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A Diretôria da Associação' Rural de Canoinhas acaba de
tomar a deliberação da formação de uma Cooperativa Agrícola
dentro do seu proprio quadro, transformando o patrimonio da As

sociação para propriedade da Cooperativa e perm�necen�o a As

sociação Rural como orgão orientador: Para esse fim, fOI convo

cadá uma Assembléia para os primeiros dias do mês de maio,
quando ficará assentado definitivamente a reunião para "a forma-

ção da Cooperativa.
\

A notícia, como não podia deixar de ser, causou satisfa

ção no meio agrícola tendo já muitos lavradores se apresentando
Íl Associação Rural para associarem-se.

r

Liminar, do
.

Tribunal de Justiça

6 a, 2! Fiscais da Fazenda
versus Governador

I
. Na límínár já conhecida que foi o julgamento do Man-

, dado de Segurança impetrado pelos Fiscais da Fazenda contra o

decreto que derrubou o Concurso de Fiscais da Fazenda. Agora
já se pude prever os' futuros resultados, pois na liminar concedida

pelo Superior Tribunal de Justiça 6 a 2 dá a vitoria aos Fiscais
da Fazenda.. Dentro de 10 dias o Tribunal dará a conhecer o [ul- ,

garnento final E' uma fragorosa derrota .do sr. Celso Ramos que'
com mais esta, esconderá o chicote de ditador e respeitará QS di
reitos conquistados atravez de concursos.

O sr, Celso Ramos perdeu ,o de Fiscal da Fazenda - vai

perder todos os mandados impetrados por todos que fizeram con

cursos, pois conforme mesmo já declarou um seu assesor técnico,
os concursos foram todos honestos e legais. Vai assim o atual
Governador ingressando na antipatia pública e perde9-do concei-
to no meio do povo- barriga-verde. '

Eleito Presidente do Diretório
r

Hegional da UDN o dr.
Brazílio Celestino de Oliveira
Sob indescritível entusiasmo

de correligionários e convencio
nais udenistas, realizou-se sába
do e domingo últimos em Flo

ríanopolís, a Convenção Regio
nal da União Democrática Na-'
cional, para a escolha dos diri

gentes do Partido no biênio
, 1961-1963.

A Convenção teve lugar na

sede partidária, transcorrendo
os trabalhos no mais sádio en

tusiasmo dos adeptos da ban
deira desfraldada em 1945 pelo
brigadeiro Eduardo Gomes -

e que se tornou a União De
mocrática Nacional, agrermaçao
político> partidária de grande
projeção n� país.

Domingo, finalmente, teve lu

gar à eleição para a escolha do
novo presidente do Diretório Re

gíonal da UDN, no 'Estado, a

qual teve um desenrolar bri
lhante, acusando ao final, a vi-

tória -do ilustre político udenista
do Oeste catarinense, dr. Brazí

lío Celestino de Oliveira, suplen
te de Senador pela referida a

gremiação.
A eleição do dr. Brazílio Ce

lestino de Oliveira foi recebida
com desusado entusiasmo dos
convencionais presentes, pois a

mesma correspondeu plenamen-:
te, tendo em vista que o refe
rido político desfruta de sóli
das amizades no seio de tôdas
as classes sociais, e ser verda
d�iramente um baluarte da de
mocracia .e da União Democrá
tica de Santa Catarina.

Cumprimentamos o dr. Bra
zílio Celestino de Oliveira pela
sua escolha para dirigente da
UDN no Estado, desejando feliz
desempenho

.

do mandato a que
foi guindado pela confiança de
seus correligionários.

Rússia ,envia
1. Viajante Cósmico
Moscou Urgente, 12 (U.P.I)

- A União Soviética poz hoje
um ,astrona}lta em órbita ao

redor do globo e poucas horas
depois o' trouxe são e salvo a

terra. O astronauta que reali
zou a sensacional façanha foi
Yari Cakarín que suportou per
feitamente 'o tremendo impacto

- do lançamento efetuado por um

poderoso foguete múltiplo e em

seguida as dificuldades de volta
à terra, O Sputinik que trans

portava Cakarin, cujo nome

significa Pato Selvagem, foi lan
çado esta' madrugada as três
horas e �5 minutos (hora do
Brasil) e quando passava por
-sôbre a América do Sul Caka
ain informou pelo rádio para a

terra: :__ «Vôo é normal e me'
sinto muito bem».

A'grade,cimento
Agradeço imensamente. aos

Drs. Haroldo Ferreira e Mario
Mussi :por uma intervenção ci

rurgica a que submeteram-me
durante aproximadamente duas

horas, na qual obtiveram o

maior êxito e com. a qual em
cinco dias me acho compl�
tamente restabelecido. Agradeço
ptincipalmente ao Dr. Haroldo
Ferreira pelõ seu grande gesto,
nada cobrando pelos seus ser

viços.
Muito grato subscrevome.

Ass) Alberto J. Schreck.

Natural de Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul.

Atualmente Funcionário de
Irmãos Trevizani.

Canoínhas, 13 de abril de 1961.
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Dr. PAULO PERE

GRINO
.

FERREIRA
Antes de seguir para Lages a

fim de assumir"o elevado calgo
de Juiz da 3a., Vara Criminal,
deu-nos o prazer de uma visita

as nossas oficinas o dr.> Paulo>
Peregrino Ferreira, ex-Juiz de

Direito de nossa Comarca. Na

rapida entrevista que nos con

cedeu, disse o dr. Paulo que so

mente· deixava Canoinhas por
ter sido promovido e as suas
novas obrigações exigiam o seu

afastamento. Mas era com bas
tante constrangimento que nos

trazia as despedidas, pois o po
vo, de Canoinhas sempre o teve

na mais alta consideração. Sem
pre foi apoiado nas suas inici
ativas em pról do engrandeci
mento do nosso. ensino. Nesse

mistér, no tempo que dispunha
fóra do seu cargo, com a cola

boração das demais autoridades,
fundou o Centro de -Estudos e

Pesquizas Educacionais (CEPEC).
O dr. Paulo Peregrino Fer

reira além de ser um Juiz ínte

gro, esteve sempre ligado a to

dos as inicfativas que ajudaram
a desenvolver o nosso Municí

píb. Professor da Escola Técni
ca de Comercio, nestas funções,
deixou para exemplo de nossas

futuras gerações, um trabalho

digno de elogios. Estimulava os

seus colegas a cODlparecerer às
aulas a fim de tornar a nossa

Escola uma das melhores e

bem organisadas do Norte Ca
tarinense.

Prestigiou á imprensa canoi

nhense, dava-nos incentivo sem

pre que necessário fôsse preciso
continuar enfrentando os mais
sérios obstaculos' que todo o

jornal 'do interior exige. Com a

sua popularidade, conquistou to

da Canoínhas. O povo septiu a

sua remoção, principalmente os

jovens que tinham no dr. Pau
'lo Peregrino Ferreira, um gran
de Mestre e animador.

"Correio do Norte" verdadei
ramente sensibilisado agradece
a honrosa visita e deixa a �ua
disposição as paginas para toda

,e qualquer colaboração que quei
ra dar em pról da nossa cultura.

'0 General Alfredo
'Gomes Sapucaia
visita o nosso' Estado
De Rio Negrinho recebemos

do General Alfredo Gomes Sa

pucaia, professor da Escola Mi

litar do Rio de Janeiro, um

amavel cartão desejando ao po
vo de Canoinhas inúmeras fe
licidades oor ocasião de sua

passagem por terras catarínen
ses onde esteve por alguns dias

em missão de estudos.

O Gal. Sapucaia que muito

tempo morou em nossa cidade

onde tlinicou, sempre que pos
sível está lembrando-se de seus

amigos e da nossa terra. .

Sômos agradecidos pelas pa
lavras de estimulo e desejamos
80 nosso grande amigo Gal.

Sapucaia, votos de .exito. na
missão que se acha investido.

estudos a formação
Cooperativa
da . Associação

a todas 3S espec
constituição do

da lJDN
Barras

Sob a presidencía do sr. Alfredo de Oliveira Gar
cindo e com a colaboração do presidente do Sub-Díretorio
Municipal da UDN, sr. Ricardo de Oliveira estiveram re

unidos domingo último, todos os udenístas de Tres Bar
ras inclusive inumeros, simpatisantes do" Maior Partido de
Santa Catarina, hoje a maior força eleitoral dentro do
Territorio Nacional, tendo em vista que a maioria dos
'Estados da Federação são governados por homens quan
do não udenistas militantes, foram por eles apoiados.

As' 10 horas da manhã de domingo, foi aberta a

sessão e logo em seguida feita a eleição para a consti
tuição do novel Diretório Municipal da UDN. Após bre
ves explicações do Presidente do Díretorío Municipal de

--...J

Canoinhas, dizendo da finalidade de reunião, foi feita a

sessão secreta 'a fim de se conhecer a vontade dos pre
sentes .. Uma chapa foi apresentada e ê�ta levado à vota

ção., Logo em seguida,' contados os votos 'ficou assim
constituido o Diretorio da UDN de Tres . Barras ..

Presidentes de Honra: Aifredo de Oliveira Gar
cindo e Carlos Schramm.

" Presidente: Ricardo de Oliveira. 10. Vice Presidente:
José Rodrigues de Mello. 20• Vice Presidente: Emiliano
José Uba. 30• Vice Presidente: Augustinho Kornatzki.
Secretário Geral: Jorge de Souza. Sub Secretário: Manoel
Ferreira.

MEMBROS: Pedro Kotleski, João Padilha, Egom
Jarschell, BOaventura -Benda, Julio José de Andrade, Pe
dro Pratz, Joaquim -da Silva e Souza, Ewaldo Carlos
Brand Antonio da Silva e Souza, Darci Guebert, Paulo
Olsen,' Abrão Adur, Alexandre Adur, Pedro Ladaninski,
Feliz da Costa Gomes, Manoel Ferreira Ramos, Ricardo'
Bachmann, Izaltino Pereira, José Pedro Sampaio, Miguel
Sava, Tomaz Lenartowskí, Alvino Buzzi, Roberto' Olsen,
Jonaim Crêma, João Heulko, Romão Kondageski, Dio
nisio Karpen, Leonel da Costa: Octavio Teodoroski, Le
onel da Costa Gomes, João Albino Macial, Waldemiro

Pqspôr, Leopoldo Paidlha, Victor Martins, Waldemiro He
remias, Miguel Fernandes, Manoel Casas, João Camargo,
Francisco Calixto Pacheco, Fernando Machado, José da
Silva, Altivir Jenzura, Alfredo Píezarcka, �Orlando Schwitk,
Ladislau Stacosvian, Alexandre Witiuk, Aristides Carvalho,
Pedro Ariano de Oliveira, Sezinando Naizer, Julio Pàdilha,
Sebastião de

c

Souza, Osvaldo Bueno Dorival Bueno, Fio
ravante Buzzi, e Miguel Chicoski.

Tres Barras viveu horas de intenso júbilo. Via-se
naqueles momentos verdadeira alegria democrática, exce

dendo a todas as expectativas' os numeros de votantes.

Falaram na ocasião diversos oradores se congratulando
com os eleitos. Estiveram representados na constituição"
do novo Diretório o Senador Irineu Bornhausen e os de

putados Aroldo Carvalho e Benedito Terezio Carvalho Jr.
na pessôa do presidente do Diretório Municipal da UDN
de Canoinhas, o sr. Alfredo de Oliveira Garcindo.

Novo Delegado Regional 'do trabalho
, "

Do sr. Moacir de Mesquita o povo Delegado Re
gional do Trabalho em Floríanópolís.. recebemos e agra-
decemoo a seguinte comunicação: ,;;

,

Circo IOde 14 -4-61 comUflCIO-VOS assumi cargo Drt
onde espero contar com a eficiente colaboração desse or-

'

gão em prol da Solução dos autos interesses dos Traba
lhadores do estado pt Cardiais Saudações.'

Moacir de Mesquita
Delegado Regional do Trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUNDADA a \ UNIÃO CANDI
NHEUSE DE ESTUDANTES
SECUNDÁRIOS (UCES)

Recebemos e agradecemos do
novo Orgão Coordenador do

Corpo Discente da Escola Téc
nica de Comercio desta cidade,
o seguinte oficio:

Senhor Diretor,
Pelo presente, comunico à

Vossa Senhoria, que em data de
29 de Março de ·1961, foi fun
dada a União Canoinhense de
Estudantes Secundários (UCES),
que é um orgão coordenádor do

Corpo Discente da Escola Téc
nica do Comércio de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina.

Outrossim, comunico-vos que
a Diretoria da entidade acima,
eleita antecipadamente tomou

posse na mesma data, é seguinte:
Presidente: Lineu A. Rocha;

Vice-Presidente: Jones Abraão
Seleme; Secretário-Geral: Alínor
Vieira Côrte; 1°. Secretário: Gil.
ma D'Aquino Fonseca; 2°. Se
cretário; Sulmar Ferreira; Te
soureíro-Geral: Marli Burgardt;
1°. Tesoureiro: Carlos Agostinho
Fedalto; 2°. Tesoureiro: Amilcar
José Ribeiro da Silva.

.

Cordiais Saudações
Lineu A. Rocha

Presidente

Alinor Vieira Côrte
Secretário-Geral

Prefeitura Municipal de Canoinhas
EDITAL

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de Abril, se procede nesta Tesouraria
e. nas Intendências Distritais de Felipe Schmidt, Paula Pereira e

Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes Impostos e Taxas:

A) - Imposto Predial .. 1.0 Semestre.
B) - Imposto 'I'errítórial - 1.0 Semestre.

�
C) - TaJ§a de Limpeza Pública.
D) - Taxa de Assistência Social.
E) - Taxa da Bôa Vontade.

Outrossim, comunico os Srs. Contribuintes que se acham
atrasados com os seus Impostos de veículos em geral, como sejam,
caminhões, automóveis, bicicletas, carroças etc. bem como com

o Imposto s! Indústria e Profissões, co�tinu�ção de Licença,'
.calçamento, etc, poderão fazer o pagamento no corrente mês com

a multa de acôrdo com a Lei.
-.

Findo o prazo acima referido, serão extraidas as 'certidões
para e devida cobrança executiva.

Cànoinhas, 10 de Abril de 1961.

CLEMENTINO E. PIECZARCA, Tesoureiro
Visto: Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito

Atenção! VENDE-SE
por motivo de mudança, uma ótima propriedade
com 1.600m2; com excelente casa' de morada

\ ,

poço e forno cobertos, pomar com diversas árvo
res frutíferas e ainda aos fundos ótimo tanque.
Melhores informações com o proprietário, à Rua

�Marechal Deodoro, 908 ou nesta redação 2x

CASA A
A Casa da Bôa. Roupa

NO ANO DO SEU, 100• ANIVERSARIO

Saúda Canoinhas A Capital da Erva Mate
.

Pelo Transcurso do' seu CCCinqUeníenário'P
E APRESENTA À

-

l, I EQUILíBRIO PERfEITO

de elegância - mascufin'idade - sobriedade

BmTISH
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e

PARllAMENT

c.,
o' boa roupa ponto por ponto'
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10 ·ANOS
(

VESTINDO' (ANOINHAS
/

,

Santa Cruz
Movimento de assistência hospitalar refe

rente ao mês de março de 1961.
225.710,00
5.300,00
2.500,00
'1.928,00
9.397,00

Assistencia .Hospitslar
Extra Sala da maternidade
Ambulancia, exceto oficinas
Donativos /

Curativos e aplicações div.

Ordenados
Ambulancia, Pneus e Camaras
Deapezas Gerais cf. doc.
Material Cirúrgico
Por conta, Motor, Fogão á Gaz e Estufa
Mantimentos
Moveis e uteaailios
Produtos Farmaceutleoa
Rouparia ,

Utenaílios diverso! cf. relação
:

37.·700,00
15.340,00
23.781,00
15.870,00
17.080,00
45.840,00
5.000,UO·

70.015,00.
12.509.00
1.700,00

244.835,00 244.835,00

Movimento de Pobres Indigentes
Foram medicados 13 indigentes cf despesas de Cr$ 43.600,00
Movimento de Enfermos
Existiam - 30 -, entraram - 84 Faleceu -I> Saíram 98 - Ficaram - 15

. Canoinhas, 1 de Abril de 1961.

João Seleme 1thass Seleme
Presidente Tesoureiro

Aós Nossos Assinantes
Temos necessidade do pagamento de

.

suas assinaturas,
para podermos continuar com 8S nossas edições,

.

sem in

terrupção.
Ajudem-nos, remetendo a importância de suas assina-'

turas para a caixa postal 2, Canoinhas, ou diretamente no

nosso escritório a rua Paula Pereira n. 761, nesta cidade.

Se o presado assinante Estiver em dúvida quanto ao

total de seu débito para com o Jornal, escreva-nos que lhe
daremos imediatamente ínformação a respeito.

RÁDIO O melhor vendedor do mundo:

Anuncie" na RADIO (ANOINHAS
).

o melhor som do (planalto catarinense.

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

",

RAD-IOS PIONEER
A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3· Transistor

PA 12 (

Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhas -- Sta. Catarina-J Cô,rte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A História �o 'Dansarino'
Embora tenha agradado nos estabelecime'ntos de ensino

onde se apresentou, O "dansarino" Mellen Brawn não soube cor

responder à confiança que a cidade lhe deu, quando o mesmo

começou a vender ingressos para o espetáculo no Clube Canoí
nhense, Tendo havido um córte de luz na noite do dia 25 de

março, o espetáculo foi adiado para o dia 8 de abril; pois o dire
tor da Ble::: pedira ao "dansarino" que rrão se exibisse na Semana
Santa. Foi aí que Mellen Brawn (nome falso) iludiu a boa fé do
frei Elzeário e de tôdas as pessoas que já haviam adquirido o seu

ingresso, Passou o conto do vígárjo, a seu modo, em tôda uma

cidade.
Dizendo morar em São Bento do Sul. soubemos que nem

correspondía a verdade. Fomos informados de que. frei Elzsário
obteve daquela cidade uma declaração escrita, segundo a qual
"Mellen Brawn" havia apenas passado por São Bento, deixando
lembranças desegrauáveís ...

O "dansarino", que contou aqui uma história inverossímel,
conseguiu colocar em Canoinhas ingressos no total de Cr$ 4630,00.
(Não mais do que isso, ao contrário do que, talvez maldosamente
se propalou), Dêsse total, entregou aó Diretor da BIC apenas
Cr$ 1.117,00, levando o resto para a "Semana Santa em São
Bento", prometendo descontar após o espetáculo do dia 8; pois
havia oferecido à BIC 50% da renda líquida do espetáculo. Não

regressou, porém: nem deu qualquer explicação para motivar a

ausência. No -dia 13 de abril, viajou de São Bento para Tapes,

(. Registro EditalCivil
Alfredo Ivo Paul, Escrivão de

Paz e Oficial do Registro Civil
do 7°. Distrito de Pinheiros,
Município e Comarca de Ca
noínhas, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar:' Alvino Rodrigues é Eva
Soares dos Santos: Ele, natural
deste Estado, nascido em Veado
deste distrito, no dia 26 de Se
tembro de 1936, levrador, sol
teiro, residente neste distrito,
filho de João Rodrigues Nepo
muceno, falecido, � de Dona
Alzira Alves de Ramos, falecida.

Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rio Bonito, deste dis
trito, no dia 16 de Abril de
1945, doméstica, solteira, resi
dente neste distrito, filha de
Alexandrina Soares dos Santos,
residente neste distr�to,
Apresentaram os dpcumentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.

Pinheiros,' 19-4-1961.

Alfredo Ivo Paul'

Oficial do aegistro Civil

no Rio Grande do Sul. A Bibliotéca Infantil' de Canoinhas já re

presentou 80 Sr. Delegado de Polícia de Canoínhas, que prometeu
entrar em contacto com a Polícia de Tapes; pois tudo indica que
"Mellen Brawn" reside naquela cidade. .

Ainda para "compensar-se" dos Cr$ 1.117,00 entregues,
foi ao Colégio "S. Coração d� Jesus", pedir "emprestados" Cr$
1.000,00, Obteve o dinheiro, dizendo às Revmas. Irmãs que todo
o dinheiro dos ingressos vendidos fôra entregue na BIC. Esta,
por sua vez, não tem somente contas ,a pagar pela publicidade na

rádio e nos jornais, mas ainda a notà �iscal 4429, da Gráfica
Santa Cruz Ltda., correspondente a Cr$ 710,00: 600 programas e

600 ingressos.
Esta � a história de ;'Mellen Brawn", "técnico de Futebol'

e "dansarino de patim artístico", vítima dos terremótos de Val
dívía, etc.

Não obstante, a Biblioteca Infantil de Canoinhas, avisa
mais uma vez, conforme já o fêz pela /Rádio Canoinhas e através
de ambos os jornais da cidade, avisa e' pede' que tôdas as. pessoas
lesadas por "Mellen Brawn", tragam à BIC os seus ingressos,
afim de serem reembolsadas.

•
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HÁ UM DE PNEU

Batem todos os recordes de quilometragem, durabilidade e economia I
Provados nos mais rigorosos testes feitos no asfalto, no cascalho cortante

.do� estradas, na lama, no areião e na terra 1 Gigantes GOODYEAR -

QS melhores em sua classel

SUPER-CU.SHJON
mais confôrto e segurança

para os carros de passeio I

SUPER BANDEIRANTE
o pneu 'de corntnhõo para

qualquer se�lç? de estrada I

PAI'ALÉGUAS
maio� quilometragem

no asfaltol

LAMEIRO CENTRO
ABERTO mais tração para

o seu tratorl'

CONQUISTADOR'

pa\a transportar car·gas.
pesadas I

CORDONÉ I 5� exclusiv�s dos Pneus GOODYE'ÁR' resistem muito im�Jis aos i��cictO$,
W estouros e fadiga! PNEUS GOODYEAR - maior número de recapagens!

.

ME'RHY SELEM,E & FILHOS
Três Barras - Caixa Postal, 1 - Santa Catarina

\

\

a Willys
produz o 10.000'

I

Renal!ltOauphins
Dia 4 de abril Último. saiu

das linhas de produção da
Willys Overland do Brasil o

1 0.000°. "Renault Dauphine"
brasileiro, Esse acontecimento
representa indiscutivelmente
uma vitória não só da' indús
tria brasileira como também da
engenharia e da mão de obra
nacionais.

Ao aceitar a Willys-Overland
do Brasil a incumbência de
fabricar e entregar ao povo
brasileiro o carro de passagei
ros que; dentre os de pequeno
porte, alcançava a: maior ven

dagem no mercado europeu e

norte-americano, ciente estava
da sua grande responsabilidade.

Os técnicos, engenheiros e

os operários desdobraram-se na

faina de fabricar o "Renáult
Dauphine" com o máximo' de
perfeição mecarnca, efícíente
desempenho e acabamento es

merado.

Após um período extrema
mente curto de preparação, e

contando com a colaboração do
parque manuíatureíro nacional
de auto-peças, conseguiu a WiJ..,
!ys, em, 12 de nove�bro' de .

1959, Iançar-se no campo' dos
automóveis de passageiros com

o "Renault Dauphine".

Máquina de Escrever
UShmidt-C'oronau

VENDE-SE UMA

Tratar nesta Redação.
, \

Programa Social do
Grêmio 15 de Ju�ho
Dado a falta de espaço so

mente agora foi possível dar a

programação social do "Gremio
15 de Julho" para o corrente
mês. Desta data até o fim do
mês. é 8 seguinte aprogramação.:
Dia 23 - Domingo: Disco

dance - Club Canoínhense, às
16 horas com apresentação da
"Miss Brotinho dá cidade"..

.

Dia 30 . Domingo: Tarde
dançante - Socied. Beneficente
Operária - 15 horas -

\

animado
com o conjunto «Blue Moon».

Nota: São convidados os as
socíados do Club Çanoínhense,

. Sociedade Beneficente Operária
e Elite Tenis Club.

Não haverá reservas de mêsas,
v

Novo CheFe do
Campo de Instrução
IMar�char Hermes'
Recebemos e agradecemos (f

ofício número 46- 61 - SEC, do
. novo Chefe do Campo de Ins
trução «Mal. Hermes», que com
muito prazer transcrevemos:

Senhor redator.
.
:l ;- 'rEmAG a el�vada. hont-&

de
.

'pat'Ucipa'r Jl v,. Sa. que 8S"
sumi, em, 28 (Cie março do cor
rente ano, a Chefia do Oampo
de Ins�ruç�o Marechal Hermes,

i em TlIês lJarJ"a8.
.

.

2 - Colocando-me ao dispor
de V. 'Sa., subscrevo-me com

distinta. consideração.
Felix Gomes do Rêgo Filho

Major Chefe do CIMEl
, ,

-,!
',.

�
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Camisàs
de
,

LANESE

Casa Erlit

(

J. CÔRTE
Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um. estoque apreciável de artigos de pesca" e
.

'

caça llara a temporada deste ano.

YARAS DE PE;SCA lNTEII1IÇAS, 2 e 3 pedaços • LINaAS ,

DE NYLON de' todos os tipos . ANZOIS NOROEGUESES _

.

CHUMBADAS' de todos os tamanhos - ANZOIS com iscas ar

tificiais • FISGAS, pequenas, mêdias e grandes - REDES .de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tJ:lmanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em �ários tamenhcs
de anzois - CANTIS - FACAS - FACUES $- LANTERNAS k
PILHA • LANT�RNAS A CARBURETO E QUEROZENE-

. CAMAS DE CAMPANHA - MO�QUITEIROS, 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

...é O Aero-Willys '.,:.
O grande carro brasileiro. :i�
Possante, e�onôlmico. de linhas sôbrias e dis

tin,tas. o AERO-WILLYS é o único gran:de car-
'

..
ro brasileiro construído especialmente para o 1

nosso pais. Motor de 6 cilindros e 90 H. P. - o
'I ,

famoso motor Willys. Grande altura livre do solo.
Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Vislbilidade pa
norâmica. Bom gôsto e distinçâo nas córes, que
combinam com o ILixUOSO acabamento interior.

tj� �:::CARRO. JJ�!-J s
BRASILEIRO

'Moldur�s
e QUadros
Grandes Descootos
para Revendedores

Procur�m

CnA: ESllLTB. .

Curso Gratuito de Ta

quigrafia <por correspondencia)
Acham-se abertas as matrículas

para 011 1unos de taquigrafia' por
correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun-

.

dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenas de 12 lições, após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final. também por correspondên
cia. Os interessados deverão es-

crever dando nome e' enderêço
,

para 8 Caixa Postal. n, 8934,
São Paulo.

Material
CASA

,

elétrico
ERLIT\A

ALÓIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
"'Tele,fop.e para 305 e será

prontamente atendido.

ÇASA ES,MALTE

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 .

'Na Relojoaria Sulssa
di '.GuilhermE J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Lãs para Tricot
Casa' Erlita

Assine! Leia I Divulgue I

Correio do Norte

Rua Paula Pereira, 793 Canoinhas

\

OLEOS PARA, CABELO: .Lavanda, de Lima. de Ovo, Admi·.
ravel, Palmolive, Colgate, Glostora, Gesay, Dirce, 'Carnaval,
Babosa, Brilhantina em Potes e em Tubos. Brylcreem e outros

fixadores, Quina Petróleo, PERFUMES E EXTRATOS El\1
ESTOJOS; Csshemere Bóuquet, Royal Bril:lr,' Dsmosel, etc.
CREMES: De Alface, Hugol, Antisardina. OUTROS ARTIGOS:
Loção Brilhante, Loção Pindorama, Juvenia, Juventude Ale.
xandre; Leite de Colônia e de Rosas, PÓ de Arroz, Rouge, Es
malte, Baton, Talco, Sabonetes, Agua e Creme para Barbear;
Aparelhos Gillete, Pinceis, Produtos JOhOSOD, e outros variados,

artigos, V. S., encontrará na

CASA LA.NGER

.

Adubos Paraná
o melhor que há r

Representante:
Z. 8arcindo" &. Kn'üppel Ltda.
Caixa Postal' 56 . Canoinhas s. c.

Saboroso até a ultima gota

Em breve tauado a ar quente
BIG é grande - mas em Canoinha�

BIG é 0- melhor café
.

,

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

, Cí\rEL COMÉRCIO TRABALHO
.Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvall da COSIa
Bacharel em' Direito

.

Advocacia em geral, 'especialmente crime

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

.__.._.-- --_._-�---._---------

VENHA ADMIRA-LO EM'

BASIL,IO 'HUMENHUK & tiA. LTDA.
CANOINHAS - Rua Ui�al Ramos, m -:- Ielelou!, 145 ': STA. CATARINA

o alto índice de nacionalização do AERO-WILLYS é a, melhor garantia de completa assístêMla técnica.

.\
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COLUNA
(Continuação)

�rro no caderno.
Uma norma a que o professor

deverá atender é a de não escre

ver, no quadro negro. as formas
incorretas, para evitar a fixação
do êrro.
,

Quando a maioria da turma já
tiver dominado a dificuldade e a·

penas algumas crianças persistirem
flo êrro, será conveniente que o

professor se ocupe' dêste grupo,
separadamente, para não atrasar
o trabalho da classe.

Os motivos para composição
poderão ser semelhantes aos cita
dos para o 2°. ano, acrescidos de

" novos tipos. Assim os alunos po
derão ser levados a:

a) organizar sentenças com pa
lavras dificeis recentemente apren
didas;

b) substituir frases por �utras
de igual sentido;

c) fazer uma história em cola
boração;

d) responder, por escrito a per
, guntas sôbre: uma história lida si
lenciosamente, ou ouvida em classe;

e) descrever objetos simples e

• familiares;
f) compor histórias com palavras

dadas;
•

g) narrar excursões, festas, pas-
seios, ,etc; I

h) redigir cartas familiares, con
vites e programas de festinhas;
i) fazer relatórios simples de

trabalhos realizados;

DO
j) redigir diários individuais e

de classe;'
l) registrar observações feitas, etc.

GRAVURAS - ;Continuarão a
,

ser apresentadas no 3°. ano, "com

a mesma técnica sugerida para as
séries anteriores A presentando a

c�iança .maior amadurecimento in.,
telectual, podem ser empregadas
gravuras de sentido mais complexo,
que façam maior apêlo à sua, i
maginação (menos personagens, a
atitudes de mais difícil interpre
tação, etc.)
A fim de orientar a classe, o

professor deverá convers,ar sôbre
a estampa. tendo, porém, o' cui
dado de não interpretá. la para os

alunos, que deverão fazê-lo por
si mesmos.

CEPEC
Uma classe de 3°, ano deve

possuir uma boa coleção de gra.
vuras. não somente do tipo que
se preste à�invenção de histórias
como tambem daquelas que sirvam
de material ilustrativo para as di
versas matérias do programa,

O professor procurará interes
sar as crianças no colecionamento
e boa disposição das estampas que
irão figurar nas paredes da sala
ou em álbuns.

'

F - GRAMATICA
Como nas séries precedentes,

nesta também o professor não
deverá dar ,aulas especiais de gra
mática. As noções gramaticais se

rão ensinadas, de maneira prática
e 'indutiva, através de tô.:las aa

atividades escolares.

O . professor não deverá anun

ciar, nem induzir regr�s, m�s Ia
zer com que, observando a ma

neira correta 'de falar ou escrever,

os 'alunos saibam empregá. la na

sua linguagem comum e nos tra

balhos escolares. Dêsse modo. a
,

concordância' verbal e a nominal.
e 'o emprêgo dos pronomes e for
mas verbais .mais comuns. serão

aprendidos por imitação. E' difi
cil esperar que crianças de 9 a

10 anos entendam porque se diz
"eu o abraço" - ao. invés' de
"lhe abraço" - ou "hoje há

, aula", ao invés de "tem aula". E'

preferível substituir sempre a for
ma enrada, nas composições orais
ou escritas, levando-se a criança

'

(Continúa no proximo número)

As composições à vista de gra
vura serão, agora, de preferência,
escrit�s e' o professor já poderá'
orgamzar pequenos' concursos para
despertar o interêsse da turma;
O I professor, fará o julgamento dos

trabalhos, destacando o lado bom
de cada composição. O melhor tra
balho ,podení, por: exemplo. ser

enviado ao jornalzinho escolar.

As gravuras relacion�das com

os' fatos- históricos, vida, dos po
vos, etc., que são de muito valor
nas aulas das demais matérias do
programa, têm também seu lugar
no desenvolvimento da expressão
oràl e escrita, podendo servir de
motivo para descrições, interpre
tações, etc.,

'

PAS

CA

<D'

<D
oi'

'f.

\

ES

EM QUALQUER
ATlVIOAQE,'

no, trabalho ou no esporte, a proteção
ideal contra as intempéries.

PRÁTICOS I

IMPERMEABILIZADOS' (
':-t-BR!9t.N :Fy\LMENTE, "�E�
TOLHER QS MOVIMENTO�.

JAPONAS -�AP'àTEg

/'

(
,

Contempla o", felizardos de ,Março
Sorteio pela Loteria Federal do dia 29 de Março de 1961

REVENDEDOR AUTORIZADO PARA Mais dois felízardos TITANUS para Canoinhas

CANOINHAS TRE'"S BARRAS E MAJOR VIEIRA, 1°, Vicente Dambroski Carnet N. 25.725. 1 �Qgo pi café
20. José Moreira "" 86.925, 1 ,i " "

I ... \
'

C S
,Você ainda poderá comprar a melhor cesta de Natal, e ganhar

A Ap·E R E I R A um prêmio certo na retirada de seu Caioet. É só a Titanus que,
.

. .
.

. .. ..
. Repr•.ent.n�á ::�:.�p�:�;:

a

;;u;:;:�r·�;;�NUS" para

BOA ROUPA Canoinha,: G E R A L DO' ROT H E RTA CASA DA

"

10 anos vestindo Cánolnhas'

Ano 15 . CANOINHAS - S. Catarina. 22 de Abril-de 1961 . N, 637

Sociedad'e, de Tiro' ao, 41vo . Canoinbas
VON'VITE •

A Diretoria da Sociedade de Tiro ao Alvo
Canoinhas, convida seus associados a participarem dos

festejos que serão promovidos nos dias 29, 30 e T,? de
maio, em sua séde no Campo d'Agua Verde.

Os festejos terão inicio dia 29, sábado a tarde,
com TIRO AO ALVO, Bolão. e outros atrativos. Valiosos
brindes estarão' em disputa. Sábado à noite no Salão
Bechel grandioso Baile abrilhantado por ótimo conjunto
musical especialmente contratado.

Domingo e segunda feira (Feriado Nacional), ,con-
tinuação dos festejos.

Haverá completo serviço: de bàr (e cosinha.,
As mesas deverão ser reservadas no salão Bechel.
Pela presença de todos antecipadamente agradece

,A Diretoria 2x

SERViÇO MILITAR

Nova pata de ápresentação

Atenção Convocados
Classe de 1942

\

da

Relação dos conscritos designados
.

pará contigentes espeerars
da Policia da IIa. RM dê Braai'lia, BTL de Policia do Rio (PE),

q.ue deverão ser, incorporados no mês de Julho de 196h

Wigando Metzger, Paulo Tokarski, Adriano Ribeiro Guima
rães, Alvacir Alberto Fedalto, André Louien, Celestino Pieczarka, Do
naldo Ivan Fleith, Gregorio Bay e Waldemiro Didek.

" ). pata da Apresentacão na J A M de Çanoin�as se - lo! de
Julho de 1961 até ás Il,OO horas.

'

,

Relação dos consceíeoa do Municip�o de Canoinhas que deveeão
ser incorporados no to. Batalhão Ferroviario - Rio, Negro em

,

Julho de 1961:,
Adolfo Falkevicz, Alcides Lemos, ,Alfredo Souza de 'Oliveira,

Angelina Carvalho" Antonio Rezende Filho, Antonio Teixeira da Silva,
Arístoteles Santos; Carl Heiz Sobotka, Emídio Natalio de Souza, Eu
genio Neves Rodrigues, Francisco de Assis Schiessl, Francisco Lisboa:
Francisco Miranda, Jorge Quadros. José -Carlos Jaki, José Felicio A·
driano, José Raul Teles Rodrigues, Miguel Kurudz, Miguel de Olí-
'veira, Nailor Ayrton Muuhoz, Otaciiio' Cordeiro, Pedro Vieira, Rei
nivaldo Correa, Adilio Fernandes, Francisco Antonio dp. Lima, Pedro
Senczuck e Antonio de Jesus Sampaio Santos.

Data da Apresentação na JAM de Canoinhaa - 8 de J�lh()
até às 1l,OQ -horas,

'

Canoinhas, 6 de abril de 1961. .

Agenor Flores
2°. Ten. Dei. 14". DR.

Ouça, de 23 a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.;
INFORMATIVO INCO
Uma síntese, dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

.

�, \-
I \

TI'TÀNUS
O MAIOR

DOS GRANDES
ri . \
, I

SORTEI'OS

Rua Paula Pereira, 362
':t·

'!lt
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CE>RREIO DO NORTE

Campanha de
,

'

Canoinhas
Sócios

Esporte
do
ClubeI"

Desportista:
, Esperamos a tua colaboração para ampliar o nosso

quadro social pelo engrandecimento do esporte da "Ca
pital d� Herva Mate", auxiliando o clube que precisa de tí.

\

Procure a diretoria do quadro "mais 'querido" da
cidade. o CANOINHAS E. C., a qual agradece o teu
auxilio.

A"·'

.Agradecimentc
A familia de

MARIA LEZAN,
profundamente sensibilizada agradece as manitestações
de amizade e pesar de parentes e amigos que a con
fartaram.

'Cumprindo dever de profunda gratidão apre
sénta agradecimentos ao zeloso sacerdote Frei Menràdo,

, pelo confõrto espiritual 'recebido.
Ao' médico e grande amigo Dr. Mário Mussi pela,

assistência) dedicarão e interesse constantes um reco

nhecimento especial.

Missa de 7: Dia
A familia de

MARIA LEZAN"
convida parentes 'e amigos para a' missa de 70• dia
que mandará celebrar no dia 24 do corrente {segunda-
{eira), às, 7 horas na Igreja Cristo Rei.

'

c>

Por mais êsse ato de ré cristã, antecipadamente
agradece.

\

CASA DO CRIADOR
A Direção da CASA DO CRIADOR

'comunica aos Senhores Lavradores e cria
dores do município de Canoinhas, Major Vi
eira, Três Barras e demais Municípios eir-,
cunvizinhos, que já IniCIOU suas atividades
comerciais com estabelecimento á rua Paula
Pereira ao lado do Correio nésta cidade.

, Consultas e orientação técnica sob o em

prêgo certo de medicamentos � Vacinas contra

todas as doenças dos animais.

Senhores criadores, quando vierem á cida
de não deixem de fazer uma visita ao nosso

estabelecimento, pois é de seu interêsse.

Canoinhas, 12 de Abril de 1.961

NOTICIÁRIO INTERNA(IOHAl
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 o JO,RNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS --'

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hojl3 mesmo.isue assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

I

I
I·

I
ANTONIO SELEME

CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina
As assínaturas começam e terminam em qualquer dia

22·4-1961

MUITA COISA ...
".

,

EM POUCO· ESPACO
.

.

. , ,

Arrazando Canoinhas
E foi mesmo o trator de es

teira para o Prefeito de Porto
União (PSD) por ordem do sr.

Celso Ramos. Outros tratores da
extinta Patrulha 'serão ainda
distríbuídos as demais Prefei
turas do Partido Social Demo
cratizado... É o caso de uma

resposta assim, plangindo o BV
Oh! Canoinhas como és gran
de e acreditamos no teu Por

vir••• com Celso Ramos no Go

verno!

/

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751 - Fone. 125

Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

•••

de 1945: eleitores da UDN fi
caram impedidos de votar nas

eleições recentemente realizadas
em alguns Munícípios-catarínen
ses. Soldados da Polícia Militar,
armados, amedrontaram os elei
tores da UDN. Os resultados
não se fizeram esperar: PSD 6,
UDN 1. Para nós o fato não
causou surpresa, já vimos isso
em muitos pleitos do passado
quando os "Ramos" governa
vam ... Sobrevivencia do passado,
unicamente isso. Mas, não há

descida, diz o velho

Meios Fios e Calçadas]
Perto do confrade do lado de

lá, uma unica calçadinha ainda

está por fazer. Muitas idéias

alí nascem e alí morrem sem

ver a luz do dia. Oh, Canoinhas
como es grande e nós espera
mos confiante... Trabalho, tra

balho, é o que Canoinhas está
a exibir no presente momento

de todos os seu filhos e não

demagogia mandando os outros

trabalhar....

I
subida sem

"adegío".
virou

o Mais Rico:
Diz a imprensa nacional que o

sr: Juscelino Kubitschek é
-

a

sexta fortuna do mundo. Nós

que acreditávamos na sua ,po
breza, temos nossas duvidas

quanto à sua colocação: Sexta
ou 60.a?

E a "Marmelada"

Goiabada:
O Supremo Tribunal de Jus

tiça na liminar do dia 12 do

corrente, deu ganho de causa

aos Fiscais da Fazenda que
impetraram Mandado Segurança
contra o Decreto do Governador
Celso Ramos que anulou o con

curso. A justiça catarieense leu
a manchete do BV e resolveu
transformar o concurso "mar
melada em goiabada. Ainda
bem que temos Justiça errSanta Catarina. Dizem que os
chamados Grupos de Assesores

, Técnicos do sr. Celso Ramos
nesta altura já estão, todos
exonerados ...

Força Armada nas 'Eleições!
QueIL esteve por lá, observou,

assistiu e conta que o sr. Celso
Ramos usou as mesmas armas

cac-ique•••

Diário Ofidal do Estado de Santa Catarina'
Lei N. 2.670, de 29 de março de 1961

Isenta do Pagamento do Imposto
Territorial as áreas de terras flo
.restadas artificialmente

O Govenador do Estado de
Santa Catarina.

Faço saber a todos os habi
tantes dêste Estado que a As
sembleia Legislativa decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1'. - Ficam isentas do
pagamento do Impôsto Terrt
torial as area� de terras flores
tadas artifiçialtnente.
Art. 2'. - A isenção fiscal da

-presente lei será solicitada ao

Chefe do Poder Executivo, a=
través da Secretaria da' Agri
cultura, que opinará .scêrca da
conveniência da isenção, emi
tindo parecer quanto a espécie
e intensidade do plantio.
Art. 3'. - A Secretaria da A

gricultura providenciarã, anual
mente, atavés seus órgãos téc-

Para Indústrias,
.

Agricultura ou ,Navegação

Motores "MWM": KD 12 Diesel

KD112E " KD12Z II KD�2D II KD12V
2 4

5,5-11 "II 11-22 116,5-33" 22·44

II II
-r

�pool2ooo. ,
,

12 II 24 " 36 48

nO. ell.:

Força HP:

Rotações:
Pto. em
2.000 rpm:

Venda com facilidades de pagamento 4

Peças sobressalentes - Assistência

nicos competentes, a necessária
vistoria das áreas florestadas
artificialmente, fornecendo cer

tidão, mediante a qual será
concedido o presente favor fis
cal.

Parágrafo único - Sesá ob
servado, tambem, o disposto no

art. 17 e seu parágrafo único,
do decreto federal n. 32.793, de
23 de de janeiso de 1934 (Có
digo Florestal).
Art. 4'. - A presente lei en

. tra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dis

posições em contrário.

A Secretaria do Estado dos

Negócios da Fazenda, assim a

faça executar.

Palácio do Govêrno, em Flo

rianópolis,29 de março de 1961.

Celso Ramos, Geraldo Wetzel,
Acácio Garíbaldi S, Thiago, Mar
tinho Calado Junior, Jade Sa
turnino Vieira Magalhães, Atílio
Fontana, Annes Gualberto, Wal
mor de Oliveira; Walter Rous

senq.
Publicada a presente lei na

Secretaria do Interior: e Justiça
aos Vinte e nove dias do mês
de, março de mil novecentos e

sessenta e um.

Gustavo Neves, Diretor.

Nova Diretoria' / da
Associação Comer
ciai de Brusque
Para o biênio 1961-1962, <, foi

eleita e empossada no dia 27
de fevereiro a nova Diretoria
da

.

Associação Comercial do

progressista Município de Brus

que ficou assim constituida:

Presidente: Ayres
'

Gevaerd;
Vice Prst.: Adherbal Schaefer;
Secreiário Geral: Alvaro de Frei
tas Martins; Secretário: Günther
Krieger: Tesoureiro: Érico Zen
dron; Vice Tesoureiro: Ervin

Seyferth; Conselho Fiscal: Ger
mano Q. Barni, Arthur Kisten
macher e Evaldo Hingst; Su-

\

plentes do Conselho Fiscal:
Axel Krieger, Germano Strecker
e Evaldo Ristow.

Almejamos aos novos mem

bros da Associação Comercial
de Brusque, votos de uma ad
ministração profícua e repleta
de iniciativas em pról do co

mércio e da indústria.
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� •.mas, o nosso pionei- .

rismo no comércio ban

cário começou em Son-
-, ta Catarina.

Hoje o "INCQ" dis-

põe de 1 05 agências Isso significa que, além
em 6 estados brasilei- de tôda segurança cri

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen

situam no terr.itório co- to, onde quer que o

tarinense. 'catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo. de tô

das as horas: a INca
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BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA· CATARI.NA . S.A.

1 � I

MAIS DE 25 INOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRESSO DE SIINTA CIITARINA

I'
.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A S,
FRIEIRA'S,.

. NUNCA EXISTIU IGUAL
.
ESPINHAS, ETC.

•
I

PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊN'CIA

• I
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ANIVER.SARIAM-se srtas. Dôra Sih.a e Terezinha
Hoje: o sr. Milles Luis Za- BU1gardt; os jovens Frederico

niolo; a sra. dna. Laura esp. Kohler e Odir Nader; os.me
do sr.: Onofre

. Pigatto; as ninas Antonio· Waldir filho
meninas Maria Lucia filha do -sr. Romão NÚizi:elski e

do sr. Boleslau Kiuiscien; f- Wilson filho do sr, Eroino
racema filha do sr. Engel» Friedmann.
bert Zierhut; Maria Bemar» Quintá teira: a menina Mi"dete filha do sr, Joaquim A. riam filha de sr.ilahvr D. daPereira e Esmeralda filhã do Silveira; os meninos Adernar
sr. Adâo

.. Corrêa; o menino Antonio filho do sr. LeonardoWilmar filno do sr, Ademar Brey; Arolde filho do sr. Au.:;de Olive�a Goao». gusto Bess e João Roque fi"
Amanhã: o sr. Lourival lho do sr, Nivaldo G. Padilha.

Burgardt; as srias. Maria Séxta teira: a menina Elfi
Vengtath e Ivone Imianovski; filha do sr. R.upprecht Loet
a sra. dna. Erica e.sp. do sr., fler; os meninos Alfonso filhoAlfredo Guilherme Knüppel; do sr. Henrique Waldmann;
os jovens Elemer Langer e Nelson Adolar filho do sr.
Alceu Temporoski; as me» Adotar Stratmann; o jovemninas Alice Maria filha do Flavio Zippet: os srs. Paulo
sr. EPaminondas Simões; as Neuburger e .Odioal dos San,
gemeas Soraia e Sumaia fi.. tos, de Biumenou.
lhas do sr. Gabriel El-Kouba.

Nossos parabens.
Segunda feira: as sras. dns.

Maria Consuelo de Oliveira;
Elisa esp. do sr. Felix da
Costa Gomes e Hilda esp. do
sr. Alberto Grettin; o sr. Sa
dy Ehlke, de Joinoille; a srta.
Anucha Czarnik; os meninos
Saliba Néto filho do sr. Tufi
Nader e Lauro filho' do SI.

Zetredo Müller; as meninas
Elsa Emilia filha do sr. fone
de Souza e Julieta filha' do
sr, Edmundo Hartmann.

Terça feira: o meninoMar...
cos Aurelio {ilho do sr. dr.
Benigno Cerdeis a; o menina
Mariclér Tereeinha filha do
sr. Antonio Cubas; as sras.
dnas. Etelvina esp. do, sr. E",
waldo Funka; Frieda esp, do
sr, Willy Hautte e Vva. Es
tanislauva Kosouski; as srtas.
Dagmar Maria Kohler e Ioete
Seceygiel.
Quarta feita: os srs. Albano

_ Voigt,' Rodolfo Bayerl; Fer"
nando Freiberger e -Gustaoo
Stratmann, de Curitiba; as

III
•
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II
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II
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PELOS LARES
e -'ai D Q)�<e§ �

ANIVERSARIANTES· DA SEMANA

Falecimento
Após longa e pertinaz en

fermidade, faleceu nesta ci
dade, a veneranda sra. Maria
Lezan, que aqui residia ha
mais de 30 anos:

A extinta era mãe do sr.

Nabor Lezan, comerciante te»

sidente na Estrada D'agua
Verde e da srta. competente
protessôra Leonor Lezan que
muito tem colaborado com a

sua cultura as nossas enti
dades escolares principalmen-
te o CEPEC. '/_
"Correio do Norte" envia

à Famiiia enlutada, votos de
sentidas condolencias.

Moradia à, Venda
.

Vende-se uma 'casa de mo

rada na Rua CeI. Albuquerque,
defronte ao Posto Essa. <'

Tratar na Casa Fischer.
'

3x

B-UMM • •

A semana que finda-se hoje
foi muito festiva aos nossos co

rações, o casal Wiegando Wiese
comemorou suas Bodas de Prata
- 25 anos de união fraterna
que somente os eleitos das ben
çãos de Deus, conseguem alcan
çar, principalmente no caso do
casal Wiese, onde se pode en

contrar um dos melhores exern
plõs de entendimento, amor e

dedicação. O sr.Wiegando Wiese
e sua exma. esposa, exma. sra.

dna. Helma Wiese, convidaram
os seus amigos e parentes, para
juntos, num circulo sincero de
amizade, comemorarem os 25
anos de casamento feliz.. muito

Sebastião Grein Costa, Es- feliz. Na sua residencia num

crivão de Paz e Oficial do Re- local muito bem preparado, lá
gistro Civíl de Major Vieira, estava toda Canoínhas vivendo
Comarca de Canoinhas, Estado com o casal aniversariante, mo
de Santa Catarina, etc. mentes de intensa satisfação e

/ felicidades.' Ali falava atravez
Faz saber que pretendem ca-

sar: Sebastião Alves e Place-
/

dina Corrêa de Almeida. Ele,
natural deste Estado,' nascido
em Rio Vermelho, n/Município
no dia 15 de Junho de 1931,
lavrador, solteiro, residente nes
te Município, filho de Joaquim
Alves e de Dona Hortência Le
mos, residentes ern Rio Ver

melho, neste Município. Ela,
natural deste· Estado. nascida
em Rio Vermelho, n/Munícípío
no dia

.

10 de -Novernbro de

1921, doméstica, solteira, resi
dente neste Município, filha de
Paulino Corrêa de Almeida e

de Dona Ana Corrêa de Al

meida, residentes em Rio Ver-

melho, neste Município. :

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art ..
180.'

Major Vieirà, 18-4-1961:

Sebastião Grein Costa'
Oficial do Registro Civil

EDITAIS
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Dístríto'i.de Belat1r,Vista
do Toldo Município de Canoi

nhas, Estado de Sta. Catarína,

Faz saber que pretendem ca

sar: Pedro de Oliveira e Hilda
Tischler. Ele, natural deste Es

tado, nascido em Canoinhas no

dia 26 de Maio de 1934, lavra
dor, solteiro, filho de Ortencio
José de Oliveira e de Dona
Bernardina Pereira, todos resi
dentes em Paciencinha, neste
Distrito .: Ela, natural deste Es

tado, nascida em Canoinhas, no
dia 12 de Julho de 1938, do

méstica, solteira, filha de Ar
tur Tischler e' de Dona Rosa
Vieira Tischler, falecida, resi
dentes em Paciencinha, neste
Distrito.

'

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil .art.

180; etc.
-

Bela Vista do Toldo, 13-4-61.
I

ALFREDO PEREIRA

Escrivão de Paz

• • ••

Estourou a' bomba na cidade.
Verdadeira queima de mercadorias.

A Firma IRMÃOS TREVISAN! LTDA., completando quinze anos de

b?ns serviços e desejando brindar seus freguezes, justamente agora em

que Canoinhas, a capital da erva:"mate Aestejará seu cinqüentenário, re-
solveu expõr .8 venda' os seguintes artigos por prêços arrazadores.

Calçados para homens ao prêço de Cr$ 450,0 o par;
Botas tipo aviador a Cr$ 720,00' o par;
Sápatões de la. a Cr$ 420,00 '0 par;
'Chinelos de tira a Cr$ 100,00 o par;

.
I

Chinelos fechados a Cr$ 180,00 o par;
Calçados fechados para senhora a Cr$ 320,00 o par;
Calçados" tipo balé a Cr$ 250,00 o par; ce muitos outros

artigos por prêços nunca vistos em Canoinhas.
\ ,I.

_

Aproveitem a oportunidade e venham hoje mesmo fazer um�
visita sem compromisso a loja de

Ano)5. CANOINHAS - S. Catarina, 22 de Abril de 1961 • N. 637

'VEND�:SE
'

Casa residencial, grande, de Informações nesta redação ou

madeira, com terreno. pomar com Alfredo Paulo em Alto das
bem organizado, antiga proprie- Palmeiras.
dade de Gernod Bollmann. Facilita-se o pagamento. 4x

BODAS DE PRATA

Exma. Sra. Dna. Helma - Wiegando Wiese
dos presentes, a razão e o cora

ção, a sinceridade pura, sem

artifícios de qualquer espécie.
Valeria aqui fazer ao casal

aniversariante urna crônica de
finida em dizeres sentimentais

pois bem a merece devido o

exemplo que ambos têm dado
a nossa socíedade.. No entanto,
achamos melhor que se consu

bstancíe nossa alegria e -dever
por comprirnenta-los, mais uma

vez, nesta notícia expressada
pelo sentimento' de todos nós.
Pelo" sentimento de toda a fa'
milia canoinhense.

O casal Wiegando Wiese do
feliz consorcio tem dois filhos:

Wilma, casada com o sr. Rubens
Seára, alto funcionário, do IAPI
e Mario funcionário do Banco

. Industria e Comercio de Santa
. Catarina S. A.

�

,--_.--------------------...,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20,00 hora•• Impróprio até 14 anos

O. PREFEITO SE DIVERTE
em Vistavision

c/ Bob Hope, Vera Milles, Paul Douglas e Alexis Smith
"A fabulosa e pitoresca 'história de Jímmy Walker -

Prefeito de Nova York - Um romance da vida real"

DOMINGO - á. 14,00 hora.�- Censura Livre
,

.

'\

'O PREFEITO SE DIVERTE

DOMINGO -
á. 17,00 h..

- PrOI"b"ldo' ate' '18 anosá. 20,00 h••

A MULHER E O' FÁNTOCHE
com !3rigitte Bardot e Antonio Vilar

Uma sensacional película, onde Brigitte aparece provo
cante, sensual, e maravilhosamente bela, deslumbrando a

,

plateia com suas travessuras!

28. Feira • ás 20,00 horas. - Proib. até 18 anos • R�PRISE.
-----

38. e 4a. Feira - á. 20,00 hora. - Imp, �té 14 anos

TUFÃO SOBRE NAGÁSAKI
em Technicolor ."

com Jean Mariais, Daníelle Darrieux, K:ishi Keíko,
Gert Froebe e Hitomi Nozohe

,

Amor, suspense.: e o impacto destruidor de um tufão como

jamais a tela nos mostrou .. Um filme para os que
aqJam. ôu já tenham amado ...

58. e 6a. Fe{ra. - á. 20,0'õi:"ra. - Imp. até 14 anos

T .U N E L D O, A M O R
.

em CinemaScope
c/ Richard Wídmark, Doris Day, Gig Young e Gia Scala

"Uma delicio�a produção da Metro Goldwin Mayer"
-'----

E para domingQ ,_ dia 30
,

NOITES DO PAPAGAIO VERDE
r Uma grandiosa película

�ijMiSU �WL&S'P"'fJI
- !ij

No Cineminha "Sã,o Francisco"
AMANHÃ, às 14 hs. e às 20,15 hs.

,

"HASTOS DO ESPAÇO"
com Grant Williams e LaIa Albright.
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