surgiu neste distrito em que minha
pessoa havia falado que, Antonio Maron Becil era o cau

sador 'do acusado desse inquérito estar solto, declaro que
nunca falei sôbre esse assunto e a respeito que abalasse
a morál do snr. Antonio Maron Becil.

BRASILIA, 17 (V.A.) - O pre
sidente Jânío Quadrc's assinou

decreto, ampliando para sete
horas e desdobrando o expedi
ente das repartições públicas fe
derais, as quais passarão a fun
clonar das 8 h.,30 às 11 h. 30
e das 14 às 18 horas, e, aos

sábados, das 9 às 12 horas.

O DECRETO

É a seguinte a integra do
decreto baixado:

"O presidente- da República
usando das atribuições que lhe
confere o artigo ff7, item' pri
meiro da Constituição, decreta:

Art. 1°. - Os servidores do
serviço civil do poder Executi
vo e das autarquias a que es

tejam afetos encargos de natu
reza burocrá tica, fiscal, técnica,

. artística, científica ou de tipo
similar ficam obrigados a pres
tação de 38 horas semanaís de.
trabalho.

§ 1°. - Para efeito do dis

posto nesse artigo, o funciona.
menta das repartições públicas
federais obedecerá ao horário
de 8 h. 30 às 11 h. 30 e das
14 às 18 horas, exceto aos sá
bados, que será das 9 às 12
horas. (\_

§ 2°. - As repartições que,
por força das respectivas atri

buições; não possam obedecer
ad regime de funcionamento

previsto no parágrafo anterior.

Majór Vieira, em 21 de Janeiro de 1.961.

(as.) EWALDO PERE;IRA

. '

Rússia
Com

Dispara
Destin:o

Nave - Espacial
ao Planeta Venus

çao de gráu poderá alterar a

trajetório do artefato em milha
res de quilometros. Diz-se que
a tentativa russa de alcançar
Venus, a 88 milhões de klms.
de distância. da , terra; : equí
vale a atingir uma laranja situ
ada a quase 5 mil .quílômetros
'de distância com um tiro de
fusil.

Sete horas. diárias de trabalho
(para o funcionalismo

MOSCOU, 13 (UPI) - O'mais
famoso Sputnik soviético, dis

parado de um satélite já em

orbita da terra, viaja no espaço, '

hoje, rumo ao planeta. Venus.
Para chegar ao destino a nave

espacial russa, necessitará do
mais fantástico dos sistemas de
direção, da história. O êrro
mais insignificante de uma fra-

organizarão escalas especiais, de
modo que. seus servidores fi':'
quem sujeitos ao número de
horas de trabalho fixado nêsse
artigo.

,
Art. 2°. - Os servidores que

desempenham atribuição de na-
.

tureza industrial, agrtcola, ma
rítima, braçal ou de tipos simi
lar, inclusivé os de vigilância,
são .obrigados a 200 horas men
sais de trabalho.

§ único - A igual regime fi:'
cam sujeitos os carteiros, sers
ventes, auxiliares de portaria,
porteiros, chefe de' portaria, pes
soal temporário "e de obras e' os
que desempenharem funções si:'
mílares, -

Art. 3°. - Serão revistas no

prazo de 30 dias todas as esca

las de trabalho para o fim de
se ajustarem as disposições des
te decreto, publicando-se as no

vas escalas no "Diário Oficial".

§ único - Para o mesmo fim
serão também revistas todas as

decisões anteriores referentes a

compatibilidade de horário de
trabalho dos servidores d'e ser

viço Civil do -Poder Executivo
e das autarquias.
Art. 4°. - Os servidores cu

jo regime de .trabalho seja re

gulado' por lei especial, não es

tão abrangidos pelo 'limite de
horas estabelecido pelos 8'rtigós
1°. e 2°. deste decreto",

o .

pOVO precisa
. exi.gindo a

fist:alizar suas compras

sua Nota· Fiscal.
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Sementes· de Flores

e 8ortali�as

Casa Erlita
OLEOS PARA CABELO: Lavando, de Lima. de Ovo, Admi
revel, Palmolive, Colgate, Glostora,· Gessy, Dirce, Carnaval,
Baboza, Brilhantina em Potes e em Tubos. Brylcreem e outros
fixadores, Quina Petróleo, PERFUMES E EXTRATOS EM
ESTOJOS; Cashemere Bouquet, Royal Briar. Damosel, etc.
CREMES: De Alface, Rugol, Antisardina. OUTROS ARTIGOS:
Loção Brilhante, Loção Pindorama, Juvenis, Juventude Ale
xandre, Leite de Colônia e de Rosas, PÓ de Arroz, Rouge, Es
malte, Baton, Talco, Sabonetes, Agua e Creme para Barbear,
Aparelhos GiIlete, Pinceis, Produtos Johnson, e outros variados

artigos, V. S., encontrará na

CASA .LAN,GER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provaval felizardo da campa
nha "Seu Talão Vai. Um Milhão" bastando

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

.

\

Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES
que já recebeu um estoque. apreciavel de .artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLON de todos os tipos . ANZOIS NOROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tamanhos - ANZOIS com iscas ar

tificiais • FISGAS, pequenes, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON • TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos • ESPINHEIS com ou Bem empates em vários tamanhos
de anzois • CANTIS. FACAS - FACuES - LANTERNAS A
PILHA • LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

,

CAMAS DE CAMPANHA. MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal; 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA 3

J.
A

C'ORTE

Quer Ajudar
a Pagar Divi
da do Brasil
BRASILIA, 17 (UPI) - P

presidente Jânio Quadros re

cebeu carta de um cidadão re

sidente em Monte Azul, no Es
tado de São Paulo, enviando
um cheque de quinhentos cru

zeiros. Diz o missivista que
depois de ouvir o discurso
presidencial pela "Voz do Bra
sil" sôbre a situação econômi
ca do país, resolveu enviar
mensalmente àquela quantia
como contribuição para o. pa
gamento da divida externa. O
sr, Jânio Quadros mandou re

colher o cheque ao Tesouro, a

conta dá divida externa.
.

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

versos modelos

Relogios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Ha Relojoaria Suissa
dE 6uilherme J. A. Souza

Rua Eu�enio de Souza

PERDElJ�SE
No trajeto Canoinhas

União da Vitoria, um rolo
de correia de lona, industrial,
4 polegadas, nova.

Gratifica-se a quem o

achou entregando na firma
Irmãos Zugmann, ou nesta

redação. Ix

Guardião
Procura-se um guar

dião para fabrica de

esquadrias. �J
Pessôa de

R.esponsabi I idade
Tratar na Esquadrias

São José Ltda.

Material elétrico
CASA ERLITA

Vende-se
Dois. cavalos de tração, 8

anos de idade, aptos a exe

cutar serviços de aração,
cancha, carpideira,' etc.

Um càrretão c/caíxa, cf
engate para trator.

Ver e tratar na Fazenda'
Míraflores em

Felipe Schmídt. Ix
•

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

Adubos Paraná
I

O melhor que há!'
Representante:

Z. 6arcindo & Knüppel Ltda.
Caixa Postal 56 - Canoinhas S. C.

I

RÁDIO -- O melhor vendedor do mundo.

Anuncie. na RADIO CANOINHAS
o melhor som do planalto catarinense.

C A N O I N H A.S Capital da Erva Mate,
no ano de seu cincoentenárío.

'ALÔIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

Refaça suas forças, tomando
'

CAFÉ B IG
Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a ar, quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

José Yvall da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

CANOINHAS -. Santa Catarina

Exigindo as

de Compras
NOTAS FISC'AlSsuas

os comerciantes Ficarão

obrigàdos a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

NOTICIÁRIO INIERNACIOHAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE Q. JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados).

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL -

VIDA DOS C>\MPOS � O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assí

natura,
.

procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano Cr$ 1.200,00
6 meses Gr$ 650.00
3 meses Cr$ . 350,00

ANTONIO SELEME
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia.
\

,
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Edital de Citação
com o Prazo de
Trinta Dias

o Dr. Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da
Comarca de Csnoínhas, Estado
de Santa Catarina, na fórma da
Lei, etc,
Faz Saber a quem interessar

possa que por parte' de Leono
ra Pereira de Lima, me foi
apresentado a seguine petição:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca. Diz Leonora Pe
reira de Lima, brasileira, víuva,
doméstica, residente na localí-.
dade "de,Rio ,dos Poços, ,deste
Município e Comarca, na quali
dade de representante 'lpgal de
seus filhos menores impúberes,
Leonilda, João, Augusto, João
Maria e Antonio Ataíde Perei
ra, havidos de seu casal com o

finado Ananiro Pereira, que
tendo necessidade de, promover
o registro de obito de Marcu
Iíno Pereira, avô dos referidos
menores que, inexplicavelmente,
não fôra I fei to na ocasião de
sua 'morte, a fim de que se .pos
sa proceder ao inventário dos
.bens deixados pelo mesmo,

quer de acôrdo
-

com o que .

lhe faculta o art. 117 do decre
to 4.857 de 9 de novembro de

1939, justificar perante V. Exa,
o seguinte: a) - Que Marculino
Pereira, filho de Moisés Perei-
'ra e de D. Antonia Colaço Pin
to, natural do Estado do Para

ná, faleceu com 65 anos de
idade, na localidade de Bonetes,
deste Municipio e Comarca, no
dia 2q de junho' de 1935. b)
- Que o de cujos foí sepultado
nó dia seguinte 80 de sua mor

te no cemitério de Rio d' Areia,
deste Município. Nestas, condi
ções,' requer a V. Exs. se di

gne determinar dia e hora' para
't.er lugar a justificação dos fatos
acima com o depoimento das
testemunhas abaixo arroladas,
dente o Representante do Mi
nistério Público. Requer, outros
sim, que uma vez julgada a

justificação, determine V. Exa.
'a expedição de mandado ao
Oficial do Registro Civil desta
cidade para que o mesmo faça
o assentamento de óbito de
Marculino Pereira, de, acôrdo
com, os dados óra 'oferecidos.
Termos em que, P, deferimento.
Cannínhas, 18 de maio de 1956.
(a) pp, Saulo Carvalho. Teste
munhas: Lino de Quadros,
Timotio Pinto. Felicio de Lima,

, todos Iavradores, residentes em

, Bonetes, deste Munícipío, O
I presente edital será .afixado no

lugar de costume e publicado
uma VtZ- no "Diário Oficial" do
Estado e duas rio jornal local
"Correio do Norte" Dado e pas-
sado nesta cidade de Ganoinhas,
aos 6 dias do mês de fevereiro.
de 1961. Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, 0.' escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito.

Esta conforme original, .afíxa
do no lugar de costume, do

que dou fé.

Data supra. ".

Zaiden E. Seleme - Escrivão.

, >

Quad'ros
formas de

Jânio

o discurso pronunciado pelo presidente Janio Quadros, ao
assumir o govêrno, representa uma reafirmação de que o Brasil con
finuará democrático, sem quaisquer concessões no sentido do totalita
rismo ou do liberalismo individualista. A grande preocupação. na opio
nião do novo presidente, precisa ser o bem comum para o qual tôdas
as classes devem contribuir pois,' somente assim, segundo suas pala.
vras, afirmac-se-ão a "solidariedade e a corresponsabilidade de -todos
os núcleos sociais".

'

Deixou ainda evidente. de forma clara, o presidente recém-
'

empossado, que não. admitirá a ação comunista, "a serviço de um

'novo tipo de imperialismo que se atirou à conquista da supremacia
mundial, impondo a todos a insegurança, o arbitrio. a prepotência. o

desconhecimento de quaisquer prerrogativas, que não as do pequeno
grupo, estas absolutas".

"Para os pregadores dêsse credo - acrescentou - as rei

vindicações dos grupos de, trabalhadores e das categorias profissionais
e sociais não se constituem em um fim. Elas se convertem num sim

ples rio e egoistico processo tático. que estiola internamente as nações
em proveito de um só 'beneficiário. Este logrou infundir em algumas
camadas. incluída a dos intelectuais, uma espécie de mística de auto

destruição. de masoquismo cívico de extáse das m\!.ltidões insatisfeitas.
Abalou-se. pois, o conceito de solidariedade nacional, como se dentro
das fronteiras do País pudessem conviver e prosperar, insuflando-se
civis a reivindicar contra militares,/ funcionários contra empregados,
citadinos contra agricultores". ' ,'�_

,

Liberdade e Consolidação da Democracia
As -liberdades inerentes ao homem não podem ser utilizadas

para minar as bases da democracia e, de nossa ordem 'social. A êsse
respeito Salientou o presidente [ânio Quadros que "a liberdade de

organização sindical e o direito de greve interessam ao próprio con-

,ceito. do novo regime. Sua aplicação. contudo. não objetiva a, des-

y

qualquer que sejo a carga ...

qualquer que se]u o estrada I

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

o terreno para máximo tràção n�s
más estrados.

• ne,",,:uras centrais espessas 'ossequ
_

rorn mínimo desgaste nos estrados
pavimentadas.'PROIBIÇAO

, ,

Passagem, pescaria e ca

çadas, terrenos em Rio dos

Poços, motivo estar sendo
cercado.

c

Os infratores do presente
aviso serão autuados na

,..

Delegacia.
Canoinhas, Fever. 1961

para caminhões e caminhonefes,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
- máximo quilometragem por cruzeiro

ME

condena tôdas
totalitarismo'

as

truicão da ordem social. Tenho por inadmissível a Sua utilização do
losa contra a nossa coletividade. sobretudo Se a serviço de conveni
ências externas. Na flâmula do velho socialismo, a legenda da paz
entre as nações ocupava lugar de' relevo. Erà a legenda da confra
ternização geral. que simultàneamente condenava .os jacobinismos es

treitos e os nacionalismos obtusos, geradores de conflitos, por via do
mesmo artifício demagógico, atráz cebordedo. E como variante dele

apresenta-se hoje o falso nacionalismo, como a sublime panacéia 'da
época", (" Re;'udio ao Totalitàrismo

,
Foi ainda incisivo o novo presidente em. seu repudio ao' to

talitarismo, que liquida as liberdades e cujo regime jamais é a, "ins-
-

do Rei d 'C' "

tauraçao o emo os 'eus •

. .: Em todos 08 países onde predominam formas de g�vêrno to- #

talitaríàs-oomunistas, apresentadas sob rótulos enganadores pelas cha
madas esquerdas revolucionárias o panorama é trágico. Referindo-se
a êsses regimes afirmou o Sr . Jânio Quadros: "Ao contrário, daí por
diante ficaram proibidas todas as reivindicações, abolida toda aIiber
dade, suprimida a crítica .. Em' lugar de mil patrões a disputar o. ar

tífice no mercado da concorrência, um só patrão prepotente e auto
ritário dite salários, as horas do serviço e �8 quotas de produção.
Em lugar da distribuição da terra, {l sua estatização, em face do
grande império central que tudo vê e tudo provê, Nenhuma pequena
nação, mesmo afim ou' irmã, mantém a licença de falar em Daciona-,
lismo, Conservemos, pois, a nossa liberdade,' fortalecendo-a e ampli
ando-a. Vivamos como seres ,livres, construindo o poderoso Brasil,
Ter-Io-emos, afinal".

o fiscalizar sues

sua Nota

, .

povo -precisa

exigindo a

compras
Fiscal.

, ,

Venho conhecer o extrao;dinário Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus FirestolH'

poro todos o� tipos de veic�los, bem como uma

equipe especializada, o suo disposição, poro servi-
lo com presteza e cortezio.

'

.'1). \

E & FILHOS /

'JOSÉ TOKARSKI. 3x TRÊ,S BARRAS .. S. c.
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Reajustamentos Pàra Aposentados do tl.P.I. Serão Pagos em Abril
RIO, 17 (UPI) ---' O· presidente do Conselho do IAPI reafirmou que o pagamento dos benefícios decorrentes do
reajustamento automático será feito. aos aposentados da autarquia a partir de abril. Em maio serão pagos

os pensionistas.· Os pagamentos atingem a 2 biliões de cruzeiros.

Ano 15 - CANOINHAS • S. Catarina, 25 de Fevereiro de 1961 . N. 630

Associação Rural d"e Canoinhas
Edital de Convocação

o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando
das atribuíçõess que lhe confere o' item 1°. do Art.· 30 dos Esta
tutos Sociais resolve:

CONVOCAR
C'

A Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizar
se na respectiva séde social, no dia 26 de março às quinze horas
(três horas da tarde), em primeira convocação, afim de tratarem
dos assuntos constantes da seguinte

'

c

ORDEM DO DIA:
1°. - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio do Conselho de

,

Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

.2°. - Eleição de novos Membros para os Conselhos de
Administração e Fiscal;

Declaração
A bem da verdade, declaro

que não pertenço ao PTB. Fui
assistir a reunião e sem a mi
nha ordem, colocaram o meu

nome no diretório. Sempre fui
e sou udenista. Não deixo o

meu Partido devido a promes
sas que nunca poderão cumprir.
Fico muito agradecidQ ao Di

retor do "Correio do Norte"
por esta publicação.

, Major Vieira em 19 de feve-
reiro de 1961·

'
,

PEDRO VISNIEWSKI.

,3°. - Out�os assuntos de interesse da Associação.
Não havendo numero legal para a instalação da Assem

bleia em primeira convocação, fica desde já. feita a segunda para
, .

h ( I - Major Vieira, 15 de fevereiro
as quinze oras três horas da tarde) do dia 9·de Abril. de 1961

�

E, para que chegue ao conhecimento de todos os in teres- Natalio P�ulitzki.
sados, passou-se o presente Edital que será afixado na sede da
Associação Rural de Canoínhas, seus Núcleos, bem como em lo
cais publicos habituais dentro de sua area de ação, e publicado
pela impreensa falada e escrita désta cidade.

Canoinhas, 17 de Fevereiro de 1.961

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

Alfredo O Garcindo - Presiderite. 5x

AVISO
MODAS SOULIN comunica aos seus

distintos clientes, que mudou sua loja para a f'

Rua Paula Pereira, na. 430 (Prédio SIEMS),
onde espera continuar-merecendo as atenções
que sempre lhes foram di�pensadas. 4x

�

Não Dei Consentimento Para
Colocar Meu Nome Em

Diretório Político
Declaro publicamente que

não dei consentímenta para co

locar o meu nome em Díre
tório politico. Consta o meu no

me no Diretório do PSD sem

que eu tenha autorizado. Faça
esta declaração a bem da ver

dade.

l!íêWi!W.... pu 'M

Merhy Seleme

Diretora.

O·rupo Escolar
"Almirante Batrosn"

. I

Canoinhas, 2/1961.
Ilmos. Snrs.
Diretor e auxiliares do jor
nal "Correio do Norte",
NESTA.

Comunico-lhes que assu

mi a direção do Grupo Es
colar "À'lmirante Barroso",
desta cidade. \

.

f
Cordiais' saudações
HILDA MÜLLER

Filhos
Concessionarias autorisados da INTERNA l-IONAl

. /
'HARVESTER MAQUINAS S. A.

TRES BARRAS CANOINHAS

�'Jem .

a sati,�tação em dar abaixo, algumas especificações do
'CAMINHAO INTERNATIONAL - NV - 184 - o mais valente e robusto
fabricado até hoje no Brasil"

MOTOR - O mais moderno até hoje fabricado no mundo, 8. Cmn:dros em V
.

International - (tubagem resfriada a agua) desenvolve velocidade
até 160 k!hora - 180 H. P.

TRANSMISSÃO - Beforçada com 5 marchas para frente redusldo.
CHASSIS - É o mais reforçado já fabricado para caminhões.

FREIOS -. A ar (com valvula limitadora para os freios dianteiros)

CO�SUMO DE ,GAZOLINA - O mesmo que os caminhões médios' fabric�dos
.

no Pais.

ACONSELHADO PARA ENTREGAS PESADAS E RAPIDAS

M'ERHY .', SELEME
TRES'BARRAS

& FILHOS
CANOINHAS

Cc " .,

�.' .�; ..'

, '

PELOS LARES
e .trai O ([)�ce§ �

ANIVERSARIANTES .DA SEMANA·

. Para· amanhã (dia 26) a Churrascaria lider da cidade

Oferece:
Churrascos de

/

cabrito 'e' leitão,
assados áo espeto, o-u ao forno,

a gosto do. freguez .

Churrasco de gado;
Frango à Brasileira;
Galinha Recheada e ainda
o melhor galeto do planalto
Seja exigente;

prefira o tempero da

Churrascaria .

Michel

ANIVERSARIA.L1!IISE:
-

Hoje: os senhores Oswaldo
Rengrl, Vitor Bojarski e Flo
riano K1isan; o jovem Alva.
cir Alberto filho do S1. Ber
nardino Fedalte; o. menino
Anselmo filho do' sr. Frede»
rico Werdan.

Amanhã: as sras. donas
Estefania esposa do senhor
Emilio Kãcheler e Waldemira
esposa do sr. Odilon Dauét;
as srtas. Léa filha do sr.

Jacob Seleme e Cetina filha
do sr. Ludovico Pieczarka;
Os srs. Haroldo Koepp, Pedro
Jacob Reinert e Jorge Üon»
çalves; os meninos Dorival
filho do sr. Nivaldo G. Padi
lha, Rubens filho do sr. João
Bedritchuk Sob. e Luiz Car
los filho do senhor Leonidas
Guebert«

.

Segunda feira: as senhoras
donas Alice esposa do sr.

jahyr Damaso da Silveira e

Dorothéa [ohana esposa do
sr. Rodolto Schaal; a garoti»
nha Sueli Madalena titha do
Sr. Alberto Wardenski; os srs.

Antonio Tomporoski e Carlos
Bayerl; .0 menino. Gilberto

.. filho do sr. Wilty Priebe.

Terça feira: as sras. dona
Thereza esposa do SI. Wal...
demar Frantz; e dona Doris
esp, do sr. Eduardo Knopp;

. as meninas Matilea de Fa
tima filha do senhor [oão
Moysés e Maria Luiza filha
da Vva. Dalila Kawa; o sr.

Max Schumacher; os [ouens
Waldir filho do sr. Michel
Seleme e Luiz Altredo filho
do sr. Alfredo de Oliveira
(Iarcindo. "

i

, C�urrascana

4'. feira, dia 1'. de março:
os srs. Bulindo Treuisani e

AgênorYieira Côrte; os jovens.
Maria e Antonio filhos' do sr.

Estanislau Sempkotnski.

Quinta feira: exma.
viúva. sra. dona Augusta
Wiese; a srta. Jandira filha
do sr. YicenteNovack; os srs,

Clotardo Straimann; Leonar
do Voigt e Jovino TabaliPa,.
Preteito Municipal de Papan
duva; o jovem Romeu filho
do sr. Carlos Wagner. Fo.; o'

menino Rubens filho do sr.

Ervino Friedmann,

Sexta' feira: a sra. tiona
Viuva Rosa Iatzmann; os srs.

Alfredo Trindade, Braz Vi ..
eira, Paulo Grothe e Loriual
Pacheco; os jovens. Gabriel
Seleme e Dino JOSé Bronze
de Almeida, o menino José
Roth 101'. filho do sr, José
Roth.

Desejamos a todos os

anioersariantes, parabens e

votos de muitas felicidades.
,

ENLACE
Unem-se hoje, na cidade

de [oitnnlle, pelos sagrados
laços matrimoniais o jovem
canoinhense Orlando, filho
do casal sr. Artur Bauer, com
a srta. Ursula, filha do casal
sr. Frederico Stork, daquela
cidade.

Aos noivos e seus dignas
pais, '[tossos cumprimentos .

Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do Norte

Confe-cções finas
'\

para senhoras

Casa·Erlita

Mic�el

..
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