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Sementes! falta de de

Voltaremos a informar .aos interessados.

Dna. HELENA
PROHMANN

Apesar dos constantes esforços da Associação Rural, Ser
viço de Expansão do Trigo e Banco do Brasil no sentido de con

seguirem sementes de tçígo para o plantio deste ano, até agora
nada de positivo foi conseguido. Emissários e inumeros radiogra
mas foram transmitidos ;aos orgãos tritícolas do Estado do Rio
Grande do!�ul onde anualmente eram adquiridas todas as semen- ,

tes de trigo.! As respostas foram todas negativas.
I .1

Santa Catarina é o unico Estado tritícola que não recebeu
.

sementes hem fonte onde adquirir. O Governo do Estado do Pa
raná desde cêdo tomou as providencias junto aos orgãos! compe
tentes. Santa .Catarina não teve interesse. O Secretário da Agri
cultura em Florianopolis nenhuma iniciativa tomou nesse sentido.
E o resultado disso tudo será um decrescimo assustador mi pro
dução triticola do Municipio de Canoinhas. Alérn das maquinas
da Patrulha que foram retiradas do serviço ativo da lavoura de
Canoinhas, ainda mais dificuldades. surgem para o lavrador.

Provavelmente alguns sacos de sementes serão consegui
dos em Vacaría, Rio Grande do Sul e para lá seguiu o dr. Stra
mares, do Serviço de Expansão; do Trigo a fim de' certificar-se
da veracidade da noticia.
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FONE. 128 -

Servico
,

Civil da Presidência
d�"- República

Do dr. 'Augusto Wolf recebe-:
mos a gentil comunicação que
abaixo transcrevemos, corn.uni-
'cando ter assumido a Chefia
da Casa Civil em Santa Cata
rina, que prazeírosamente agra
decemos.

".

É I) seguinte o teôr da co

municação:
Cumpre me comunicar. qUE:,

por decreto) de õ-Iv 196�, fui

designado .para exercer as fun
ções de Oficial de Gabinete do
Exelentíssímo senhor Ipresiden·
te da Repúbica, e, por Portaria
da me��a data, para ehefiar :

o

Sub-Gabinete Civil em Santa
Ciltarina•. Empossado a 14 0.0
corrente;' instalei o referido
Sub-Gabinete, provísôríamente,
à Rua João Pinto n.? 12, nesta

'Capital. .
, ,
Florianópolis, \ abril de 1961

Augusto Wolf
Chefe

1

Cooperativa Agrícola

Dia 4 de junho a' reunião para estudos sobre
a constituição da Cooperativa Agrícola

Domingo proximo ás 15 horas na: Associação Rural
de Canoinhas reunião dos lavradores e demais interessa
dos na constituição da Cooperativa Agrícola. Varias estu
dos já foram feitos e têm-se como certa que futuramente
teremos uma Cooperativa funcionando nos moldes da Co

operativa de Cotia, Estado de São Paulo e outras.
( ,

,
Recebeu o sr. Alfredo' de Oliveira Garcindo inume-

ras correspondencias de orgãos de classes que têm ínte
resse na formação de novas associadas.' A Cooperatíva de
Canoinhas, se formada, funcionará na Associação Rural
e será por .essa superviosionada pelo menos, nos primei-
-roa .mêses de vigência, Estão sendo convidados para par
ticiparem da reunião todos os interessados inclusive Pre
sidentes de outras Cooperativas a fim de ser facilitada a

. constituição.

'SUINOCULTURA
..
,

.1

Uma
rumos

Granjd, que- traçará 'nov�ys
d

f,

economia a' / pecuáriana
o

I

/

F.

Gerente:
CIRCULA AOS SABADOS

Filhos
I

, _)

O Iod�r Legislativo de Santa voluntariado. Justificando sua

Catarina aprovou proposição do propositura, o Deputado Mário
Deputado Mário Brusa, para o· Brusa declarou: "� ponto pací
envio

.

de despacho telegráfico . fico que a evasão de braços da
ao Capitão de Corveta, sr. Rizzo lavoura, através da convocaçãoSoares, Sub-Chefe de Casa Mi-

.para o \Serviço Militar obrigalitar da Presidência da Repú-
blica, em Santa Catarina, vísan- tório, tem.se constituido em fa

do conseguir, junto às autori- tor de debílitgção daquelas áreas,
dades competentes, a suspensão incapacitando-as para missao

pelo período de dez anos da transcéndental importância que
convocação de filhos de l�vra- lhes foi atribuída no

i plano de ,

dores para o serviço militar desenvolvimento do Presidente
obrigatório, sem- prejuizo do da República. ;

/JO PROM,ET,E'
TODAS

AVERIGUAR'
IRREGULARIDADES

São Paulo, 23 (Transp.) -

"Nossa politica internacional não
será mudada em hipótese algu
ma, sob .qualquer pretexto". in
formou hoje pela manhã o pre
sidente Jânío Qu,adros, rnomen
'tos antes de deixar São Paulo
de regresso .� Brasilia. .Afírmou
que a política ·�xterna do Brasil
é aquela-expressa' nas declara
ções do ministro Afonso Arinos,
pois consulta, os interesses do
país e em última instância cón
tribui para preservar a paz con-:
tinental. Respondendo aos repór- .

. ,\'. .

.

teres a respeito das criticas que EII"te n:,c"lonal da U,DNCarlos Lacerda vem fazendo ao u

govêrno federal o presidente' 1.
Jânio Quadros frizou: "A polí- estará no Para!n,ática internacional do Brasil é
da exclu�iva· competência do Falando à reportagem da
Presidenfe da República, SÓ- «GAZETA DO POVO», o sr.

mente a êlé cabem as decisões Newton Carneiro.rpresidente da
da \ política exterior de acôrdo r )UDN paranaense, disse que no

com a constituição" .. Disse ain- dia 4 de junho haverá a pri-
meira concentração nacional do 1/

partido, e,m nosso Estado, que
será o inicio de uma série que
a direção udenísta pretende
realizar em território brasileiro.

da que não pretende levar em

consideração as palavras daque
lés que pretendem ver nó-pre
sídente do Brasil um homem
diferente do candidato. Sôbre
o caso crispo éom "a carta que
lhe foi enviada p€lo snr. João
Goulart, Jânío Quadros reafir
mou as suas declarações ante
riores: "Dôa a quem doer, custe
o que custar, o govêrno federal
irá averiguar todas as irregula
ridades."

/'
-

A criação de porcos, ou seja a suinocultura, vem

progredindo satisfatoriamente' no nosso Município. Os mé
t-odos de higiene das pocilgas, de defesa sanitária dos
rebanhos e da fixação das raças ideais pará gordura e

Vítima de pertínsz enfermi
carne têm, ultimamente, alcançado notável: progresso, es- dade, faleceu às primeiras ho-
tando ínumeros criadores atentos a tudo que diz respeitCL,_ ras do dia 25 do corrente, na

aos problemas da criação porcína.:
'

, residencia ,de seu genro Dr.
.

\. .

I Benedito Theresio de Carvalho
Um dos mars Importantes. detalhes da atividade, Neto' ti estimada senhora Da.

C!lue se liga de perto à produção economica, é das raças, Helena Fontana Prohrnann, es

; visando ª alta transformação destas em Carnes e gorduras. posa de nosso particular amigo,
O estudo das percentagens ganhas pelo'porco em engorda, Snr. Gene�oso de A,lmeida ,Proh
.em relação às rações deve merecere toda a atenção dos manI?' .QUlz a fatalIdade. ,roubar

.

.

. '. .

. . . ' conVlVlO de seus familiares a

,cnadores. TIveI?os a feliz oportumdad.e de visitar esta
esposa dedicada a mãe carinho-

semana a Granja Alvorada do .dr. Erwm Schwartz, loca- sa, a irmã amiga e a ínsupera- f

lisada no quilómetro 13 da . Estrada de Mafra, no nosso vel e dedicada mulher Canoi- Sancionada Lei
Município. Já na entrada Jve-se o -capricho do novo criador nhense. Nascid� em Curitiba, es�

•

de. suínos. Os poucos metros de estrada que levam a sua tado do Parana. em \27 de mar- sobre
_

I,.mpos.toG
.

d
.' -

d
. . ço .de 1911, velO fixar-se em

_ranja, eu-nos a lmpr�ssao e_estarmos numa proprie- nosso municipio érn prtncipqos
dade que realmente esta nas maos de um homem orga- de '1912. Filha do saudoso João de Rendanisado. O local escolhido pelo dr. Erwín ,para a instalação Fontana e de' Da. Ernestina·

"

,,'

de sua Granja, não poderia ser melhor. Notamos que Pflra Fontana. Con.traohiu nupcías em
.'
Brasilia, 23 �Transp.) - O

chegar na situação que 'se encontra houve muito traba- 1927, nesta cidade com o nosso Presidente dá República saneio-
A'

". dedicado amigo senhor Gf'ne- nou, sem 'veto, o projeto de leilho, perseverança e boa vontade.
raso de Almeida Prohrnann .. de

:

do Congresso Nacional..que ele-
A Granja Alvorada cría as raças Duro� Jersey e cuj� un.tão tive�am tres filhos: va o. limite da isenção, do im-

Làndráce. Os reprodutores foram adquiridos na Sadía;: Adir, LIa e Odá. posto de tenda sobre salários e'
.

di' vencimentos. A. matéria deveráConcórdia com atestados de pedigrée. Criando racional- Neste transe o oroso quere- e

.

t
. sinceras ser preparada para ser encami-

mente, agua encanada, alimentação duas vezes por dia" mos jun ar as nossas .

e, justas homenagens de condo- nhada ao Diário Oficial. A san-

obedecendo horario, podemos ter a certeza de absoluto lencia a todos! os familiares e ção da lei não foi precedida de
sucesso. A suinocultura do Município de Canoinhas, tem principalmente ao nosso amigo estudos, uma vez que o substi

na Granja' Alvorada, um excelente exemplo. O dr. Erwin Generoso que apezar de precei- tutivo aprovado no Senado e

Schwartz apezar de não seragrbnomo nem veterinário é tos médicos, tudo' fez para re- ratificado '- na Câmara ê'stava
.

,

d d "u i calçado em informações presta-
um tecnico no assunto) A planta da granJ'a foi PI OJ'etada 'ctlpetar a sau e e sua ,q H -

'

da companheira a_té no estran- /das pelo Ministério «;ia Fazenda,
por ele proprio. Tudo em estilo funcional. Está em cbns- r

. consubstanciado, portanto, o

trução a maternidade. Muit� breve segundo nos declarou. â����. p�o����u h���':nP�:�os�:� pensamento do govêrno. A Lei

iniciará a ,venda de leitões. nal quer�mos como 'chefes de fixa o limite de isenção em �04
,

! femilia tambem, render nossa mil cruzeiros anuais, mais me-

Ficamos absolutamente bem impressionados com a ·t tade desta importância para o.

Granja que visitamos., Quem vê e observa, quefu real-
Simpatia e nosso respeI o..

conjuge e mais três quartas
d't

.

I d Que Deus tenha sob sua partes. para cada filho. Dessamente sempre acre 1 ou na sumocu tura organisa a, ven-·; 'guarda a alma 'boa' e caridosa' '.

forma, p tr;aj;)alhador que tenhadó a Granja' Alvorada, . aumenta suas esperanças no pro- de Da. Helena Fontana' Proh- três, filhos }n{enores poderá per-
gresso e desenvolvimento do nosso setor agro-pecuário. mann. Iceber at� '50 "mii," cruzeiros
Teremos assim além do exempfo, uma organização mode- A todos seus familiares as con,. mensais sem. ter cl� pa ar o

lo' que traçará novos rumos· paraI a economia da pecuaria. dolencias do Correio 'do Norte. impostq de renda.

Para essa concentração, ha
verá uma série de debates, já
divididos em quatro jtens. O
.prímeíro abordará tema relativo
à politica agrária, tendo sido

convidados para discorrer sôbre
o "assunto o governador Cid
Sampaio, de Pernambuco e o

sr. José Bonífacío Nogueira Cou
tinho, Secretário de Agricultura
de São Paulo. O segundo tema
será relativo ao café e cambio,
tendo sido convidados os srs.

Clemente Mariani e Herbert
Levy. O terceiro fixará aspectos
do problema 'relativo à reforma
eleitoral, tendo a UDN formu-
lado convite ao senador MÜton
Ca,mpos e ao deputado Ernani
Satiro, para discorrerem li res
peito da matéria., O quarto e

l:!ltimo tema da concentração
udenista focalizará assunto re

lativo à' energia elétrica, deven
do falarem" sôbre o mesrno' o
Ministro J()ão Agripino e o �n
geriheiro Mareondes Ferraz.

.

Nota: O Dep. conterraneo Dr.

'Al'��dO C. de Car�a'�ho estará
, presente .ao condàve.
�j" ���.'. '/

...
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CORREIO DO NORTE

'. Edital de Citação
O Dr. João Rodrigues de A

raujo, Juiz de Direito d�' Co
marca ce Canoinhas, Estado de
Santà Catarina, na forma da

.Lei, etc.
' .

FAZ SABER a ANTONIO DOS
SANTOS. residente em lugar in
certo e não sabido. que por par
te de JOÃO LEANDRO GON
ÇALVES, me foi apresentado a

seguinte petição; EXMO. Sr Dr.
Juiz de' Direito da Comarca. -

,Diz João Leandro Gonçalves.
brasileiro, casado, propraetarío,
residente nesta cidade, por seu

procurador, infra assinado - ad
vogado inscrito na Ordem. Sec
ção deste Estado, sob n. 428,
com escritório e residência nes

ta/ cidade, à rua CeI. .Albuquer
que, 520, onde recebe as inti
mações - que é credor de AN
TONIO DOS SANTOS. brasi
leiro: lavrador, residente em Va
linhos, dêste município e Co
marca, da quantia de 3000,00
«três mil cruzeiros» e os res

pectivos juros, representada na

inclusa nóta promissória, não
paga no respectivo vencimento
e como não lhe tenha sido pos
sível receber amigavelmente a

referida importância; que-r fazê
lo citar em ação executiva pa
ra cobrança de seu crédito. Pé-

,'de, com fundamento no .artigoI 298 tio código de Processo Civil,
a citação do - devedor, para \ no

prazo de 24 horas pagar a quan
'tia referida, juros de móra cus

tas do processo E> honorários do

advogado /na. base de 20% sôbre
o montante da dívida, sob pena

/
. \

de pez (10) 'DiasCo� o 'Prazo

!

N as proximidades do Ho
tel Scholze a caderneta da
Caixa Econômica N.? 67.241
da 1.á' Série, pertencente ao

menor Estanislau Benigno
Urbaneck.
Gratifica-se a quem achar,

entregando-a na Caixa Eco
nômica ou ao proprietário.

de' não o fazendo proceder-se
8 penhora em tantos de seus

bens quantos bastem para a

solução da dívida e 'acessórios;
ficando, outrossim, citado, bem
como "sua mulher, se casado

fôr, se a penhora recair em

bens imóveis, para todos, os de
mais têrmos da ação, até final,

.

pena de revelia. Protesta, desde

já, por todo o generode provas,
inclusive depoimento pessoal,
pericia e testemunhas. Têrmos
em que c/ os incls. documentos-e
dando à causa o valor de Cr$
3-000,00. P. Deferimento. Ca-

noínhas,: 29 de abril de 1961.

«a>� pp. Saulo Carvalho. Está
devidamente selada. O presente
edital será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do Estado e

uma vez no jornal local '«Cor
reio do Norte». Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, aos

dezoito dias do mês de maio
de mil novecentos e sessenta

e um. Eu;« Zaiden E. Seleme,

Escrivão, o escrevi.

Dr. João Rodrigues de Araujo
JUÍz de Direito.

EDITAL DE
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do DIstrito de Bela Vista
do Toldo, Município de Canoí
nhas, Estado de Santa Catari
na.

Faz saber que pretendem
casar: Antonio Chimoski é
Vanda Kubiack. Ele, nascido em

Foz do Iguassú, Estado do Pa
raná, no dia 26 de abril de

1934, lavrador, solteiro filho de'
Bolislau Chirnoskí e de Dona
Veronica Mujol, todos dornící
liados e residentes em Paciên
cínha neste Distrito. Ela nasci
da erp Canoinhas, no dia 11 de
março de 1935, doméstica, sol
teira filha de João Kubiak e

de D. Antónia Schmiguel. fa
lecida, domiciliados e residentes
em Pacíencínha neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Francisco Gonçalves de Li
ma, e Djânira de Limá. Ele
nascido em Canoínhas deste
Estado no dia 7 de novembro
de 1941-, lavrador, solteiro fi-

,

PEElDE (}-S E

RÁDIO O melhor vendedor do mundo.

Anuncie �a RADIO CANOINHAS
o melhor som do planalto catarinense.

\

C A N O I N H A 5 Capital da Erva M�te,
no a�o de seu cincoentenárío.

. \

/

CASA COMERCIAL
Vende-sê uma' ca�a, comerci'al ,

bem localizada, no Perímetro
U r b a n o da Vila de Felipe
Schmidt; co� 2.000 mf de ter
reno.

DepÓsito 5to. Antonio
de Domingos Coelh9
Compra e venda de ferro
/

velho, bronze, cobre, metal,
baterias, chapas, Trilhos, etc. '

Peças avulsas para. todos
os tipos' de Automóveis e

caminhões.

Fone, 248 ,2x
Canoinhas Sta. Catarina

Vende-se inclusive o estoque
existente.

\
Ver e tratar com o proprie

tário sr. Pedio Goslar em Fe

lipe Schmidt. Ix

...

PNEUS

TODO'S os
-

TODAS AS
T,lpiOS'

MEDIDAS

,$

�-',

'-

,�
O MAIS COMPLETO' ESTOQUE DE PNEUS ri rt$10"f'

:,'�. �,'.

':: ,.�\, ;'
M

Para atendê-lo com a máxima rapidez -,
- funcio

nários com muita prática. Para sua Segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

quilometragem por cruzeiro: FIRESTONE

TRÊS BARRAS

I
I ..

I,

E CA,NO!NHAS
\ .

SANTA
,. i-, ;

"�'o

,,'.. : ..

CATARINA

27 -5-1961
/

PROCLAMAS
lho de Teodoro Conçalves, e de
D. Maria Julia Jungles, todos
residentes ,em Imbuia, neste
'Distrito. A.,' contraente nascida
em Canoinhas deste Estado
no dia 23 de fevereiro de 1939,
doméstica" solteira, filha de
Leonel Massaneiro de Lima, e
de D,. Joaquina Alves de Lima,
falecida domiciliados e residen
tes em Imbuia neste Distrito.

Apresentaram os documentos,
exigidos pelo Código .Civil art.
180 etc.

'

Bela Vista do Toldo, 16 de'
Maio de 1961.

Alfredo Pereira, Oficial

"

De tudo
um :P9UCO

João Wz�rek
Depois de uma prolongada

ausência, aqui estou novamen

te para uma conversa amiga.
Inicialmente, devo contar

qU€ o silêncio tambem é ex

pressão de alguma coisa. Pois
bem. Esta «alguma coisa»' foi
simplesmente um horário que
consumiu todas as horas do
dia. Não foi por motivos «poli
ticos» que deixei de colaborar
com êste jornal, pois não so

mos habitantes de UfO Congo
/'Africano, .. e é lícito escrever

artigos para vários jornais.
Devo meu reconhecimento

e a'gradecimento iaos .habeís e

inteligentes tipografos do «Cor
reio ,do Norte» que sempre de

sempenharam bem as suas ár
duas tarefas, embora os meus

manuscritos, às vezes estavam

pouco legiveis .

Quanto a politica -- nada con

vem falar. É melhor abrir o livro
«Infância Brasileira» para 3a

•

Série primária, página 187 e

lêr: .. O voto -deve ser livre; is-
-

to é dado ti quem quizer. De
ve "ser consciênte, quer dizer,
a quem merece ocupar o «cargo
para o qual fôr e leito.» Que
paraizo seria, se os grandes po- _

líticos se lembrassem sempre
estas simples verdades!

X X X
Os lavradores estão') pensando
seriamente ,sôbre a aquisição
de sementes de trigo para o

plantio, visto as criolas da safra
Hí60 são muito escassas e de

péssima germinação, Será que
poderemos/ adquirir sementes

pelo prêço ao alcance da bolsa.
dos lavradores pobres e <mé
dios» -que constituim 80 por
cento dos habitantes das zonas

rurais? Temos esperanças ...
X X' X

Quais são outras 'novidades
e problemas «no mato»? Quasi
nenhuma, b não ser a ótima
noticia de que a produção de
arroz e milho, este '\ ano, em

nosso Município, é muito bôa,

Como se sabe, o preço do
milho foi, «tabelado» para mais
de 9 cruzeiros o kilo; mas a

tabela ê uma coisa que não dá
lucro 80 lavrador, pela simples
razão que, quando há abundân
cia - '0 preço desce; e, havendo
escasses do produto - êle sobe.
Esse ê' o melhor «termômetro"
(para medir preços) que em sua

perfeicão supera e desafia qual
quer «tabela». indicando a re

lação entre 8 «guaíáca \) do la
vrador e a barriga do consumi
dor.

- \ ,

elétrico
ERLITA

1Material
,CASA

.1-
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Quinta -Felra,
São José
Curitiba, Ferroviário,'
Cruz ·E. C.

da cidade
1\ tlético

nossa cidade.
veteranos de 'Canoinhas

Alinor V. Côrte
os

ao Estádio

Dia
S. C.

de

- I

Empolgante
José dos Pinhais, Pr.,
esquadrões de
uma ótima
José dos

l

Santificado,
de São

('

Amistoso
vencedor do

Curitiba, X Santa
preliminar, 'tal vez
Pinhais. Todos,

sensacional

com

versus

afim assistirem essa

então,
porfia.

. Canoínhas, 18/5/196 L
I1mo. Snr. Diretor do
Jornal «Correio do Norte»

_NESTA
Prezado senhor,

Solicitamos a' especial fineza
de publicar a correspondência
que recebemos do Departamen
to Nacional de Fstradas de Ro

dagem, 8baixo transcrita:

"Curitiba, em 26 de abril de
19(H ".
Senhor Presídente..
Com referencia ao assunto

tratado no ofício dessa Associa
ção de 17 de abril corrente, te
mos a informar. que êste . Dis
trito ainda não teve conheci
mento' oficial de qualquer me
dida que esteja na errünêncía
de ser tomada, visando a proi
bição do uso de "TRUKS" n�s
veículos de carga.

Ao ensejo, apresentamos a V.
S. as nossas , .

CORDIAIS SAUDÁÇOES
As. Rodolfo Bruder
Chefe do 90 D.R.F.

... (
Sendo o que se nos apresnta

de momento, de aptemão gra
tos firmamo-nos mui'

Atenciosamente '

p p./ ASSOCIAÇÃO COMERCI
-

AL E INDUSTRIAL DE
CANOINHAS

M. WttlUch, Secretaria

�, outros
Haverá

São
de

, Ano 15 CANO{NHAS· S. Catarina. 27 de Maio de 196� .. N. 642 Assodácão Comercial
,

e Industrial de
Canoinhas

"<, ,

Cinquentenãrias -V
)Além de sombra e água fresca, uma das coisas boas na vida

.

é· a boa ortografia. Cinquentenário. CANOINHAS CINQUENTONA.
Mestre Cândido de Figueiredo: "Cinquentona: mulher solteira, que
tem proximamente cinquenta anos. E como ninguém casou com Ca
noinhas, calha o têrmo ...

x X X

Como há fogo onde há fumaça, apraz-me verificar que vai ser
feita, realmente, alguma coisa em setembro. Mas feita por nós aqui.
Os patrões, 1;10 que parece, nos desprezam. Só querem mesmo os nos

sos impostos, Nem um chiclete nos dão em troca ... O patrão federal
e o patrão estadual. Estamos sozinhos. Para os Concursoa, nem mil
cruzeirosf".de prêmios não temos, para estímulo dos vencedores. Que
pena! Mas afinal: Canoinhes tem' ou não tem Deputados em Brasi-

I lia e em Florienópclis
ê Doutor Colodel, coragem! Estamos com o senhor I

X X X

As nossas crônicas sociais precisam caprichar mais no portu
guês. Afinal, isto aqui iá está com 50 anos de idade. E os clâaeicoe,
se não estão na Biblioteca do dr. Haroldo Ferreira, estão na do frei
El..zeário.

x X X
, .

Fala "0 PERU". Torno a explicar que se ,trata' dum [or
aalzinho de Canoinhas, que. aqui imperou. e fêz misérias pelos anos

oe 1930 e 1931. E' de grande importância social, históricQ e humorís
tica. No. 16, de 24.S�193l: "Concurso de Fealdade. As. condições que
estabelecemoa .são a8 seguintes: só poderão ser votados "-os Jovens
maiores de 15 anos e menores. de 45; os votos deverão ser remetidos,
etc. Ao vencedor, será offerecido artístico premio, um 'baile e Iormi
davel churrascade, ca-ntada, musicada e sinoronisada. A comissão r/.-

,

puradora é composta dos'srs. Riciotti Tibiletti e Aleixo Brenny. Apu
ração verificada até às 2 horas da tarde de hontem: A. B.: 12; Emilio

. Welggert: 3; Adolpho Schramm: 2; Eduardo Almeida: 2; Felix <Hu

.

dolpho, Leopoldo Santos:e João Gapski Primo: 1 cada.". Está-nos
fazendo falta uma literatura tão �desopilante.

O. Q, C.

.\

o MATE (IV)
(Especial - para «Atualidades .Económicas»)
Se fôssemos procurar um sím- � Concomitani�mente, se iutensifi

bolo representativo da cordiali- carão as atividades ligadas à co

dade hospitaleira que caracteriza lheita, beneficiamento, comércio e

a vivência dos gaúchos nos pam- exportação do produto.
pas, dos caboclos nos altiplanos
de Santa Catarina e Paraná e

dos sertanejos em Mato Grosso,
iríamos encontrá-lo na cuia e na

bomba de chimarrão, os dois in

separáveis utensilios com que se

saboreia a excelsa bebida.

E' essa forma de usar o mate

a que sem dúvida, mais comple
tamente transmite ao corpo hu
mano as substâncias de que são
ricas as células de SU8S folhas e

cuja ação vitalizadora se faz sen

tir em diferentes orgãos.
Vamos conhecendo dia 8 dia

melhor, através pesqnises de la
boratório e experiências dietéti
cas as inúmeras propriedades
qu� poderão assegurar tamanha

procura ao mate como imaginar
não se possa, de vez que, ao

mesmo passo, selam equipados o

barbaquâs dos aperfeiçoamentos
da técnica moderna.

Voltará então o zêlo pelos DOS·

sos ervaia nativos a formação de
novos por ��processos .cieutiíicoe.

Quando um nutriologista da
estatura de Escudero atribui ao

,
uso do mate a depuração de toda

.

uma raça não é demais que ob
servemos aqui mesmo no Paraná
o contraste entre o tabatêu.; da
faixa litorânea e o Caipira dos
planaltos. Este,' prazenteirõ e jo
vial, assumindo perante a vida
atitude de deaasscmbro. Aquele,
timido, enfezado, a VOZl sain-do
lhe quase inaudível da laringe ...

Será que independente da in
fluência do bábitat não concorre
aí a ação metabólica do mate

produzindo diferenciação flagran
te em dois tipos étnicos provin
dos da mesma origem �

Não se diga qU\) o chimarrão,
pelo uso do mesmo aparelho por
diversas pessoas, é anti-higiênico,
sabido que a água fervendo imu
niza a bomba, pondo-a a salvo
de qualquer contágio. O que

êde
suma importância é saber prepa
rar o chimarrão. a fim de que a

clorofila da erva transporte atra-

Romances e' Livros
CASA ERLITA

VICTOR GREIN

vês da agua quente os principios
ativos que vigorizam o coração,
purificam os glóbulos ssnguineos,
esclarecem as idéias e despertam
assomos de generosidade e entu-
siaamo.

Certo, não vamos 'adotar ao

hábito cotidiano e rotineiro do
chimarrão o cerimonial de que, se

revestem o preparo e li degusta
ção do chá da India entre os po
vos do Oriente, E' aimples o nos

so ritual. Em primeiro lugar a

erva-mate, tipicamente elaborada
para essa modalidade d.e consumo
absolutamente isenta de môfo, (o
inimigo que tanto a persegue, so- -

bretudo em clima
.

úmido), não

deve exceder à metade do que
possa conter a cuia, 'aoamando-se-

.

a de um lado com a -própria
bomba. Adicione- se um pouco de

água. fria, o suficiente para firmar
a erva e entumecê-la. Alguns mi

nJ.l�s após, fixe-se a bomba sôbre
·8 camada de erva e despeje-se
devagar a água quente.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte'

I'

).j< .. .

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. s/no 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SÁBADOS
Hua Paula Pereira, 7551761 - Fone, 128 - Canoinhaa - S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00
(A partir de t. de julho do corrente)

TABELA D;E PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncios: Por veze por centimetro de altura de �oluna:
ÚLTIMA PÁGINA PA8INAS INTERNAS
1 vez Cr$ 25.00 1 vez Cr$ 18,00
'4 vêzes 20,00 4 vêzes 15,00
8 ou mais

I
15,00

.

8 ou mais 10,00

Publieaçõeá em destaque ou lugar determinado na pagina
tem um acrescimo de 10%. �-

. "A Pedido" ou "Seções 'Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o acrescimo· de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em. artigos áaainados,

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA. 745

HORARIO ( Manhã: das '8,30 às 11,30 hrs. /)
,

, . (Tarde: Exclusivamente c/hora marcadá

ESPORTE . CLUBECANOtNHAS
CONVITE

o Canoinhas Esporte Clube anuncia a realização
d'um grandioso Baile que promoverá HOJE, à' noite, nos

salões da Sociedade Esportiva Esperança (Lauro Michel),
e aproveita a oportunidade para convidar todos os seus'
associados, todas as entidades esportivas de Canoinhas e

Três Barras, assim como todas as Sociedades Recreativas
dos dois Municípios .

•

Nota: Reserva de mesas com o Tesoureiro do Canoinhas.

A DIRETORIA

Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVQ INCO
.. \

'
'. (

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

.

.

vai pelo país e pelo mundo inteiro. '

ASSINE o JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

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

SUPLEMENTO FEMININO - .. SUPLEMENTO
ECONÔMICO '.

'\
Peça, hoje mesmo, sua assl-

fnatura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
.1 ano Cr$ 2.000,00

g ::::: g�: 1.�g8:gg

SEt..:EME
CANOINHAS • R'ua Senador Schmidt • Sta e

. Cata.rina
As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

";'

,;., ..' ,;-,;.'
� �:J.." -'1.t ;',1.,.»'
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!� "��(;�;��-��g,�.�:T,t��.2�l. 'i:U�!!�����:g:��.l,:;1
,�-�" -:; de�e�v?ly�r, l?,r.'?�Hessir,!i\!Dt;p,t�,' "affi.9r;a, ,pore��,�o.� mars �r�ellu,e.�cl�. pr�?i/sPdi't?ndora <s'r;Dp.r«!..�ãõ:rabalh��f ;i ,

o vocaou:ano mfant.11. ressaltando: ,E __ �OMPOSIÇÃO < l,

a im e que' e a sJiha o 'que vai
"

ll"gradaçao do, sentido- das. pala- ·,·C ';d"' d
-

. 1 compor.' ",',,' ",1,,:'

vras, or exercíclos'variàdos "de ' PRSI ;e�an.5'.se quer$r CI:la�lfa ,_ ': ,,_,"','
. , p. .

T - . ,
da 4a. .serre Ja dominou ,a8 téc- ' A correçae dos trabalhos sera

s1o�.1I:D1�;� �_SlgDl !�?la9, .. nQva\'que, nicas ':da :'leitJra e e��rita te�do,,<"feita comol�oi acouselhade nq,30•
8

ylrem os

fVOClllJ'-' ��., com os fhrOiadb "h�bitos de leitura' recre-
-J -an�� 'Visa�do' 'dê8envolv�; '8 faci.1

pre IXOS d su 1XOS; ,ad.rlq�e�a
e os ativa e variada e adquirido o co- lidade de expressão dos alunos, é

recursos o nosso' I loma.' I s
. j ,

.'
' " ':"

'
• •

, nhecimento de certas noçoes gra-' interessante que o professor leia.
As atividades de leitura oral maticais, pode-se agora exigir dela em classe, trechos de bons livros,

não dever ser consideradas como um' maiór desenvolvimento nas como tãmbem 'apresente à turma

um simples exercício, com um fim composições. as melhores composições das cri-
'em si mesmo; convém que decor- anças, ressaltando 'as passagens
ram de algum interêsse ou f;eces- Todo o esfôrço do mestre dev� que contenham expressões ade-
sidade da classe, sendo realizadas ser orientado no sentido de levar quadas, Iinguagem rica, etc.
em situação de auditório, sempre

o aluno a usar linguagem precisa.
que possível.

' ' correta. apresentando relativa ri-
qUfza de idéias.

No 40, ano, o aluno médio já
deve -ter o hábito de consultar O professor deve zelar para que
frequentemente livros' de texto a criança faça suas composições em

para preparo' de seus trabalhos
relacionados com as outras maté-
rias. usando índices, dicionários,
tomando notas, coligindo dados,
preparando relatóriós, dos quais
os colegas terão conhecimento, a

través da leitura em voz alta.

Além das atividades de com

posição apreserrtadaanas séries ano

teriores, sugerimos as se�uintes:
(Conclúi no próximo número)

PINGOUIN

Casa Erlila

Lendo bons livros e fazendo co

mentários em classe. desenvolver
se-á no aluno o gôsto estético.
Desta forma, êle adquirirá a capa.
cidade de reconhecer os elementos
que tornam uma história ou uma,

poesia agradáveis, tais como: a-

'presentação de, personagens; vi
vac'idade de descrição do ambiente;
enrêdo; ritmo da linguagem, rima
e cadência dos versos; riqueza de
vocabulário, etc. \

'

em

especial
lançamento'f

,
"

Nesta série. os exercícios de
leitura silenciosa devem prevale
cer e o aluno precisa habituar, s!e
a usá- la de preferência. nos seus'
trabalhos de pesquisa,' no estudo
das lições e, pq�parq,de dados para
relatórios, convencido da econo

mia de tempo e energia que re

sulta: de seu emprêgo. Podem ser

realizados em diferentes situações:,

1\ ','

a} No Iivro de classe, em aulas
colebicas para. estudo e .preparo'

, de notas .relacionadas a assuntos
de outras matérias; como' exercí
cios para correção de defic�ências
de compreensão; para recreação.
utilizando as histórias, lendas' e'
poesias que contenha. '

' , '

b} Em livros de texto _ seja Encomende agora o seu
em leituras, individuais, seja em

R."
'

'leituras de grupo, na escola ou ,�AlAI�ri
fora_dela, parad

a dbusca de infodr� , �I"':r�&�
"

maçoes e estu o e questões e
_

'

intêresse .da .. classe, corno, por ,e." , ',', I....-l1li-------
. xemplo: coligir dados sôbre deterc ] >

" ,j 'CINQÜENTENÃRIO "pronto" <

minado assunto, destacar
.

trechos, .

I
procurar poesias, etc, OU "sob medida" e

c) Em Hvros recreativos - por ,,/
, ' .' III

r�::�!�: t,�::�:::{i'i�iJ;��1 C ,v! ,., ':5' P"R E'STA" '\0e� Vl�f�,t!?,.s �� {-oI�a, qU,er tl(ID, �'.'(;l ��;: '\,. r',
'

Ij' , , !
l�lturas fora do ambiente escolar,' ,'.� < ,

As atividades ii' serem empre�'
, ;, : [

IG"UA'IS
,rr.":;

ga-las 'para verificar a interpreta. '

ç�o do_ sentido, da leitura silenciosa :.
ppderao ser !IS reçomendadas para ,\ '. \\ :.

a� série anterior:" ,�, >; '? ,( i )
·1 ( \ , 'I

� BIBLIOTEC� !D�'" 2'�Ass;i �l ,\,�, \i
.

,
ii,

���?z�ç�E d:E;�i��ta.-po�:� aPROVEITE EST1� ESPETaCUlaR ,�FERT� I

ser usadas as indicações dadas às

Ooutras séries, com maior riqueza
' 'AnA'

de material e variedade de as. (JII�fA
suntos, devendo ser introduzidos
antologias e livros' de literatura
brasileira, que permitam ao aluno
entrar em contato com ebras e

autores. nacionais. ,

As atividades da Bibliotéca e

do Clubê de 'Léit�ra devem ser

frequentes e muito desenvolvidas,
D _ ESCRITA

�J';

As sugestões 'fejtas para o 30.
ano prestam se tambem para esta
série, visando uma escrita mais
uniforme e legível, traços . rriai� f�
veà e regulares, preo�upação"- es·
tética relativamente à fêtra' ',e' à
disposição do trabalho,

>
,.

II

--

comemoração ae

' ..

a casa da boa roupa

10 IlNOS VESTINDO. CANOINHaS COM
I

! 't" "

RENHER A BOIl ROUPA PONTO POR PONTO.

Rua Getulio Vargas
A Rua da Erve�"'a Mater, 882

,

"

.
...

Traje R E N N E R

Cinquentenário
Características:

Paleto tipo leve, com
2 ou 3 botões lape·
Ia e 5 p o r t i v a com

caseamento ficticio
levemente cinturado
ombros modelados
com e n c h i m e n to

,mangas tombadas
ao contrário beir� é
bolsos com pesponto

/

Calça tipo leve mo
dêlo comum 04 es

porte. Padrões
-

95
modernas côres em

casemiras/t'ropicais,
linho e trifibra.

.
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C<!>RREIO oo NORTe. '

,
Waldemiro Pó.por

, /'. .

> Erl,l,,«i.t�'(B.a,.er.dorff, :!

João Rodrigues Silva
Paulo Müller e ' , "," : .

,Siegfried Olsen

Avisam' que não 'permitirão ca

çadas 'em seus terrenos, situa
dos em Barra' Grande.

Saboroso até a 'ultima gota

Em 'breve torrado a ar quente Aos infratores do presente'
,aviso, que apanhados ou denun
ciados serão levados ao conhe
cimento das' .autcrtdades com

petentes. jx

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG ·é O' melhor café

,)

21'.5-1961

C,RlADGR
A Direção da éASA pp CRIADOR comunica aos Se-

• "-' . :'-, .r
r .' �

• � i 'I"'"','i- {,.< : "

�.
•

, f' ': (", .I,. ).
'

" nhores Lavradores' e Criadores' dos municípios de 'Canoi-
� nhas, Major ,Vieira, Trêsi: Barrasj. e, L demais Municípios
-círeunvízínhós! que 'iniciou 'suas; atividades comeréiaís com

estabelecimento 'à rua Paula Pereira; na. 476/8, 'ao lado

/

"

do "Correlo,( nesta' cidade.' . :
Consultas e orientação técnica sôbre o emprêgo certo de

Medicamentos é Vacinas contra tôdas
as doenças dos .animaís.

Senhores Criadores; quando víerem' ir 'cidade, não 'deixem
de fazer uma visita ao no'Sso' estabelecimento,

pois é de seu interêsse.

Curso Gratuito de Ta

;q i),i� r� f ià J (pnf�," correspondeneia)
,;Acl:\aQ1·�.t;l 8!.bel'tas,! as' mattíeulas

para os CUflOS de taquigrafia por
cerreepondêocia do Instituto Bra-:
aileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Ut,ilioade Pública. O curso como,

põe se apenas, de 12 -lições; após
o que serão conferidos, Diolomes], r",

aos e luncs aprovadua- éQl' Exame: :'
i, I

Final. tsmbêm por correspondên-
cia. O� iutereesadoa deverão, es-'
.ceever dando' nome e enderêço ,

'riàr3 a Caixa, Postal D. 8934, i
São Paulo, '-

.'

-"/

, \ '

'CASA LA'NGER·
. '. �

â;' �>' �\la J1au1a Pereir�,l 793 - .Ça�oinhas',
< ,:' ';s _',.: ,'f! i, .. ::.t �-.: "ii '�� � ,',:';.<>'� .1

,-,"" .::.\:�
Camisas para passeio, Brancas com 'colarinho e em

cores sorsidás .típo �spofte_:- _ Camisas especialmente
para serviço= Calças' para homens - calções - cuécas -

camisetas, fis'id'â'�-�
..

, '.'

(Novamente "MAÇÃS" .sempre frf'sc��)
.:""_/_,1 .... J

Comunica: a todos o!t.PESCADORES E CAÇADORES
que já .recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

caçe para a temporada' deste ano.

VARAS, DE PESCA ,1NTEIRIÇAS� 2 e 3 pedaços .' LINHAS
DE NYLON de todos -oa tipos - ANZOIS -NOROEGUESES -

CHUMBADAS de todos os tamanhos - ANZOIS com iscas ar

tifieiaie - FISGAS. pequenas, médias e grandes - REDES de
. fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois - CANTIS. FACAS. FAeUES • LANTERNAS A
PILHA • LÀNTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE-
/

CAMAS DE CAMPANHA _! ,�9SQOITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigo� de caça E7 pesca .

•,' Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 1,25
CANOINHAS STA. .. CATARINA 3

....

um veículoWillys continua a rodar

100%!
A peca utilizada foi l2§Ç-ª._genuina Wírrys.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça, que foi cuidadosamente examina
da, passou po� testes rigorosissimos e
só então foi aprovada, Sua reposição
foi feita nas oficinas de um Conces
sionario Willys, por homens treinados'
na própria fábrica - homens que conhe
cem períéltarnente os veiculos com que
lidam. Para que seu veiculo Willys córl'-:
tim.i.e,' 100%, utilize Serviço Autorizaao e

. , ,
, �as Genuínas Willys.

Onde ho�ver esta placa, seu veículo WILLYS serã} frátãdô como merece!'
'< '�. . •

-- •

Basiii;---H'u-metfiltl&'+Gi;�--�Ltd'a'�
:CANOINHAS

,

.\

lf.

Rua Vidal Ramos, 203 Tele]. 145 S. CATARINA

" I.

')
.

'r "',

J. CÔ'RTE

(

,DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CIVEL - �OMÉRCIC> TRABALHO
Rúa Major Vieira, 490 - C�noinhas

José Yvan da, Costa
. Bacharel em Direito

'

.
.

\

,

Advocacia em geral, especialmente crime

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

, ,

Adubos Paraná I i

,:'-.'

,

"

': .o melhor \. que 'hã' (.I,�,i',',·

� ) � I. '\.

Repr'esent'ante:
� ,-\ 'I.J c,.

::;nZ.'.,,6a,eindo & ,H"nóp:�eF�;iia�� 'd,-;

�;'\' fAi.·'.J ".(: '.' -: ':1:'

Canoinhas S. ,C .

.'
<" ,'�'

"

,

;:; \, :', I
Caixa Postal 56

•

r-

"

"
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CàRREIO 'DO NORTE

,
' '"

� 27-5-1961

decisiva
brilhantismo

•

.para .maror
" I

das Festividades do Cinqüentenário
A CASA PER'EIRA, a casa da bôa roupa, colabo-.

rando com ás festividades do Cinqüentenárío de Canoinhas,
lançou no mercado .0 "Traje Renner Cínqüeatenário".
Elegante, distinto e

/

moderno, primorosamente confec
cionado, êsse traje vem satisfazer plenamente ,o apurado
bom gôsto de vestir dos canolnhenses.

Apresentado em 95 modernas côres, em tecidos de
casemira, gabardine, tropical, linho ou trifibra, o "Renner
Cínqüentenário" possui as seguintes, características: paletó
tipo léve, com ,2 ou 3 botões; lapela esportiva com ca-

c

seamento fictício; levemente cinturado; ombros modelados
com enchimento; mangas tombadas ao contrário; beirá e

bolsos com pespontes de 1/2 cm; calça modélo clássico
ou esporte.

O "Traje Renner Cinqüentenárío", em especial
promoção, será vendido "pronto" ou "sob medida", para
pagamento em 5

I

prestações iguais.' ,

,

Há 20 anos, a CASA PEREIRA 'vem 'vestindo os

homens elegentes de Canoinhas, com RENNER a bôa
roupa ponto por ponto; vem através dos tempos dando

.

novo incremento à moda mascclinaç graças às suas cons

tantes inovações; obedecenda sempre a um critério de
honestidade ímpar, razão pela qual é depositária da con

fiança de todos os canoínhenses." Apresentando sempre,
artigos de comprovada qualidade, a CASA PEREIRA,
fê�lmante é a Casa da BÔa Roupa.

'\ -

Apres'ente-se bern nas festas do nosso

Cin,qüentenário, com o inédito

,) Traje
,

Renner Cinqüentenário I
,
c

•

"
c-; i

Cine ,Teatro 'Vera
A P,R E S EN TA:

Qruz
HOJE. á. 20,00 hora. • Impróprio até 14 ano.

, TIT'O . NAO É SOPA
U� Filme nacional

com Procopio Ferreira -,'Eliana \ e outos... •

"Comédias, foram feitas... iDas, corno ésta .. , bem poucas"

DOMINGO' •

_
às 10 ho;;-: grande matinada com' o ,nome

TRAMPOLIM oo "DIABO
com Cornél Wilde e Jean Wallace

OOMINGO • á. n,oo hora. - Cen.ura Livre '

, TITIÇ),NAO. E' SOPA
.

um, Filme nacional

á. 17,00 hs, Cen.ura Livre,OOMINGO, - 4. 20,00 h••
-

Imp, até 14 anos
/ -,

SINFONIA DOURADA
Em Tecnicolor

com Germríne Damnr - "Joechím Fcchsperger - Hans
Mosser e, Sussi Micoletty

'·Um'!' verdad�iro destite de cores, rílmos. e alegrta
as mais célebres figuras de Callet sôbre 'o Gêlo.

,

grandioso 'filme do cinema alemão: .."

com'

Um

-'------
2a. Feira • á. 20,00 hora•• Proíb; a:té 14 ano. - REPR1SE

38_ e' 4a. Feira, � á�, 20,00 ho�a. - 'Imp. �té 18 an�s
1 I' ,

' � ,

RAPTO OE, MULHERES
em Cinemascope

com Eddie Constentíne .
- Folco Lulli - Juliette Gréco

"Uni sensacional drama- do cinema frances ...

5ao"e 6a. Feira - á. 20,00 bora• ....,.. .»roib. até 14 ano.
� ,

, -

VITIMAS "DE UMA \ PAIXAO
, em Vistavision 1com Lana Turner - Carry Sulivan - Glins John,s

'''Um grandio�o drama da Paramount .. "

, . --------

'E PARA O PROXIMO DOMINGÓ:
<

A grand,osa e sensacional pro�ucão da lVÍetro ...
EM TETO DE ZINCO QRE;_NTE -, ccom Elizabeth

Paul Newmant - Bur Ives - Jaék Carson.
,r'

GATA
Taylor

•

r

Amanha, -gran�es Festejos
populares em be�eFício dâ
Escol,a Municipal de,Pieda�e
A �'Rige.a S/A, C"elulQse

Papel e Embalagena", avisa 80S

criadores em geral que a partir
da data desta publicação irá

prongo�r apret>nsão de tôda e

qualquer criação que encontrar

nos terrenos de sua propriedade,
a saber: Fazen-da Experímental
Três Barres" Fazenda São Luiz
do Paredão, Fazenda' Duas

Barras, sitas no municipío de

.três Barras; Fazenda Mato

Queimado ou Mícd Magro ou Dia 24 •

ainda Ritzmann, no Munícípío
de Antonio Olinda, Estado do
Paraná e(Fazenda do Taman-

'

,NOTAS:
duá (Antigo Itiberê da Cunha)
no municipio de Santa Cecilia,
Santa Catarina e que Iara de-

positar os animais aprendidos
em local apropriado, afim de
ali reclamados pelos respectivos
-proprietáríos, cuja devolução (.Col�boraçíio do Correio do Norte) •

sérâ feita após, o pagamento dos
danos causados.

AVISO

Comunica, outrossim; que os i
-

' animais aprendidos se não forem.
reclamados no prazo de trinta

(30) dias, a contar da data da

apreensão, será f�íto o depósito
judicial dos mesmos e a conse-

quênte venda em leilão, cujo,
produto será destinado ao res-

-I.
_ sarcimento dos prejuízos que fo-
rem apurados em vistoria legal.

E para que nínguem alegue
ignorancia, faz público o pre-
sente aviso; =- • �1Ii

J.

Três' Barras, 18 de Maio cfe 1961

RICE�A S/A.
Celulose Papel e Embalagens
Walter RandalI Penny, Gerente'

/

.. ;

Assodacão Rural de
� .

..

Três
-

Barras
Recebemos e agradecemos a

seguinte . comunicação:
_

Três Barras, 20 de mao de
1961
Ao Diretor do i jornal «Correio
do Norte» -, Canoinhas

Ilrno. Sr.

Comuicamos a V S. due em da
ta de 14 do'; corrente' foi f�,n

_

: dada a 'Associação, / Rural de
.

Três Barcas,' cuja Diretoria fí-
cou assim constituida:

•

Conselho, de Administração
Presidente Felix da Costa Go-,
mes; Vice-Presidente Augustí
nho . Koruatskí; I: Secretario
Ivan José Uba; 2' Secretnrio
Emiliano José Uba; I: Tesou
reiro Dorival Bueno; 2' tesou
reíro Iene Felícío de Souza.

Conselho Fi.cal
Simão Pacheco Guimarães; A
lexandre Adur e fírmíne Pache
co Sobrinho.

Suplentes c-,
,

Boleslau Szezerbowski: Ernfried
Mühlmann e Romeu dos San-

'

tos Pacheco.

No 'ensejo apresentamos os

nossos protéstos de estima e

cOnsideraç,ão. !

Atenciosamente

Associa. II ural de Três( Barra.
Felix da Costa Gomés,

presidente
Ivan Jane da Co�ta, Secretario

GREMIO 15 JULHO
,

-P,rogrernsçêo Social para o mês de Junho
-,

Dia 4 - Domingo ,

Disco Dance - 16 horas - Club Canoinhense
Dia 10 • Sábado

.Soirée Dançente • 20.30 horas - Club Canoinhense
I "

Dia 11 • Domingo.
\

•

Discos Dance �. 16 horas - Club Canoinhense
.

Dia 18 • Domingo , \

Discos Dance - 16 horas - Club Cenoinbense

Domingo
Discos Dance - 16 horas - Club Canoinhense

São convidados �s associados do Club Canoinhense, So-
ciedade Benefícente Operária e E. Tênis Club. /

Auxilie o "Asilo", �otando na candidata do Grêmio a

Rainha da Crianças, menina Izabel Cristina Seleme.

Antecipamos nossos ogradecimentos pelo indispensável
, comparecimento de todos.

,/J ,

A DIRETORIA

•

No Cineminha São ,Franc'isçb
AMANHÃ: às 14 e 20,15 horas

o 'INCRlVEL HOMEM
ENCOLHEU'\

\

QIJE
com Grandt Willians e Randy Stuart

II

MISSA DE· 7. DIA
\

Generoso de Almeida Prohmann, A.âir Foutana
Prohmann e familia, Benedito Thereeio de Carvalho Ne
to e tamili, Acyr José de Souza e Senhora, Irmãos, Ir"

. mãs e Cunhados. convidam seus parentes e amigos para
a Santa missa. em intenção da alma de sua saudosa.
e querida espôsa, mãe, sogra, irmã, cunhada_, e avo

r
Helena- Fonlana Prohmanfl

a <ser celebrada na Igreja Matriz Crist�' Rei, quarta
feira dia 31 de màio fluente às 7,30 horas

,

Por mais este ato de fé e amizade Cristã, anteci»
pam seus sinceros 'agraâecimentos. I

,

"

..

?
,

A familia de
.

MARIA D,EOVEcH SELEME
,\,' "'" " I

convida parentes e amigos para a�sistirem a Miss� de
, 7.0 dia que mandara cele�aar ,no �tu. 29 (segunda letra),
ãs 7 horas, na Matris Crisso Rei.

POli mais esse ato de fé crista, agradece antecipadamente.
, a-

,

(
',,,,,-

MAIS COVARI)ES ...

'

Dizia José Ingenieros, no"«O ,homem me'diocre»:

«Não' se adulam somenie os reis e os poderosos, adula-se
tambem, o povo. Há miseravêis afãs de popularidade, mais de:
gradantes do que o servilismo. Para obter:o favor quantitativo
das "turbas, P?de-se ment,ir praticando. �aixos elogios disfarçad�s
em ideal. maIS covardes, porque. se dIrIgem a plebes que nao

sabem descobrir o embuste .. Encomiar os ignorantes e merecer

os seus aplausos, falando-lhes incessantemente, ,de seus' direitos. e
Joamais de seus deveres, é a ultima renuncia da propria dignidade.»

, I
I
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...mas" o 'nosso , pionei
'rismo 'no comércio ban.'

,

cério começou em San

ta Catarina.
.

Hoje o "INCQ'" dis-,
põe

.

d� 105 agências) Isso significa que, além
em 6 estados b�asilei- de tôde sequronço; ori-

\,

ros, mas 60 .delcs se unda dêsse crescirnen
situam no território co- to" onde quer que o

,

I,

\

tarinense. '

,I,

catarinense se encon

'""-tre, contará sempre'
_ com a, preseriço certa

de seu ,amigo de ..,tô��
dos as horas: O INca

(

) . 1

o
"'O
'�

" g,
o
a.
o "
...

e,

c
o

C,
c

:c
."

o

�
�

, �'

i"

BANCO· �INOÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SA:NTA CATARINA S.A.

MAIS DE. 25 ANOS CONTRIBUINDO PIRI' O PROGRESSO
I ,

-,

(
I

D,E sa,HIII caTARINJI" \\

_'

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDAS,
\

E C Z E MAS,
INFUMICOES,
enCErRAS"
F,R I EI R rs,
ESPIN HAS, ETC •

.. ,.',
.

,

/ '-� !."
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Automobilistas:
Coopérern para os festejos
cinqüentão, colocando uma

propaganda em seu

de Canoinhas

flamula de
veiculo.

Felecimento
'Dna. MARTHA WISlvIEVSKI

,

ADO 15· CANOINHÀ:s - s \ allm08. 27"11,· 'Maio de 1961 • N. 642'PELOS !L�!RE§
e Im O ([)�e§" �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIÀM-SE

lU"o •

d M
. li?.110JE. a sra. na arta L..

deltrudes esp, do sr, Miguel
Procopiak; o menino Mario
Roberto filhtJJ do sr: Angelina
Ferreira; o sr. Clemente Becker.

Amanhã: os jovens Alcides
lanochéski e Enio Tack; as

,. sras. dnas. Noldina esp. do sr,
Vicente Dambroski e Beatriz
esp.i do sr. Moacir Budant; os
meninos Renato filho do sr,
Roberto Olsen; Agenor Paulo
filho do sr. laroslaw Sidorak;
José Olegario filho do sr. Bo
aventura Benda e Fernando
filho do s�. Doug las Benken
dort; os S1 s. Oebrael-B. El»
Kouba e Nivaldo Damaso da
Silveira; as 'meninas Zelha
filha do sr, Nicolau Burgardt'
e Lourdes do Carmo fiinado
sr. Antonio .Maron Becil.
.

Dia 29: a sra. dna.Lsidora
esp. do sr. José João Gon»
çaloes, de M. Castelo os srs.
Sizinio Kuhn e' Antonio Cos»

. tabile; as meninas Genni filha
do sr. Edmundo Hartmann e

Gtorinha filha do sr. Bernar«
do Belinski..

Dia 30: a srtà. Julia Sem-,
, pkowski; o sr. Pedro Dam

broski; o menino Wilmar José
filho do sr. Fidelis Carvalho

, do Prado.

Dia 31: o menino Guida li.
lho do sr, Guilherme Prust;
a menina Adélia filha do sr.
João Tokarski; a srta. Geno».
veva Krisan; os srs. Frederico
Witt e Hercilio G. de Oliveira.

Dia I=de Junho: os meni
nos Se'gio Arno filho do sr..
Arno C. Hoffmann e Antonio
Roberto filho do sr, Waldo
miro Medeiros; as sras. dnas.
Maria de Lourdes esp, do sr.
Bruno'Hugo Colodel; Celi esp,
do sr. Johannes Rothert Es»
tetania

.'

esp. do sr, Antonio
Karvat t1 Judith esp, do sr.

Wiegando Knopp; o jovem
Hugo Hoffmann; o sr. H01St
Winter, de Porto União.

Dia 2: os S1S. Nei Cordeiro
e.Bernardo Wendt 20.; as sras.
dnas. Laurici esp. do sr. Jacob
Dranka e Marvina de Oliveira
Wohel; a menina Maria das.
Graças filha do sr-Leão Moy
sés; os meninos Anildo filho
ao sr. Paulo Zapp e Amauri
filho do sr, Antonio Tompo-:
roski. Nossos parabene.

Nascim�ntos
Ane Mar�a é. o nome da

filhinha do sr. Afonso e 'lJ.na:
Ana Kotüer nascida dia 12
do corrente.

O lar do sr, Douglas
-

e dna.
Violeta Benkendort acha-se
em Testa com o nascimento ..

de seu filho Luiz Roberto
c

ocorrido dia 23 deste.

- Acha-se enganalado o
ditoso lar do cl!-sal Afonso_

. Koclh com o na,samento dê
"-ma .1·o�u:,ta menina que na
pia b'atismal· recebeu 'o nome
de. Teima Maria.
,(Correio· do Norte" cump.;i

menta-os novos canoinhenses.

'it'

,

Nllinblo lIétlifJ
íZ "icl/O
no rlsil!

jovens Frederico Kohler e Bet
"t» Friedrich e o sr. Eugenio
Mm-eira e exma. esposa.

I

-- Realiza-se hoje, em Agua
Verde, o· enlace matrimonial
da srta. Leonora filha do sr.

Jacob Scheuer Ir. com o jovem
Sérgio filho do sr. Francisco
Caroalho.Enlaces Matrimoniais

Na cidade de Joinville
unen-se hoje' pelos laços sa- �. - Contraem nupcias hoje
grados do. matrimônio os jo- a gentil senhorita Silvia filha
vens Bruno Baratto, de [a- dileta do casal Romão Stru»

.

ragud do Sul e a srta. Ma- sik, residente em Agua Verde.
rion Suelv Fischer, filha do bairro desta cidade, com o sr.

nosso assinante sr. Adolfo
. Alcides tilho do casal Fra11,

Fischer e de sua. exma. esp., cisco Komochena\! industrial
sra. Erica Kohler Fischer. nesta cidade. �/. '

Testemunharão o ato reli"

gioso por part� da'noiua os

Aos nubentes desejamos fe
licidades.

t··

.� ..

!

.\

Faleceu quarta-feira desta
semana, dia 24, a sra. dna.
Mm tha Wisnievski, digna
espôsa do sr. [oão Wisnievski
comerciante nesta praça.

Muito 'relacionada no nosso

meio social, mãe de. cinco fi"

�

lhos maiores, o seu sepulta•
menta que realizou- se no "dia
seguinte, teve grande acom-

panhamento. \

As famílias enlutadas, a
presentamos as nossas como»

vidas condolências.

�.

'.

f

/ r.
,'.

Especial'mente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade .de camioneta, com uma

capacidade de carga maior; ou ainda maior área

útil de transporte para lnercadorias relativamente leves
e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F-350, agora lançado no mercado brasileiro.

.

\
�.

. Equipado com um possante motor Ford v-s de
167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional'
resistência, garante serviço ininterrupto. Cabina com

pára-brisa. panorâmico, de quase -2 metros de visibilidade.
proporciona maior confôrto e segurança!

FORD f .350 para
Há um .

,
.

d necessidade.ca a
d tos farmacêuticos ou

• Transporte d� cigarroS. pro
u

, ,

pequenos engradados.
d ias e confeitarias.

8 Entrega de enc�mend�� de pa ar

lojas e arm�1.e.ns.. tran�porte urbano e rural. e�
• Serviço rapld0 de

12 pessoas ou ffil-/
'eruas co� capacidade ,para. . /P 11 assagelros...

.

oróntous- ...

para., P
fretes em geral. Fácil �dap-,

.

e Mudanças. carretos e. tipo de carrccerw d�

tação. do chass�s tafO;:�:�e;rades.
madeira com p a a. .

os e reboques, furgões
e a�.

• Carros-socorro, �UlOch b�iros e trans.('orte poliCIal.
bulâncias. carros ce bom

.' F 350 são
. Fora da se'rte -

IMPORTANTE.: Os cha�stS bina e rodas duplas

,normalmente' forneéid�s. com. \::iais ilu:str�das. assim.
na traseira. As :aTr�cen�:"t::�s com rçdagem simples

coma a utilizaçao deste
d révio entendimentQ com

. d pendem e P
TUl traSe1Ta e

F d Autorizados. .

'os Revendedores ar
.

VISITE O SEU REVENDEDOR

PIe d rassa n·i. r

Rua Getúlio Vargas Canoinhas Santa Catarina

\'

"
.

Limitada�'
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