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' ECOS do CINQ,ÜENTE.N4-
RIO· 'OE CANOINHAS

-

'

, ;'
!

,Ano· 15 CanoinhaSí Santa Catarina, 23 'de Set_embro Numero 657

o Pr�8id.e�te d�iJQ..�itut(j Bra8ilei�0 de -Geografili 'e, E8t_at�.tica
'"

.

'\.

congratula.se com ,.0 povo através da Ç8m�ra A� Vereadores.
, o sr: "AJfÍ'edo' de Oliveira Garcindo, I Presidente da Câma

;

ra de Vere.adores," �eéebeu do sr:'Ra._fael Xavier, Presidente ,do
IBG, o seguinte telegrama: :-.:�,

"Em nome Instituto Brasileir� de Geografia Estatistica e

no meu, prppti?"nome tenho prazer �l'ansmitir cordiais congratu-.
, Diretores' AR�W� C., �[ CAR�AlHOlações 80S representautes povo Canoínhas 'pelo transcurso 50 a- , •

\

niversário elevação 'categoría' Município pt Saudações cordiais pt CAIXA POSTAL. �, FONE. 1'28 CIRGULA AOS SABADOS,
Rafu�Xa������den� lBQ ',:. . .�_.,�./-�,.,---.•.�--�-��-_.�----_._--------�--------

?���::a��:�!;�:'�,��mA·:p.�;.oJ�!�;:!�e":-";��:!::�i:sta '�e'l::R"e'''for';.----mu· da' "o'·'nlstl·t-u'·va.. ··o
"

l1a'"-"ar: l·oôO'8-'0-Canoinhas vg at.r}l�:�s, s,e�f?ign�s re�r�s,�Eta.?t,es ê��� t-egi'Slativo, ._

'
' ",�' ',11. ,','

-

"

· '

lf ,-f '

'

tl
.

tivg transcurSQ Cmquentenano sua eman�lpaçao, -politica pt '

,
,

'

, _

Camara de ;Vereadõ��8 aprova votQs' JÍe ,1�l\:i�ore8� péia .n�8�a,' - O .sr., Deputado Lserje >--R.
'

.Víeíre, da ba�cada da UDN de o pa'rlª;��tar catarinense que
Edição Especial" e�'Homenagem 'a�·.,:,Cinqütmten'á-rio de Ca-� ,i_

"

7'"

-

Santa Catarina sugeriu e�tudos, a, reforma pleiteada entre em :
, -' .

h ',10'-' ',' oara a 'reforma da Constituição 'vigor a 31 de Janeiro de 1963-,
, o '�ereador '�Ewald� ;:���ssa�:o, psp, re_quereu que, çon��" C'O RA t _:' _ '_, '�atarine�se a fÚn

"

de adaptá-la data en;I que termtnarão os

tasse em áta da Câmara pm -voto, de louvor pela I?ubliGaçã� na:; '';
.-

'

. ""', kc'l
"

,

ao regime' parlamentarista, ora mandatos dos legisladores dês-

nossa Edição ESPec.i�l, da: sa.udaç��' dos }Ver���o�f'! _ao�p�>vo,�d:-·., .. (}\N.O INHEI�SE em vigência:no' :PI"ís: Declarou .té Estado- da Federação. ,

Canoinhas por ocas�ao do" amveraarro do': �un�,clpIO, ocorrídp ma .' ," _, "1,,',. ,.'
' I

12 do corrente. ,O requerimento foi '�p�qvad'b: por:"un)ini�iq�.d�/, .. ,{Y!bra . o p�vo; canoínhense, .

'

-,- r ,�.,-' »<: �

e oficiado ao nosso DiÍ'�.tor, comunicando a iniçi��iva daquele �ed,il. � numa santa e 'Justa �le��I'a, co� .». 'A'l I m'�--:.te·'O'" t'�O'>' dos'
-

Suhsíd I-OS'
"

" ',':.' �
, . ,"': ,,' i, '"', --" .i '-----, • ,í' .

' ' 't ',.o transcorrer do cinqüentená- . tl, ;,' _' ',', ;' .

.

'

, Na séssfl,o > ,�egUlnte, o Vereador-, Çlemen�m;<>-3. 'pI_ec�arl.ta, "�io de sua' cidade�'
.

' '

encaminhou à me.sa_:.y��querimento �o'.m,��,�o .sentídó, .se çon�ra- ,

,_,

O' áüglent�:,<:io jeton dos deputados estaduaia, de Cr$'24.000,OO;
,

tularído com 'QS BOSSaS Díretores e derj),ais, ãux-íliafe� pela maneí-. ,',.i.� Colaborando' com a Comissão para os .componéntes do legislativo estadual catarinense, proposto
ra com que' (fest!!SalP.o� a personalidade : 0,9$, piDpeir.�s_,d_e: Ca:no�-: d:ôs -- festejos, o' «Coral Ça�oi- - a 15 dêste, mês, ,e ,'9�e-" em prímeíra votação, logrou exíto, tão logo
nhas, inclusive as, saudações dos' y'éreadorfs ao povo -do ,MunI�, nhens�»,' co�pos,to exclusiy�- dado, 'ao público, pela emissora oposicionista, começou a dar mui-
cípio anivérs�rj4:n,te.",. '

'�"� IIl,�!1:!e: de pessoas'< da n,o�sa CI� to '''pario .paca ma�ga'!. "

,
'

", .:
,

�,; '" • _ "Ô. •

'-

•

."
••

,-0,
_ dade .amantes do canto e da ',', ,

-

.

,

Cal tas. e �eleg.ramas d,e ln,umero$. aru�clantes "e, ,�s,sman-:, . ,arte�,musical, n�ma demonstra- "', ,Dias 'ap.;.,qs;. foi;realiz�dã, nas ruas da 'Capital catàrinense,
tes a1�G� J�S����JJf','; }od�:s, :c�m ,: votos ,ele" congra-t�:l'àcºe�,' pela ;. ção' de- civislflo, amor é carinho -a pass�atà" G,oit, 9�,simbólico 'enterro, dos repres.entanfes do povo,
nossa 4dlÇ�0 .É}g QIa �)2.. "

,.' ..'
, ,',' \�, "'. -cúltuará Canoiphas Cinqüente- terminandQ no día, seguinte" li 18, à noite' com um comício, onde

Á _;.t0��S,_.0,;:0,'�s.�.sõ,' mLüto. o'b-rigaqo. ',' _

':'" ,;" ,',' ','" '':';"',.'::,,- "�o '�,
•

',n�ria. ,,' 'se 'ouvira, orlrd'ores, de ling4agem pouco' recomendávél, taxando os
,...

,,' ',,', > _
'

, '

' ,�' , "

'

-

nossos no,btês representantes de "c'analhas", "crápulas", "ladrões";
" ,,' , '"

-, '

" " ,,':-
'

, No Clube "Canoinhense" em
e coisas parecidas�Tudo à moda "v�rmelha" e para os "vermelho�",_

,

.,

,;' , '/ '

"

), "",.
"

J', á' noite de 9 de outubro próxi- Dize� que foram os estudantes, autores da passeata e o comício''Comissão Qiretora,'dos Fe,steio.s dÔ., "," �'" mo,'num festival de arte, pro- l' d
'

. � réa Iza o. 'li ,.

C'
..

t na'rio dá Canointías'
� porcionará ao ,culto povo da Quem':conhece os estudantes cátarinenses, quem cqnheceInqu�n e,

. ," _

,

",'
, cidade e visitantes, mo'mentos " ,

� _
'

_ as suas atitudes já pratkadas, em ca'Sos idénticos ou semelhantes,
,

,

C-
,"
'. .' -' .. de arte interpretando' trechos

em ,hipótese alguma poderá ac-reditar que foram êles os organiza-
. '_

,

',' , Q,mU,nICaçaO ,

de Beethoven, Verdi, Haydn, dores, das ultimà's'"'manifestações. Em todas' as manifestações an-
,', "

'

...
. Carlos} Go�es e Brahms.

'

t' d' t lt' 1 d '1 b t
';",

A Comíssaõ. a:cima referida, em rennião com" di- erlOres, �empre emons ràram, a o l:\Ive e cu tura e astan e
.

versos .mfirr�BFo�>dÇis "9,e�ais_, cO!ilissõe's esp�ci,ais, qeCíd,iu' Parabens, «Coral Canoinhen., senso. crHjco. 1?esta vez o que se viu, é verdadeira bagunça e
"

" "., ..
� ,". .

se»,' esta iniciativa,;' s�!vitá de' firme pr6pósitQ de desrespeito 'áo nosso Pode� Legislativo,
marcaI:' as.:.,d,. af�s .7, '.,:,f}

•

e 9; de ;; ou,U:üiro/ p. yinqottf.o, para .m·'a'r='o ao desenvo'l.v'im'ento ar-. ,( "

.. "," � "" 1 '__ "'"

C'"
,.

d'
- , . A Rádio da Manhã, emIssora oposicionista;no mesmo dia

as comeÍI1or-ações�em homeriagem:;ao ,mq,uentenal'lo.�es-, tI-sticó da' nosSa "jdye� Prince:' que se ·v'erificou)aquele escandaloso cQmício, realizou uma mesa
te Municipio.,J�

.

; .. ," ,

<, ,: '" i

'

"",
'

. sá do Planalto. ':\ >- 'redonda, ,à qual compareceram os nossos representantes do povo, ",
.

..
, •

:' �9é)iioi�has; 13 de sete!D�r9' de'19Gl:'" ,-"',�,�
,

CanQinhense; aproveite (> en- peFtenc>enfes �às bancadas da UDN,' PSD e PTB... :..__ ':. '

..

Dr: jôã6�ló.def Pre�ideii.te da éonÚss'ãê
-

-QiretÓrlú seja que ,l�ê apre,se�t�, esse Na :mesa redonda, cada 'qual' dos §enhore� d��\)t�dos; dan: .

", ,,_�r . :",� ,
, ,"

"

.

r

-

,

-
-"

"

,.1\
"

-.' grüpó entusIasta' aSsIstlpdo o do a sua explica'ção, a respeito do, aumento dos subsídios ptopos-,. Alfreçlo Pi;� Oliveira "Garcin�do Membro. '

-

,
:-:--�estival e pf'es�igiando sua terra., tos e aprpvados em primeira discussão, d�clar;ou-se 'Cada um dê-:-

.� -·c: �'. �,� iV' "Y, • "

les, contra o aumentei.
'

.
.

O lider do partido governista, chegou a� declarar que 'a sua
bancada não havia votado, e mesmo se .havia ausentado do ple-
nário na hora ,da votaçã<?

'

, ç:>ra', nA p�imeira discussão, tivemos conhecimento, que a�
votação havi!i sido unánime por todos os deputados présente@.
Soubemos qU,e' Os deputados da· _bancltd.a oposicionista, presentes

i,náquelh sessão, hf;!v'iam ,votado, sem saber, tratar,se de aumeÍ'l-to
dos subsídios., '��" " '" I,'

,

,

.

,
DUI:ant� � di�'cu�sãO, ná �eferid� ,mesa ;edondà, o deputado,

dó PSD qlle lid�!a, a sua bancada naquela. Casa Legislativa, de- ,

..

. darou categpriéame'nte, que a sua bancada não havia tomado- .

parte d!l' vo�aç�o� :-

•

<

O 'lider dó PTB,' que tambem 'toml:\ra parte da discussão,
, igualmente d.edarou-�e contra. Afinal', das contas,- perguntamos, ,

quem afinal é que tomou 'parte na votação, se' a votação' foi uná
nime, uns votaram sem saber do que ...se tratava e outros, pre-- "

sentes à sessão nã.o estiveram -na hora da votação?
/

O que _se notou, c!as declarações 'dos senhores represen
tantes do povo clltarinense, naquela mesa redonoa, é. a revolta,
contra os organizadores 'd�quele comício, que foi realizado contra
o ,aumento dos nobres' depu'tados.

-

O qu� �e notou das declarações, dos senhores deputados,
que o projeto d� seu aumento, irá por certo ao' cesto.

o. Di.reto.s:da,�.BJ':C '��gr�dece" re,p9r.- :�:Oia '.da fL\,r"vore
tagem

'

inser-ic{�, em .-ngs.sa EdJçãO' ,� Quinta feira última, â,ia 21
• �

- ',r, ,"- ,,' ,. ,'" de Setembro, data nacionál em
Espec:tàl';;d{J� :dia .l2,'ldo corr�nté:",i "�que,se comem'�r�a 6 Dia ,da Ar-

���vmo: �r��i '�i;�á�io-: SChm!tl,���n�ico � '�s�eroado:Dj�é� :';_ ��:�Ci!���-ºR�r�} ��i�:��ha:
tor da BIohotéca. �,nfantIl .de ,Çan9mh,as, recebermos a, carta ql;l,e:" em 'presença ,d�s 811toriâades,'transcrevemos 'I!a -lO!egra:

.

,

" " ;---: ",,\: ��. '", � ,phmtó'u, defr:_9ntê ao seu Pavi-'-
Canoinhas;'21 de sete'mbro de 19tH.

.

'"
"- :nião .nÚmero 1,. uma arvore.

. Senhor RedatQ_r�,,' .: ",.,
/' �. ;, �fatticipa!,am do 'ato, solen.e,-o

Venho agtadecer � _v. S; o cómpreensivo e cartnho�o tra�: ::,;sr> twald<? Zipperer, Presid�nte
t�mento que, na edição comer;norativa ,do' Cinqüentená-rio, ;0, seu t ;,�a: Associação 'Rural, Jo�o Co
jornal dispensou< à BIC e à pessoa do "seu fuq,dador. Os'e§t�mitlos�-',fi04�I, Prefeito" MuniCipál,' AI
que recebo nestª'.·cidáde são bem poucos. Por isso, a. benevolên- i[_�do' de' Oliveira' Garcindo,
da ,àe V. 'S. fêz� b,em a uma' obra que é pequenina; teconheço,' Presidente da Camara de Ve
mas )lue 'venceu; tra�endo para Çanoinha� u�a glórla, hoje pro- 'J;eadoresj' dr. Zen.on Malch�tz,
clamada pot pessoa� de quem não espetava tanto. O alentado," Pr'omotor Público; dr. Haroldo
,quinhão de espinhos" sempre presente e cQntínuo' no 'caminho da F-erreira, representando o' Club
Ble, só' o que 'fêz; foi ajudar a _vi,tórla "Isto" não é apenas na-' do Sigilo, Vereador.es Guilher
ltural, é necessári<? às obras que vencem� E se

.

minha quãtidade ,Ple .Frust e Tufi Nader, Agenor
de sacerdote católico, que em nenhum momento ainda me arre- Corte, Tabelião de Notas, dr.
pendi de ser;,não pusesse fre�o solu,tar ao meu tempera'D(lento,'eu' Saulo Carvalho, dna.· Hil<ia

- teria muita coisa para d�ier a essa gente em Can()inhàs e em ---Muller, _Diretora do drupo Es-
, li'-lorianópoliª .. � Nem pr�ciso revelar a, V, S. o que já sabe: sou" col�r Almirante Barroso, Djre
QOs que não' se �àgacHam quando <;> veI,ltci sopra: f,ico em pé. Um tora e professoras ,'dó Grupo
seu colaborador :�inteligente, ,o bondoso' jovem' Osmar Alfredo .. Escolar do �'Colegio Sagr?do
�ohler, chamo��:�_!'! "inconformado". "E' um elQgio. E poderiam Coração de Jesus", Di�etor do,

. mer�cê-lo to�os' os 'padres que sa'em·'da sacristia, e qualquer ci- Ginásio Santa Cruz,· Diretora'
dadão que' resolvesse. sair de seus fuxicas' de_esquina. Acho' que do Grupo Escolar João José de,

, ,o Brasil, maiS- dó que· nuhca agora .precisa ,de inconformados, pois Souza Cabral, alúnos de todos
, "

, estamos cOTJendo:. pêr.a um ,fúturó negro, que nada 'tem a ver' com os' estabelecimentos escolares

� fo.rmas de govêrno; m�s�tudo' tE;m a vér .com o homem b,r.asileiro. e ,dr. Paulo Farias, Diretor dà '

.

, Agrade9�-lh��)J'�i",fim,' a. cielic�ge'tà, finj�siril� con;. qu�,',
.

Escola
..�e, :Agricultura "Vid'al

desenterrando n-..ó,. ,seI+" on!ié 'um, retrato:,. meu_ (JamaIS _lho tena Ramos» ale� _ �e um, grande
forne€ido E!U mesn:jo); estampou-me 'a carranc'a n� página-db Hino. npmero de pessoas.. '

Pois, na verdade; �b ,Hil1� é, obrã de cíUB,'S' �ssõas�: :
.".,.. '.,' \ .:A aI'vo�e plantªda p�l? sr.

R,' enquanto meu� Superiores -"'aq� me geixarem, aqui me ,Ewal�o' Zlppe�e� �a con.vIte do

ficarei, sabendo' que parir alguns já irei tàl'qe; '. q'uan'do fôr.· Aqui, Prefelt�, Mumclpal fOI., uma

me ficarei, no me�o de myitas pessóas que�at� 'agora, nãó fizeram � (<Dogueu!l peca�», servIndo.a
por Canoinhas absolutàmenté, náda, e dos quais· algun" por pas- mesmt c?mo s�mbolq, e .estI

sa empo, ,com ii pá da maledicência e do ciume, estão solapando �ulo _
'ao .r�f�orestamento em

obras d� bem. Aqui :1n� ficarei, n,o meio de festivais e bailes, com . n.?�s� M�nlPPlO, e u�a e?,al�a
e�ta mocidade digna de sorte melhor, e da qual, os mais respon- . �ao a prImavera, que. comcIde
_saveis àinda ,não' se deram conta de sua responsabilidade .. ;

� Justa�ente com o «I?la- da Ar_:
-

, "vare» Sobre a data'dlscursaram
De V. S., com sincera gratidão, 'pela BIC, os sr�. 'Haroldo Ferreira e Alo:

),

.

frei Elzeário Schmitt, ofm. f.redo de Oliveira: Garcindo .

"
....

.

.

-, '

ArrltEDO 6ARCI�DO 'e J�ÃO SmM[. 6�rcnte: IlHASS SmM( ,-

,

A Revisla "O,Vale dó Itajaí" saúda Canoinhas
do Sul "O VALE nó ITAJAÍ" saúda ° nobre

-

Canoinhas pela passagem do 500 aniversário
_de fundação da Comàrc�. ' )

Dr. OZIAS GUIMARÃES, Diretor�
y •

A Revista

povo de

, .

Dr. OZIAS
Deu-nos ',o �prazer de sua, honrada visita, o dr. Ozias:

Guimar'ães" competente e dinâmico Diretor, Proprietário da fa-' ,

mosa revista catarinense" O VALE DO ITAJAt", editada' em
Itajaí� neste Estado. ' ".

, O nosso confrade quo visit�u as �ossas dependêocias,
• ficou impréssionaõo com a maneira com que confecionamos o

nosso. jor�al, mostrando-nos' ainda a penetração de sua revista
em, todos os municípios cata'rinenses.
Deixou em nossa Reg.ãção 'urp exemplar do "O VALE DO ITAJAI"

recebendo em troca, um núm'ero de nossa Edição Especial.
Somos gratos pela f!mavel visita ao dr. Ozias Guimarães ..

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DQ NORTE'

Edital de Citação
com à .prazo. de trinta (30) dias

O Dr. J( ão Rodr;g�es' deAraujo, Juiz de Direito da' Comarca"
de Cauoiuhas, Estado de Santa Catarina, Da fórma da: Lei, ele';':,

"
,

..�-.;,
�

�:-
, FA·Z SABER aos 'ccnfroutautes, resideutes em lugar incêrto

e. não sabido, que por parte. de OSMARIO DAVET, me foi epreseu-
'

tado a seguinte petição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Ca�ôrca
de Canoinh88. Diz OSMA'RIO DAVE'T, brasileiro, casado, funcio
nário, público. residente nesta cidade. na qualidade de inventariapte
dos bens com que faleceu sua mãe Da. ANA MESSIAS BLEY DAVET,
e por' StU bastante procurador, ° advogado infrafirmado, inscrito sob:
n°. 162 na Ordem dos Advogados do Brasil. Secção -de Santa Cata
rina, e com escritório à Bus Paula Pereira n°. 207 nesta cidade, e

ainda, eQ1 obediência ao que determina li § a°. de Art. 47l do Código . Nesta época-do ano, ..comumeríte ccomeça'<à aparecer nos

de .p'rocessó· Civil,' o seguiute: .10, _ Que. conforme decleraçõea pres trigais, manchas amarelas (clorose), exparsas por: tôda . a lavoura,
todas nos <tutQs de Arrolamento que por ê;te ,M. M: Juizo ae pro-

causadas mais- frequentemente por deficiência' de -elernentos :' nu

cessa. sob nO. 2.055, .o requerente 'já mencionou o fato fie estarem (JS
tritívos da .terra. O !rigo atacado pouco ou nada 'produz; -ocasio- ,/e�n'-d' e<m�--S'e.·.··D-·atasbP,DS imôveis deixados pela' "de cujus" Da. Ana Messias BleyDavêt•. Dando sérios prejuízos à colheita, por isso devendo-se combatê- \v

rm. condôminio com terceiros;·lJo. - Que li inventariada adqueriu. la, o que é muito simples: ?'
'

�
-

"
-.

.

.
'.

r
'

.

na qualidade de viuva meeira e como arremãtante de benslevadQR à
' -,

C'O 1'1 B A.je,: '" <,

v Vende-se "çl�ye.rsas, datas
id do i

. ,
, '.

.

. ,�,'
.
". ,'f, .'

" "') , '.' .' ". loéalísãdas 'entre, o." Ginásiopraça quan o o inventârio procedido por fa lecinieu to de LUIZ I)AVETI .,' �,�,palhar.· ,d'e ,100' �.·15,O· Kgt< �d�. S,'A.. irr&.E.; DO �.C.HIL,-E', ou e' a R'u'" Roberto. Ehlke.FILHO. diversas glebas de terras. todas elas situades nos lociis" '1�ti . O" '. ' ....

tiá" e "Iov.,ern�, lia" conforme fazem certo os inclusos ',docume.nt.os. tk SULFAT9; DE AM, NIO' pOI,! heç�re,' -sómente nas manchas
'

. amarelas ou. onde ci trigo' está mais fraco, em ,cobêrtur� (semeándo
"

. Ver e tratar com
DrS. 1 e 2; lIk .;_ Que, <tas áreas então adquerides; vendeu ela. s ôbre o trigo), ,pr�ferentemente em días de chuva fraca ou 'após /"

dentro dos limites das mesmes, para o Sr."Manoel)"Schumacher, urna ' .

O E'·' S' h
-

gleba' com<2 235000 m2: (dois milhões. duzentos' é"tr'iõtà� e cinco mil :
chuva abundante, .quaOdo;,á terra �sti�e'�i ,b��:.m�lhada, .e,,": '. ,r ..�, rwm. 'c W�r.tZ.

metros quadrados), conforme se verifica pelo decumento- incluso sob' Para melhores detalhes prócurar.,« éscrítôríodo !?ER,vIÇO , a '�í_:là�tMa'jor ',Vieira,'em.
nO.

_ 3; IVo. - Que, instado verbalmente pelo requerente, para pro' DE EXPANSÃO DO TRIGO - 6a. Rl'", ....:..' Canoinhas. ,-,' '. ::-'2x frentê-à Oficina Mussí. íx
.
ceder a uma divisão amigavel, afim .de por t�rmino àcomuohão, nega-

.'

�
�

,

.'·II!!�IIIII!.>'''III·ÍI''.-........i!Ií..... -..... ,..----__
se o mesmo a tal. conforme faz prova. a incluse 'carta dirigida ao ad

vo�ado sdo requerente ein ptincipioa do C'orr,ente .�� (dqc.·· 0°:4); Voo
- Que assim .. e como acima já disse, para dar. cumprimento fiêl áo'
seu eocargo de inventariante, e ainda. poder 'cumprir o que 'deter�ina
o § 3° .. do Cód. de Processo Civil, deseja extinguir 'a' cômunhão ain
da' existente, pelo que, por- esta e na'melhor, fórma:legal requer� na

conformidade do que e��abelecem os Art's; 569 e 629 do Código 'Civil;.
seja processada a competente ação judicial de demarcação, cuolUlando:
a com a divisão dos imóveis objéto desta, respeitando-se no primeiro.
8S con.frontações mencionadas' nos document<1s 1 e 2, e no segundo 8

parte iá ocupada e !Iões respectivas benfeitorias, ohser\1.ando-se· com a

finalidade' prevista. ,0 estatuido nos Arts. 415 'e seguintes .dp Código
de Processo Civil cQncernentes ao feito. AlJsim, .requer a V, Excia a

cite-ção dos confrontantes e 8uas respectiva. mulheres, se casados: forem.
por Edital, por serem desconhecidos (Cód. Processo Civil Art. 177 nO I)
-e dó condomino.. Sr. MANOEL SCHUMACHER. brasilefro, casado,
fazendeiro, atualmente residindo 'no lugar "Barracas". Muoicipio e

Comarca de Mafra,. dêste Estado e sua rpspectiva mulh,er, ta-mbém
por Edital (Código Processo Civil Art. 418), para Os termos da p're,
sente ação. de demarcação êuólUlada com 8 de divisão, ficando' 'os
confrontantes citados para, no prazo leg_al. contestarem a ação, �e ().
quizerem. e para os demais termos. do processo ate finãr; 'isto é, alé
a definitiv8 fixação das Unhas de demarcação: e o condomino para

. acompanhar os termos da ação de demíucação e a s,�guit Oi! da divi
são, com a c�o(ienação de uns e ·�tros ao pagamento de suas quót�s
p'arte�. nas des'pesas da lição. e integral quanto -à parte contenciósa a

que' derem causa, citação que se tornará extensiva aos atos da execu

çã::>, pena de tevelià. Junta a esta apenas cópia du presente pedido
e do documento nO. 4, uma vez que a procuração foi, lavrada "em
Nótas do l°. Tabelião desta Comarca a fls.. 99 do livro nO. 57, (Cer-

· ... idão inclusa). e os' demais documentos constam todos de' r,egistros
públicos, Dá·se 80

-

presepte feito o valor de Cr$ 50,000.00, sendo
Cí'$ 25,000.00. pela demarcatória e. Cr$ 25000,00, para a dê, divisão
jun.tando se o talão corresp'ondente ao pagamento da Tàxa Judj-cjária� �

.

devida7 P. Defe,irilento. Canoinhas, [4 dê ago,to de 1961. .(a), Riva�
,

dávia R Corrêa, Advogado. lE�tá devidameilté. selad.i. O presente
edital será a,fixad'o no lugar de'costume e 'publicado' u'ma vez no "Di
ário Ofiçial do Estado" e duas vezes ·no jornal loc!)1 "Correio do Norte" .

. DRdó e p88sado' nesta cidad;il· d,e Canoióbss, a�B vinte e 11m (21) diAS
00, mê� lie ag(Jsto de mil novec,entos e l!eB�l1nta e' urn (l961). Eu.
Zaideo Seleme. E�cr.ivão. o escrevi...

J

ti

CERTIDÃO:
Dr João Rodrigues de Araujo,Juiz de -{)ireito

r.ertifico 'l� o presente edit�l é cópia fiél da
O referido é v'erdade e dou fé.

'

Canoinhas•. 21 de agosto de 1961.
Dr. Z,tidelÍ E. Seleme, Escrivão.

.

I

petiçã'o de fls. 2.

�'lI

f .

-NOTICIÁRIO
O corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países. possibilita a O JORNAL in'anter
seus ,leitores' ílempre

.

bem informados sôbrEl os ,ª,contecimentos
internacionais de vulto. Leia o ° JORN,.-\L e esteja a 'par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

INTERNACIOHAL

�SSINE o JORNAL
'(Orgão. Líder dos' Diários Associados)

-SUPLEMENTO LITERA'RIO - VLDA ,NACIONAL
.

VIDA DOS CAMPOS - O MUNDO DASCRIANÇAS
SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO

.

ECONUMICO

PREÇOS'r ,

1 ano .' Cr$ 2.000,00
6 meses Gr$' 1.200,00
3 meses . Cr$ 700,00

Pe�a. hoje mesmo, sua assi·

natura, procurando ó nosso

REPRESENTANTE:

ANr,ONlO SELEM E
ÇANOINHAS - Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

, As a_ssinàturas começam e terminam em qualquer dia

/

r:

..

169-1961

DO "'C�RIADORCASA ('OMPRA- S�
Até 50.000 arapucas para
telhas 28x50, oe. pinho.,
Oferta para. ESTAjaSLtHj

DAMBli.OVSKl.
c.-;

,DE OARVALHO & NASCIMENTO LTOA .. ,

.
Produtos Veterinários' e ,:Agrí�olas:; ..

VACINAS (cristal violeta) contra' peste sulna,".
raiva dos cães e bouba avlérla.
Sementes de hortaliças, etc.,

Vila Fani Rua' n. 2, casa

n. 1408, Caixa Postal, 2668
CURITIBA

i �yraríá. Ix
,

.L�s . p;,a�a ,i;' Trico-t
.

CaSa ;Erlita'
•

.

.rO·1 '

Rec'ôniencJs'ção aos

-,,,_-::l

rlliti lIiíliti<;:,-�· ,-'

"liillil � riª�:f����:Ê��ii;:f,�t����E�l�'
, e volumosa�. 'Se as suas necessidades estã() enquadradas

nessas sspecificações, há agota um camínhão ao seu dispor

'.

. '(J' rlji1."�1J�.1.
- o Ford F.3�O, agora lançado nó mercado brasi.Jti�o, \,

.

Equipado com um possánte motor. Ford V·8 de-

16rH,p" bloco em Y, ofereCe mais rapidez � preGisão
nas entregas.' Chassis' super·reforçado, de excepcional'

.
resistênCia, garante serviço inínterrupto, Cabina com

pára.brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade •

proporciQiu maior cop,fôrro e segurança!
;

. m FORD f-350 para
" Ma, U -

d '

d ecessida e.
Cê! a n.

.

..
.

tos farmacêuticoS o�

o Transporte dé clgarros. produ. -.
"" ,

'pequerios eng�ad�do$. adarias e confeitarias.
Cf E11t, ega'de encomendas de p

,

lojas e ar��zê.ns transporte �rba�o e rural, er.n
• Serviço fapldo de

. 12' pessoas ou m1-

eruas com' capacidade ,pura
.P

_ . . 17 passageIros. . �.." ,.

cr�nlbuS, paI a � fretes em g�taL Fac!\ �dap-
4! Mudanças,

carretoS
, ti o de car�ocefla de

_ do chassis a qualquel P
..
,. . I'

tuçao,' I t forma e grades. -,
..

madeIra COIl} p. a a

. ho� \� reboques, furgões
e .a:n- .

• Carros-socorro. ::I��.rnbei�OS e ·tràJ}..sporte pohclal.
bu'âncias. carros

.

�_

'./ .

�'fi'oTd da seriç_..F' .3:>0 sao

IMPORTANTE: 0.5 chaSSI}
b" e rodas duplas .

dos com ca ma .� .

nOTmalm�nte fornect. .

pecims ilustradas, aSSlm-

'na trasei�a: ,AS :ar���;;l�;�::SlS com Toda�em simples
como a uohzaçao

d évio entendímento com,
ira d.ependem e pr

na truse, res Ford Autorizados.
os Reven�edo #

. ;'". '

.)
.

-

.

'

..cOm e rc ia I c :Ped rasSa n i
� '../"'

L'imitadá'
_' ,

Rua Getúlio Vargas Canoinhas Santa Ca�arina

..
e

,
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio bano

cário começou em San

tÇJ Catarina.

Hojê & "11"11€9" dii:;

põé de 1 05 ag�ncias ísso significa que; diêm
em 6 estados. brasilei- de-tôdo segurança -ori-

-

ros, mas 60 deles st! undd dêsse crescimen-
-

situam no território ca- to, onde quer que o

tarinense. . catarinense _ se encon

tre, contará sempre
com a, presença ceda'
de seu orniqo de tô-

-

das as horas:· a INca
_)

� .

, ,

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

o
"'O
I:.
o
DI

� o
o.
o

ri:
c
o

m
c:

1:
...

o

�

·MAIS DE .25 IlNOS CONIRIBUINbo -PARI O PROGRESSO DE SaNTA cataRINA
"

, ·r ,..�,...."'... __ .... , .. �<-, ;1. .. .".. jIfrf............. w-_,- """ I, e'v f, .tilt ,,,,�,._., '.;-., "

TÔNICO CAPILAR, POR EXCELÊNCIA

; .

P'ARA FERI�A�,
E C Z E M A S,
INFlAMACOES,
C o C E tR ft S,
F R I E I R A S,

NUNCA EX!STIU IGUAL ESPINHAS, EtC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO D6 NO�TE
..

�dital de" Citação
com o prazo Clt

(vinte) 20 :dias
o Dr. João Rodrigues de. A
raujo, Juiz de Díreíto da Co-

'

marca de Canoínhas, Estado
. de Santa Catarina, na fórma
da Lei, etc.

FAZ SABER a dna. BELMIRA
residente em lugar Incerto e não
sabido, que por parte de CI
PRIANO FERNANDES, ou SU-
.PRIANO FERNANDES QUA
DROS, também conhecido stm
plesmente por Cípríano Quadra,
me foi apresentado o seguinte
pedido: ,Exmo. Sr. Dr. Juiz' de
Direito da Comarca. Cipriano
Fernandes, ou Súoriano Fer
nandes QÚádros, �também co

nhecido por Cipriano Quadro,
brasileiro, solteiro. lavrador, re
sidente no lugar Piedade, desta
Comarca, por seu procurador e

assistente judiciário, infra assí-
-

nado vem à presença de V. Exa.
afim de' expôr e requerer o

seguinte: .1�.) O requerente tem
sob sua guarda, sua néta IVO
NE QUADRA, nascida aos 21
de janeiro de 1953, filha do fa
lecido Raul Quadra e dona Bel
mira Beira (doc. juntos) 2o.),Que
a referida, Belmira Beira, há

. mais de dois anos" abandonou
o lar conjugal' e com- o faleci
mento de seu marido' sua 'filha
ficou sob 08 cuidados do 'reque
rente, que vem -lhe: prestando
tôda a assístêncía.: 3'0.) Quer por
isso, ser nomeado tutor de suá
referida neta. 4°.) Necessario,
porénique se faça antes, a des
tituição do pátrio poder do qual
ainda é dete!�tora a, mãe qa me

nor em ca�s�.. " 5�.) ��gÍlrido o

díspôsto . riÓ artigo 395, nO. II
"perderá por ato judicial o pá
trio poder o pai ou a mãe que o

deixar (o menor) em abandono".
Nestas condições, após a justi
ficação dos fatos acima com as'
testemunhas abaixo arroladas
que comparecerão independente
de intimação e ouvido a res

peitq o Sr: Dr. Promotor Público
da Comarca, requer o Suplicante
que por sentença judicial seja
D._ Belmira Beira destituída do
pátrio poder de sua filha IVO- ,

NE QUADRA e em seguida no.

meado o requerente como tutor
da mesma, _ tudo na conformi
dade do disposto nos artigos'
406, n". II e 409 'no. I, ambos
do Código Civil. Têrrnos em que,
P. Deferimento. Canoinhas, 18
de julho de 1961. (a) Saulo Car
valho, Assistente Judiciário:TES.
TEMUNHAS: Osvaldo Voigt e

Artur Burgardt, brasileiros, lQai
ores, resicte���,s r-.Deste cidadê, O
presente ecÍiUl será afixado no

lúgár dé costume e pilbliêádô
duas vezes .no jornal local "Cor
reio do Norte" e uma vez no

"Diário Oficial do Estado". O
QUE CUMPRA. Dado e -passado
nesta cidade de Canoínhas, sete.

(7) dias' do mês ele agosto de
mil novecentos e sessente e um

(1961). Eu, Zalden E. Seleme,
Escrivão, o escrevi.

� o::. 'I.,f{.l:v i',:_,", .; ,;'. ._ �
Dr. João, Rpdrigues de AraUJO

j�i� d� bireito
CERT�bÂO:
Certiri,çq,; q��. o p�é��nte, edij

tal é CÓPiá riél da petrção de fl�. 2.
!; H_'( t �;.' [··,t:i: .�. 1�-!�;, (;'.ii�:··: '; , ... 'r" ;�;, '.;i,

O réfetiC:lõ é verdade e dou fé.

Ca�ot�ãni 1 â� ;iJiiô J�i96L
..

Dr. Zaiden E. Seleme, Escrivão.

Para Defesas Fiscais
?

{�Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Juizo
JUSTICA

,

Eleitoral da B" ..
\ Zona

.,;, �

EDITÀL
O doutor João Rodrigues de Araujç, Juiz de -Direito da

da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina; na forma
da Lei, etc;

-

Faz saber. aos que o presente virem, ou dêle conheci
mento tiverem que, para as eleições que se realizarão nos mu

nicipios de Major Vieira e Três Barras, desta oitava zona, no dia
1°. de outubro do corrente ano, por decisão deste Juizo foi con
cedido Q. registro dos candidatos a Prefeito e Vereadores como

seg!:le: Partido Social Democrático:

Munícípío de Major Víeíra,
-:

Edital· de Citação. com prazo de 20 di�s
final o referido arrolamento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fíns., mandou o M. M.
Juiz de Direito, expedir o pre
sente Edital, que na fórma da
Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do Estado e

duas vezes no jornal local Cor
reio do Norte. Dado e passado
nesta cidade de Canoínhas, aos
vinte e quatro (24) õias do mês
de agosto de mil novecentos e

sessenta e um (1961. Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o escrevi.

Dr.' João Rodrigues de Araujo
Juiz de Direito.

O Dr. João Rodrigues de À- Iraujo, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado 'de
Santa Catarina, na fórma da Lei,
etc.

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

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por talecí-.
mento' de PAULINO TELLES
DE 'CAMPOS;' fica o hérdeíro
SEBASTIÃO TELLES DE CAM-"
POS, residente em lugar incérto
e não sabido, CITADO, por êste
Edital com o prazo de vinte (20)
dias, contados da primeira pu
blicação. para dentro de cinco

(5) dias; dizer sôbre as declara

.ções de herdeiros e bens e valor
.atribuido e seguir até a decisão

Está conforme o original, 90
que dou fé. Data. supra.

'

Dr. Zaiden E. Seleme, Escrivão./'

23.9-1961

ELEITORAL
'.; �. .';;'1

Canoinhas CatarinaSanta
't

.

Para Prefeito Mun!cipal: João M.aria .Granemann,
Para Vereadores: Aires José Schadeck, Francisco Granza

ou Francisco Gramza, Ewaldo'-Pereira, Miguel Wojcíechowskí,
Otacílío Florentíno de Souza,

-

Cesário Koaski, Eurico TremeI,
Adão Kafvat e Carlos Karvat, -

União Democrática Nacional:
Para Prefeito Municipal: Antonio Maron Becil

.

Para Vereadores: Odilon Davet, Sebastião Grein Costa,
Marcelino Ruthes, Boleslau - Líczkovskí, Valentim Maia, Walter
Henníng, Alinôr Duarte Cavalheiro, Arnoldo de Oliveira e João
Alfredo Boreck. _

.

MUNICIPIO DE TR�S BARRAS.

) ,

-

- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO:
-

'Para Prefeito Municipal: 'Sezinàndo de Andrade.
Para Vereadores: Acacio Julio Porfirio, José Nunes Ca

valheiro, Pedro Toporosky, João Oinicil Cornelsen, Adevette Al
ves de Souza, Medouro Neves de. Menezes, Sálvador Dias da
Silveira, Ione Cyrtaco de Souza, e Leopoldo Padilha.

- '

UNIÃO DEMOCR�TICA NACIONAL:

Para Prefeito: Pedro Merhy Seleme,
_

Para Vereadores: José Rodrigues de Melo, Augustínho.
Kornatzkí, Jorge, de Souza" Evaldo Carlos Brand, Boleslau
Szczerbovski, Paulo Olsen, Celestino Trela e Ricardo Gonçalves'
de Olíve íra. Para conhecimento de todos mandou passar o pre
sente qué será afixado no local do costume e publicado na ím-

, prensa local, Dado e passado nesta cidade de Canoínhas, aos
cinco de setembro de mil novecentos e, sessenta e um. Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão o datilografei e subscrevi.

João. Rodrigues de Araújo
Juiz Eleitoral

.
Confére com o original afixado no local de costume

Data supra.
Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Sirva

'_

PNEUS
..

'

\

",

TODOS OS TIPOS
TÔDAS AS MEDIDAS

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DÊ PNEUSTi"$'0,.,
pára atendê-lo com li máxima rapidez - funcio

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

.

quilometragem por cruzeir?: FIRESTONE'

,�
,

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MAJOR VIEIRA dia "1. de. outubro escolheré
. /

seus
. dirigen�e�.I. PreFeito e Vereadores·

ANTONIO M RO DECIL

..�

Candidato .a Prefeito pelo Município de Major
Vieira. Goza de amplo prestigio entre o eleitorado,
.' '. I

\ devido. a assistencia q ue presta todos os d ias, meses
l'

. e . anos' aos habitantes de Major Vieira, Embaixador
da bondade'; -ronico Maron será eleito pela maioria
dos eleitores.. Orienta, aconselha, esclarece e fa
vorece a todos que lhe procuram. Dada a sua bóa
vontade, . cavalheirismo' e

.

gentileza; receberá os' su

fragios até de eleitores do PSD e PTB .. 'É udenista
militante mas isso não o impede de servir a quem
quer que 'seja. Industrial de profissão, é, fora de
duvida o '-Prefeito 'el.eito do Município 'de 'Major, Vieira.

Candidatos a Vereadores,"
,

Marcelino Ruthss, Valentim Maia, Walter Henning, Alinor Cavalheiro," .
.

.

Boleslau Liczkovski �. Arnoldo de Oliveira,

uma verdadeira equipe para
formar' um Legislativo digno
da população de Major Vieira.

Desfrutam todos de grande
prestigio entre o eleitorado, in

dustriais, lavradores e comerci

antes, sabem o que falta pára.'
.

\

, desenvolver .rapidamenté o novo

M:uilÍ�ípio.
ODILON DAVET

"1;\/

SEBASTIão GREIN COSTA JoãO ALFREDO BORECK

"

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA;

HOJE • áll.20,00 hora•• Impróprio até 14 ano.

O bIAMA,NTE MALDITO
C] Belinda Lee e Ronald Lewis

Um formtdavel filme polícíal., /

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

KIRA, a Escrava de· Bagdad
c/ Paulette Goddard » John Boles - Carmem Sevilla -

.

Richard Ney. "Um filme que agradará a todos. ,

_._--

ás 17,00 hs, Censura Livre'
DOMINGO - á. 20,00 ha.

-

Irrrp,' até 14 anos
\

o 'Vale Das Mil Montanhas'
em Tecnicolor - C] Belinda Lee - Michael Craig -

Patrick Me. Goucham e Anna Gsylor,
- "Amor sem lei.; mais forte do que a lei da selva!!! '

Um drama de aventuras no coração da Afrícalll
.

-

,

, i f

2a. Feira » á. 20,00 hora•• Proib. até 14 ano•• REPRISE

• &; ikW 51S ,&& nu tJ�"
\

3�. e 4a. Feira - á. 20,00 bora. - Imp, até 14 anol

liBERDADE SANGRE,NTA
Cl Wilian Bendix - Arthur Kennedy - Luther Adler - Gene

Evans- Willian Talmann. - Um grandioso filme policia).'.
/ 5a. e 6a. Feira - á. 20,00 hora. - Imp até 14 /ano•.

,. \ ,

POBR'ES MILIONÁRIOS
c/ Maurizio Arena - Renato Salvatore - Alessandra Panaro -

LoreÜa de Luca. "Um sensacional filme do cinema Italiano ...

E para Domingo ...;_ Dia 1 - SAFIRA,
aMulher sem alma ...

, Para Defesas Fiscais Confecções finas
Só a

.

.

'.

para senhoras '

Organização Jurídica Contábil 1 C 1=:' i- t(Edificio MEúL) asa �r 1 a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO 00 NORTE
I � _ '

TRES BARRAS dia r, 'de . outubro escolherá
-

. ,

seus . �irigêntes, PreFeito .. e Vereadores

, .

.candidato a" Prefeito pelo, novel Município de Tres Barras, cujas ele.i-,
cões se realizarão no" próximo domingo, dia 1. de outubro.iLancado
pela "Sociedade Amigos de T res Barras", indicado pela União Demo
crática Nacional, apoiado, pelo PT8, é o candidato que conta qom a

,

.

-

simpatia da maioria do eleitorado de Tres Barras. Homem de visão

administrativa, ativo, tém a sua vida ligada ao desenvolvimento da nova

Comuna. Comerciante de profissão, sua campanha avolumou-se quan
.

do o eleitorado ficou conhecendo o que PEDRO MERHY SELFME

ja fez por Tres� Barras. É o' favorito das eleições do dia '1.; Sua mar

cante personalidade o transformou' num perfeito lider das massas.'

Eleito, Tres Barras ingressará - numa fase promissora,
Já tem traçado o seu programa de governo.,

- ,

,

.to s re
, \

d er e s

P_A,ULO OL·SEN
.JO-RGE DE -SOUZA
BO'LE5lAU SCZER·BOVSKI

CELESTINO TRELA

. (

, j

'RICARDO DE, OLIVEIRA

, 'EVALDO - CARLOS BRANO

. -� .

JlUGUSTIHHO . KORNAIZKI

)

JOSE RODRIGUES DE MELO
/ ,

'O eleitorado de Tres Barras escolherá estes homens porque são esclarecidos,
capazes, e conhecem' os problemas' de um 'Município, novo, - Eleitos, serão

.
,

, y

os
. que vão organizar a Câmara de Vereadores, confecionar "

as' leis e
'

colocar Tres Barras
.;'

no caminho do 'Legislativo catarinense.
,�
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nstituto e e eza�, uremar

Com moderníssimos aparelhos para· permanentes,
manicuri, cortes de cabelo - última moda, penteados, etc.

) Átende/ diàriamente ',-

das 8 às 12 horas e das 13 às 19 horas.
Portanto Senhoras e Senhoritas prefiram o

,INSTITUTO DE BELEZA "GUIOMAR"
Sob a direç�o' de GUIOMAR SCHAIDT

Rua Paula Pereira n.' 976 Telefone, 202
r "(

(Pertínho da Rádio Canolnhas)

Jos� Yvan da Costa
Bacharel e,m Direito

.

Advocacia em geral, especialmente crime
;

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

4 '

CO�RTE
Praça ]jauro Müller, 751 (ao lado do Banco/INCU),

.

Caixa Postal, 76 - Fone, 125
CANOINHAS - STÀ. CATARINA

Apresenta esta temporada de caça 80S seus distinto Freguêaes,
armas e munições de todas às espécies:

Espingardas
-

Nacionais ROSSI. BOITO • LERAP de um e

dois canos, mochas' e de cão. - Espingardas de procedência
estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI. TAURUS
de todos 011 calibres. - Balas e munições em geral para armai.

Espingardas de pressão pi esporte ti caça. - Espingardas pica
pau • PUXA FROUXA e de CAO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas.carbureto e Lampeões Colemann 500 Wath.
FACAS. FACÕES de mato - TALHERES /ARTICULADOS.
Melhores prêços '.' 'Melhores condlções de

�pagame�to - Maior estóque da praça.

...e Q�Aero-WiIIys
-o qraride carro brasileiro
Poss�nte, econômico, de linhas sóbrias e xíis-

" tint�s, o AERO-WILLYS é o único grande car

ro brasileiro construido especialmente para O

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

famoso motor Willys, Grande altura livre do solo.

Estrutura monobloco. Amplo espaço" para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso, Visibilidade pa�
norâmica. Bom gôsto e dlstincào nas côres. que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

�?�s
o GRANDE CARRO "
BRASILEIRO

Proibição
Os abaixo assinados,' proprietâ

'rios de terra I na localidade de
Serra dai Mortes, pelo presente
proíbem terminantemente, trânsito
de pessôas, caçadas e pescarias
em leU8 terrenos, em vista dOI
prejuizl'l que, vem sofrendo.

_ OI infratores deste aviso, lerão
denunciados à autoridade compe
tente e punidos de acôrdo com

a lei.

ASI.: 'MiguéJ Dobrychlop
Edvlno Szymczeszim
Valentim Niedgelski
e Davi Biale.lii.

Organizações de' Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas.

.

PROCURE A
/

Organização Jurídica'Contábil
(Edificio MEÚL)

Casas de. Morada
Vende-se duas casas de

morada, cercadas, com luz
e poço, à Rua Curitibanos,
(perto do Hospital e Colégio.
Preço de ocasião.

Tratar com o proprietário,
à Rua Paula Pereira, 1172.

-

lj ,

/.

Pera a sua segurança e tran-

quílidáde, confie os seus serviços
à Organização Jurídicâ Co-n· .

tábil
.

(Edificio MEÚL) que
'

dispõe de excelente corpo de

Profissionais com longos anos

,

de prática na especialidade.

Molduras
e Quadros
Grandes Descontos

..
'

para Revendedores
Procurem

CASA ESMUTE
Romances e Livros

CASAERLITÀ
Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

/

Praça Leuro 'Mül,ler, 204
'1

DR. ARNOLDO, PEITER FILHO
-A D V OG A.DO

COMÉRCIO/ TRABALHOCfVEL
Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

Ref�ça suas Forças, tomando

C A F É B IG-
Saboroso até a ultima gota

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

BIG é o melhor 'café
I
I

�ll
_I !&!i lDH 11111 iIIII 2 &

'o motoneta
funcionaI
pClra I)

trfln�porte
Indiviclued

,

"

, CONFÔR,TO
porque ê a única

que Iam suspensão dupla.

ECONOMIA
foz 55 km com 1 Ulro

e 370 km se';' reobàslecer.

'BELEZA
porque é a único que tem

linhas aerodinâmicas,

SEGURANÇA;
porque é b única

,-_

que tem chassis monoblo!,_o.

�����,.:ffiWw.mmm�lWmmmmmmmoowwmmmmmmmmmmm,
V. adquire o sua VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores outorlzcdos.

UM PRODUTO DA PANAUTO S. A. ,_ RIO

Distribuidores .'

VENHA ADMIRA-LO EM

BASILIO HUM�NHUK & \ elA. LTDA.
ÇANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 2Q3 - Telef. 14,5 - S. CATARINA.

O . alto índice de nacionalizaçãO' tio AERO..WILtVS é a melhor garantia' de corn pleta assísténcla técn lca
,

,
�, ',' .1
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Parlamentarismo

.lntegra da Emenda
Constituição n.

"

a

,.16-A
E' a seguinte a. Integrá da Emenda à Constituição recente

mente aprovada pelo Congresso Nacional, implantando no PélÍIJ ore.
o
gime parlamentarista. El-Ias

CAPITULO I
Disposições Preliminarea

Art. 1,0 - O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
'República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a êste a' direção e
a responsabilidade da política do govêrno, assim como da administra-
,ção federal.

' , .

..' .

CAPITULO II
Do Presidente da República

. Art., 2.0 - O Presidente da República será eleito pelo Con
gresso Nacional por maioria absoluta de votOB, e exercerá o' cargo por
.oínco anos:

Art. 3.° _;_ Compete ao Presidente da República:
I - nomear o Presidente do Conselho. de Ministros e, por

indicação 'dês te, os demais Ministros de Estado, e' exonerá los quando
a Câmara' dos Deputados lhes retirar a confiança;

II - presidir' às reuniões do Conselho de Ministros, quando
julgar conveniente; ,

/

,

III - sancionar, promulgar e fazer publicar, as leis;
IV - vetar, nos. têrmos da Constituição, os projetos de lei,

considerando-se' aprovados os que obtiverem o voto de três quintos
dos deputados e senadores .presentes, em sessão conjunta das duas
câmaras;

,

V - representar a Nação perante os Estados estrangeiros;
VI - celebrar tratados e conveuções internacionais, ad re-

feeandum do Congresso Nacional;
(

VII - declarar a guerra depois de autorizado pelo COD-'
gresao Nacional ou sem essa autorização, DO caso de agressão.--éstran
geira verificada no intervalo das seesões legislativas;

VIU -��fazer a paz, com autorizacão e ad refe�endum do
Congresso Nacional;

IX - permitir, depois de autorizado pelo Congres)o Nacio
nal, ou sem essa autorização no intervalo das sessões legislativas,
que fôrça, estrangeiras transitem pelo territoriõ do país, ou, por mo.
tivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;

X ,:__ exercer, através do Presidente do Conselho de Ministros
o comando das Forças Armadas';

XI --:"' auterizar, brasileiros a
- aceitarem pensão, emprêgo ou

comissão de' govêrno estrangeiro; .

-

XII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por oca
sião da abertura da seeeão legislativa, expondo a situaçâo do país;

XIU - conceder indultos e- comutar penas, com a audiência
- dos órgãos iDstit�idos em lei;"

.

<..

XIV -- prover, na forma da lei e com as ressalvas eatatui
das pela Constituição, 011 cargos públicos federais;

XV - outorgar condecorações ou outras distinções honorííí
cal a estrangeiros, concedidas na forma da lei;

XVI - nomear, com aprovação do Senado Federal, e exo

nerar, por indicação, do Presidente- do Conselho, o Prefeito do ,Dis'
trito Federal, bem como nomear e exonerar os membros do Conselho
Nacional de Économia (art. 205, '§ 1°.)

'Art. 4.° - o Presidente da República. depois que a Câma.
ra dos Deputados, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
declarar procedente a acusação; será submetido á julgamento perante
o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns, ou perante o Senado
Federal nOI crimes Iuncíonaís.

.

Art. 5.° - São crimes funcionai. OI atos do Presidente da
República que atentarem' contra <) Constituição Federal et especial-
mente, contra:

'

I - a existêncla da União;
<

II - o livre exercicio de qualquer dos podêres constltucio
naíe da União ou dos Estados;

,
.

. ... _,

, III - o' exercício dos poderes políticos, individuais e aociais;
-

IV - a segurança interna do país.
CAPITULO III

Do Conselho de Miniltro.

Art. 6.0 __ , O Conselho de Ministros responde coletivamente
perante a Câmara dos Deputados pela politica de governo e pela ad
ministração federal e .cada Ministro de Estado individualmente pelos
atol .que praticar no exercício de luall funções.

.

Art. '7.0 - Todos 011 atos do Presidente da Hepública devem
ser referendados pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro Com.

potente. �omo condição de sua validade.

'Art, 8.° -- O Presidente da República submeterâ, em caso
de vaga ", a Câmara dOI Deputados, no prazo de trêe dias, o nome do
Presidente do Conselho de MinistrOs. A aprovação da Câmara dos
Deputados dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros.

Paragrafo único - Recusada a aprovação, o Presidente da'
<, Republica deverá, em igual prazo, apresentar outro nome. Se tam

bém êste for recusado, apresentará, no mesmo prazo outro nome. Se
neóhum fôr aceito caberá ao Senado Federal indicar por maioria ab
soluta de seul membros, (} Presidente do Conselho, que não, poderá
ser qualquer dos recusedos,

,

,
I

.

'"",�

(continúa DO próximo�núrbero) "

<,
,

ag()s�o
(Extração da- Loteria Feder�l" do, dia �3/8/61)

1., Prêmio Nr. 88 Moacir de Paula e Sil va
2. Prêmio Nr. 15 São Mateus do Sul (Pr)

�

3.' Prêmio, Nr. 75 Agenor Pacheco
Irineu

Próximo sorteio dia ·29 de-setembro pela Loteria Sta. Catarina

Resultado 'd(a
do

CASA

COOPERATIVA RENNER

e

Drevek.

P-EREIRA A Casa 'da
BÔá Roupa

Faz saber que pretendem .r

DIA 14 - 15 - 16: Canoínhas-séde, Agua Verde, Cam-
casar: Aristides Alves dos An-

po d'Agua Verde, Piedade, Salto d'Agua Verde, Parado, Sereia,
jos e Mar-ia Elsa Voigt. Ele, Cerrito, 1VIatão e Fartura.

- .

natural deste Estado, nascido
em Rio Claro, n/Municipio, no Dia 17: Distritos de Paula Pereira e Felipe Schm1dt

dia 7 de março de i930, lavra- Dia 18: MUNICIPIOS DE TRES BARRAS e MAJOR VIEIRA
dor, solteiro, domiciliado neste
Município, filho de Rufino AI
ves dos Anjos e de Dona Anna
Alves dos Anjos residentes em

'Rio Claro, neste Municipio. Ela,
natural deste Estado, nascida

ery Colonia Viéira, n/Munícipío
nó dia 18 de setembro de 1934
doméstica, solteira, �domiciliada
neste Município, filha de Max
Ricardo Voigt e de Dona Ro
salina Jungles residentes em

Rio Claro, neste Município.

Registro Civil
Sabastião Grein Costa, Escri

vão de 'Paz e Oficial do Regis
tro ci-h de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: João Batista Rutes e Ana
Zelia Davet. Ele, natural deste
'Estado, nascido' em Rib Novo,
n/Município, no dia 6 de de
zembro de 1939, comerciário,
solteiro, residente nesta .cídade,
filho de Narciso Leonardo Ru
tes e de Dona Francisca Rutes-.
domiciliados em Rio Novo,
:neste Municipio.

Ela, natural deste Estado,
nascida em Rio Bonito, n/Mun,
no dia 3 de Maio de 1942, do-

-méstica, solteira residente nesta
Cidade, filha de Odilon Davet,
e de Dona Ana Ludemila Da
vet, residentes nesta cidade.

Faz saber, que pretendem
casar: Edevino Galeski e Lour
des Fatder. Ele, natural deste
Estado nascido nesta cidade,
no dia 7 de março de 1631í
agricultor, solteiro. residente
nesta cidade, filho de Francisco.
Galeski, e de Dona' Maria Gut
tervíll domiciliados nesta cída-.
de.

Ela, natural deste Estado,
Q!\scida em Salto d'Agua Ver
de, no dís 15 de abril de 1936
doméstica, solteira, e residente
nesta Cidade, filha de Carlos
Fatder e de Dona Marta Fatder
domiciliados nesta cidade.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código CivÍÍart.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o ,para ftns
de direito.

Major Vieira, 1� de setembro
de 1961.

Sebastião Grein Costa

Oficial do 'Registro Civil

Junta de Alistamento Militar de Canoinbas
c

Inspeção de Saúde

CO'f"!vocação_
1 Ser_á convocada para a prestação do Serviço Militar

em 1962 a classe de 1943.

2 -,- Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1943,
serão ainda chamados para o mesmo fim:

I

a) - Os da classe de 1942, julgados temporariamente
"Grupo C":

' ,

b) -- Os convocados das CLASSES ANTERIORES ainda
em débito com o Serviço Militar;

c) - Os cidadãos que tendo sido submetidos à seleção
'e designados para a incorporação em organização militar da
ativa, deixaram de apresentar-se nos prazos -e locais fixados
(Insubmissos).

�

3 -- A INSPEÇAO DE SAÚDE E SELECÃO serão rea

lizadas nos dias

'14 a 21 ue outubro da 1961
para os Municípios de CANO!NHAS - TRES BARRAS

- MAJOR VIEIRA ,e a apresentação dos convocados fica assim
distribuida:

Dia 19: Distrito de Bela Vista do Toldo e localidades de
Pinheiros, Barra Mansa, Serra das Mortes, 'I'imbosinho e Taqúa
rízal.

Dia 20: Palmital, Sals€:iro, 'Arroios, Barreiros, Rio dos
Poços, Paciencia do Rufino, Pacíencía, Arroio Fundo, Gralha,
Entre Rios, Imbuia, Rio Bonito, Rio d'Areia de Baixo, Rio d'A»
reia de Cima e Rio d'Areia d'b Meio.· =:

Dia 20: Encruzilhada, Tira Fogo, Sta.- Emidia, e faltosos
das localidades acima.

'4 - A INSPEÇÃO e SELECÃO serão realizadas. no
Quartel 'da 3a. Cia, Isolada da Polícia Militar do Estado, com

inféio às 8 horas, nos dias acima previstos.
Canoinhas, 11 de setembro de 1961.

Dr. João Colodel Agenor Flore.
Presidente da JAM. 2°� Ten, Del. 14a• DR.

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Edital de Concorrência para Venda çie Bens
o Sr. Prefeito Municipal faz saber que de acôrdo

com a Lei n", 5:10 de 20 .de junho do corrente ano, .es
tá aberta a concorrência para 'a venda dos seguintes bens:

1) - Uma' carreta agricola de' ferro, tipo "Pon-
tal", rodado de pneus, com 4 rodas sem caixa e sem

/

pertences.
, 2) - Um britador ambulante, marca "Marumbi",
e respetívos pertences, em regular estado de funciona;'
mento.

3) Um trator velho, marca "Ford", tipo 1.92�.
As propostas deverão ser apresentadas até às 10

horas do dia 30 do corrente, em envelope lacrado, na

Secretaria da Prefeitura Municipal.
Canoínhas, em 13 de setembro do ano de mil novecen
tos e sessenta e um.

.r», João Colodel, Prefeito Municipal

\
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.

Assunto de intere-sse: de todos os I lavradores

16·9-1961 .

Edital 'de Citaçã-o � I N' B'

. ' osso� .' ,ar
com o prazo d� trinta (30) dias "de: 'BALlLA' DAL S'Ç)',

o 'Dr. João Rodrigues de Arauiô , Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de SlIuta Catarinâ, na rórma da Lei, etc.

, FAZ SABER ao condomino Sr, MANOEL SCHUMACHER,
residente em Barracas, Municipio e Comarca de Mafra, que por parte

.

de OSMÁRIO DAVÉT, me foi apresentado a seguinte petição:
Enno Sr, D'r,. Juiz de 'oireito da Comerea de Canoinhas, Diz os

MÁRIO DAVÉT, brasileiro. casado, funcionário público, residente
nesta cidade, Da qualidade de inventsriante dos bens com .que fale- Contratos,'Distratos
ceu sua mãe Da. ANA MESSIAS BLEY DAVÉT, e por seu bas- ' .'

tante procurador, ° advogedo 'infra firmado, inscrito sob no", 162 na Com�rcjais, Requeiimc;m.l Ogden
Ordem dos. Advogadas do Brasil. Secção de Santa Catarina', e com tos, Cartas' ,e, ReCibos. Dortcbsov-St
escritório à Hua Paula-Pereira nO, 207: nesta cidade, e ainda. em Jacksõn '.

obediência ao que determina o § 30..do Art. 47l do Códjgo de Pro- Procure a-:
,

,
" ,.,. '

. I •

cesso Civil, o seguinte: lo. - Que. confôrme declaração prestadas nos Organização Júrídicp., Contáb_iI Vantagens�das variedades precoces.. acima' Jélacionadasautos de Arrolamento que por este ,M. M. Juizo se processa sob nO,., .
-

< '
,,'

2055, ° requerente iá mencionou ° fato de, estarem os bens imôveis
'

-

--.:.. (Edificio MEÚL)'
.

'1° . ..,...._ Bem mais rústicos' e produtivos do que as variedades A.:,
deixados pela '!dê cujus" Da. Ana Messias Bley Davêf, em condo-'

"

..
" ':, marela Rio" Grande.>

'

" -,,;;,.,'
minio com terceiros; IIo - Que a inventariada a-dqqeriu, 'na quali- 2;0: - A soja �e�d'o�""p'réco�e, có� 'ciclo' m'ais '. c�rto. diminúe' b' =,

,

dade de viuva 'meeira e como arrematante de bens levados à praça ALÔI,n, risco de pr-aga",doença, e, o�tr:a�, consequências climiÍÍicas.\, ;r�'" ,

quando do invé�táriú procedido por falecim�nto' de LU IZ DAVÉT
.

-

"" ,0',.;,-"
'

. ,

" ' " '

V d b ...l' �i • 3°. - A geada -Cedo de'Abríl, não .causará prejuízo-às variedades,F ILHO, diversaa glebas de terras, todas elas aituadas ,O(�'1 )ocitis', .,,1 raças que ra'�!l.§-\e'n:f'<sua_", "'. porque elas estão IDadurás.'riaquéla -époéa.: •
.

-

< (" :.""Butiâ" e "Invernada", conforme ,fazem ce!tQ o. ,inc�uso!! documentos ;' casa? Não é problemà-;,' _ ','
.

. -:Ó, t,',.' .:-: .' .» 'c

de nrs. 1 e 2; .1110, - Que, das areas então adqueridaa, vendeu ela,
, . " ,4°: �- As qUE: amadurecem no fim, �E' ,Março até Abril, propor-j, �

dentro dos limites das mesmas, para ° Sr. Manoel Schumacher, uma Telefone pa�a 3,05 e -sera cionam tempo suficiente à preparação do- solo- para plano' , .•
,

,gleba com 22,3;i;(;00 w2, (dois milhões, "duzentos e trinta e cinco mil prontamente atendido.
'

tação de tr'igo, e mais f91ga para a colheita '<t,e S_Qj.a.'
-

,'� - '.

metros 'quadradll�),. conforme se verifica pelo 'documento inclusf sob CA�SA'. E-:--S'M''A'L;'TE 5° Têm resiãtencia á diversas dO�1l.Ç9S:·
.

.'

n", 3; IVo - 'Que, instado verbalmente pelo requerente; para proce- . .

'.

.

.
. ." (,

der 8 urna divisão amigável, afim de por' término á comuuhão.tnega-. _

'

, '6°. Contém 2,5%_ mais de óleo do .que ,8 va_riedàqe Amarela .. '

se o.níe"mu a t�l. conforme 'faz próva a inclusa carta dirigida �,b ad., )�\
"

"

Rio Grande, _por _i,s�o; alcançaná futuramente, ·me�hõ.r prê- '

.

vogado do requerente em prmcipios do çorrepte mêsIdoo. n°. '4); Vo, 5A I A S' �I c", . �.' �
,

ço ·no mercado, .'

,. ..». .•
• i' , �. ',.,

- Que asaim, e como acima ia disse, para dar cumprimento fiêl- ao
..', I U time moda 'i' I: 'qo. ,- Espaçamento para plantío: 7·0 :'cÍn. X 35 em.

r �" "

leu encargo de inventariante, e ainda, .poder cumprir o que determina I' A' C A � i:'.
' ,

I Para aqutsição de sementes selecionadas- faça o se� �pe- .

o § 3°. do Cod. de (!rocesso Civil, deseia extióguir 8 comunhão ain�
�

"""a.4a; c;;.....z.'''a:. dido na ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAs, 6xda existente, pelo que, por e8ta e na melhor fóriDa legal, requer, na
'

j

conformidâde do, que estabelecem os Arts,'569 e 629 do Cójigo
'

,Civil, spja processada a competente ação judicial de demarcação,
.

comulando- a com a de divisão dos imóveis objéto / d'eSta.' respei
tando· se no primeiro,., as confrontações 'menci"onadás_ nos do-�
cumentos 1 e 2, e no segundo a parte ja ocupada e suas respe
ctivàs ,benf�itorias obsel vando-se com a finalidade, prevista, o

estatuido ncs Arts. 415 e seguintes do CÓdi@ de Processo Civil
concernentes .. ao feito. Assim, requer' a V. 'E:?Cci�. a citação' dos
confrontantes E:/suas ,respectivas mulheres, Sie 'casad,os forem; por

..

Edital. por ,serem desconhecidos (Cód. Proc.' Civil f\rt. 177 nO 1),,,
e do condômino Sr. MANO�L SOHUMACHÊR, brasileiro, casado,
fazendeiro, at'tIalmente residindo no lugar "Barracas, Municipio e

Comarca de :'.lafra, dêste Estado e sua :re,specti.va mulher, .tam�
bém por Edital (Código Processo CIvil Art. 418), para os têrmos
da presente ação de demarcaçãu cumulada com a de divisão fi
cando os confrontantes citados para ,rio .prazo legal, contestarem
,a açã'O, se -o quis�rf>m, e para os demais termos do processo até
final, i!ito é, até' a definitiv\a fixação das linlías de demarcação; e
° condômino >'para aéompábhar' os �termºs da _:ação de demarct!ção

, e a seguir os da divisão, com li coo'denação .de uns e ,outros ao

pagamentó de su�s quótas partes nas despésas da ação; e integral
qi.nmto à parte contenciósa;a8 :que derE'm caUsa, citação que se .

tomará extensiva aos atos· da execução, pena de' revelia. Junta '

,a esta ap,enas cópiá do presente pedido, e do é!locum!,!nto nO. 4_uma
vez que a proC!,lração foi lavráda e'm nótas do 1°. 'l'ábelião desta
Comarca a fls ... 99 do livro nO. 57 (certidão inclusa) e QS demais
documentos constam todos t.S registr08 p�Dlicos. Da-se ao- pre- ,

'

�

sente faito o' valor de � Cr $ 50000,00 . (çinc6enta ihil cruzeirQsJ, . >± '

sendQ Cr$ 25.000,Of), peja demarcatória e Çr$ 25 boo,oo" par:.a ,
..
de divisão, juntando-se O· Talão correspondent�s ao pagamento da '

Taxa Judiciári'il deVida. ,-p, -DeferirIlento ,Carioinhas, 14 de- agósto ,',

de 1961. (a) Riva-dávia R 'Corrêa, Advogado. Está devidamente .

selado, Opresente edital será afixado n'o higar dé ,costume e pu-
.

blicado uma ,vez no ."Diario OfiCial do � Estado e 'duas vézes no

jornal local "Correio do Norte". Dado � passado nesta cidade. de
qanoinhas, aos vi{!'_te. e um dias do, mês, de a,gosto. de mil nove
centos e sessenta e 'um.

, .

Eu, Zaiden E .Seleme, Escrivão, o escrevi .

.....Dr. João Rodrigues de Araujo - Jui� de Direito. '

CERTIDÃO:
- Certifico que o presente edital'é cópia fiél da petição de fls, 2 .

. O referido -é verdade e' dou fé.

Canoinhas, 21 de agosto' de 19tH.I /'

Dr. Zaideri E. Seleme. Êscrivão.

,

.'

'A�enção
Em breves dias a firma J, Côrte irá receber as

afamadas espi�'gar-qas 'de um cano' em . tQ.dos os c�libres
.
MOCHA de fahricaç_ão. ROSSI e BERETA" orgulho da
In_dustria Nacional. Ampla Garantia. _'

, ..... .

Receberá também, �as afamadas pistolas automaticas
BERETA nos calibres 22 e' 6,35 (com pente)

r Prêços ótimós

J. Carie
,

Praça Laur;' Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)
CaIxa Post�l, 76 ,- Fone,' 125

C�NOINHAS
'

,STA. CATARINA

Rua' Cietúlio ';Vargas, 882- <

Canoinhas:

'45 1 a 20/11 25/3 48
50 60 1 a 20/11" 7/4 45
60 70 1 8 20/ll 5/4 42
60 <75 1 a 20/ll 2/4

.

40
'"60 '75 , -1 a 20/11 211. dezena

de Abril, 40
'

65 80' l"a 20/11 Idem 40
65

,
80 1 a 2,O/ll Idem 40

65 80 1 a ,30/1I 25 de abril
'

38

F'eij"ã"o S, O j a-
.Os 'dados' das variedades de 'S()ía precoce.

,
\ -_Bar Café e Ch�rr:aícaria

Bebidas nacíonaís, e estren-
,

. Quilos. de Se�ente'
"

Época
. por Ha. (10.000m2:)' plantio

.Data Rendirn.
colheita _ sacas pi Ha.

Variedades

geiras, çonserva�,. balas, frutas,
salsichas, sal-ames" etc. - Hill
Rúa PaulePereira - Canoióhàs Hood .

Dortchsoy-67.a
Dorman

.

Lee

.,

•

'E" MAIS O NOVO
.

COLARINHO

" @"
c.ujas pontas
enrolam nem

levantam

, '.. I �.-

Casa Pereira
- Sta_., (atarina

,
'

-A "Casa da Bôa Roupa "
,

.
.

/. I·

,� .

.

1
.' .';.

' .....

'j
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Ano 15,,' CANOÍNHA::S - S. Cat�fiÍlã. 23 de Setembro de 1961-'N. ��7',
- " �, .' �

�

..

-

Ouça, de 2a a 61:!: feíra,; às', 1 z. horas
na RAQIO CANOINt:lAS LTOA., ,

-c,"

INFORMATIVO � fNCO'·>:
"

Uma
-

siIites�-'dos .prtncípats acontecimentos
': econômic9�finànêetro�'.' do Brasil e do Mundo li

-

!

,.
;, "" -� -

,./- ,

I :N'� F O R M X :
.

-

,

o seu traje
Cr$

Encomende ' agora
ReÍ1n�fc, British Lo.ok,

i.\
� .',

,
� .

..:;."�

'ROUPA·
por

,
?

em
,

apenas

5 prestações' iguais de .Cr$ 1.450,pO
6.58-0,00

C
,a vista, ou

r,

1_.-
,

_? • I·
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