
PELOS !..�RE§,
e .ffaJ O <o"Weg; .�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hote: a srta. Solange Na
der; as meninas Mm ilda filha
do sr. Osmario Davét; Ceza
rina filha do sr. Antonio I.
dos Santos; Ilda filha do sr.
JOSé Tarcheski; Vitoria filha
do sr. André Czamik; Ana'
Maria filha do sr.. Jacob
Drzeoieski; Lucia filha do sr.

Alfredo Grosskopt: Terezinha
Irani filha do -sr. Leopoldo
Kraus e Ane Maria filha do
'sr. Afonso Kohler; os jovens
Osmar Kohler e' Eleuterio
.Purtado, os meninos Iremar
Antonio filho do' sr. Antonio

- Soares e Helder Nacit filho
do sr. Michél N. Seleme.

Amanhã: as sras. dnas. Ma
ria Tereza esp. do sr. Ney S.
Machado e Vva. Justina Fon»

.
tana; o rooem Jaime Imiano
vski; a menina Maria Elisa»
bel Pontes neta do sr. Anto
nio da Silva e Souzatos SIS.
Davino Damaso da Silaéira
e. -Estanislau ,Sempkowski; os
meninos Lauro filho do' sr.
CarlosMülbauer e Lauro filho
do sr. Ananias Petrintchuk.

Dia 14: as sras. dnas. Vva.
Henedina C. da Silvelrq (Pr/.
Aposentadal, e' Wanda '

éSp.
do sr. Nelson Scheidemantel,
res. em União da Vitoria; os
srs. José Tarcheski e Tarei»
sio B. Fuck; os WBninos Luiz
Céza» filho do sr.- Narciso
Bartnick e José Ari filho do
sr. José Grettin.

.

Dia 15: 'os srs. Pery Gus- '

tavo Lemke; Arthur. Bauer
'

FO.; Henrique Waldmann e

[oão Moysés de Calmon; a

sra. dna. Lidia esp, do sr,

Darci Ferreira; amenina Su
elena Elias filha do sr. Raul
Rosa; os meninos Ivo Gustavo
filho do sr. Gustavo Maes, res.
em [oinoitle e Airton José fi.
lho do Sr. Altamiro Léski.
Dia i6: o sr. Ney S.Machado;

a srta. Regina Dorotheia Po
lomani; o menino·Paulo filho
ao sr. Este/ano ,Miretzki.
Dia 17: o sr. dr. Haroldo

Schmidt, 'técnico eletrecista,
res. em S. Paulo; a sra. dna.
Leopoldina esp. do sr. R.odolto
Froehner; o menino Danilo fi.
lho do sr. Sergio Oapski; as
setas. Irma Zierhut; Terezt'rzha
Aparecida Maroll_ e Zelita
Inez Dadalt.

Dia 18: a menina Miriam
filha do sr. Francisco Koehler,
o jovem Guido Dauét; os sr s.
Célio Kohler; dr. Anuar Se.
leme e Pedro Merhv Seleme.

Nossos parabens.

Enlace Matrimonial
Marcelino L. Tattarel e Sra.,

Simão Seleme e Sra., têm o

prazer de convidar V. S. e

Exma. Familia para assisti.
rem a cerimonia do enlace
matrimonial de seus' filhos,
AIRE MARIA e ZAKEI; a
realizar-se às 10 horas do dia
13 dê' maio de 1962, na, I
greja Matriz Cristo Rei.

�

Os convidados serão recep
cionados na residencia dos
pais do noivo, a rua Senador
FeliPe Schmidt, 285, Cal
noinhas.

Agradecemos oconoite rece:
bido e desejamos aos nubentes
toda sorte de felicidades.

. NASCIMENTOS
� ..

.

'� Agradecimento,
A' familia de dna.

-

FRANCISCA DQS SANTOS
(Chica Lica), constêrnada éom
o falecimento, ocorrido dia
3 do corrente, vem agradecer
de publico a todos os conhe
cidos que se fizeram presente'
ao seu acompanhamento ate

,

sua última morada.
A todos sua gratidão.

Missa, 'de Aníversárjo«
A familia de

Maria D�quêch Selel11e •

convida parentes e amigos para assistirem a Missa de 10.
Ilniversario de, s't!u falecimento, que mandam celebrar dia 18
(sexta.reira), às 6,30 no Altar Mór da Matriz Cristo Rei.

Por Isse ato de fé cristã, antecipam agradeciménto.

Missa de 10. Aniversário
A familia Schulkà, convida parentes e amil:os do-saudoso

Miguàl Schulka,
, parlb assistirem a Missa de 10. aniversario de seu taleci-

'

mento, que mandam celebrar dia 10. de Junho às horas, na
Matriz Cristo Rei.

'

Por mais este ato de ré e' caridade cristã, agradecem.

EM XARQUEADA
Aendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

para chácaras. Vários tamahhos.
ver'·e tratar com :,,0 O I L O N PA ZOA.
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�crente: Il�ASS SmMl
CIROULA A<;>S SABADOS

la. Festa
Dia 5 e 6" do corrente realizou

se em Porto,União' da Vitoria'
ala. Festa Nacional do Pinho,
sob os auspicios de muita gente
bôa, (Prefeitura, firmas comerci

ais, industriais, particulares etc.)
numa promoção do, -" Jornal da

Lapa, tendo como organisador
o sr. Alceu Bley, diretor ja
muito conhecido entre nós.

Essa f�sta ultrapassou nossa

éspectatíva. Pensamos que ela
seria um fracasso total, mas não
foi total. Nós que vimos acom

panhando já alguns anos as pro- I

. moções de Alceu Bley, obser
vamos diversas senhoritas par
ticiparem do concurso do Mate
dois anos seguidos e agora par- ,

ticiparem tambem do concurso

do Pinho, é ainda' garotas sem

, possibilidades para _conseguir o

LUIZ CARLOS é ,o nome' o tilulo, mas que' sempre são

do garoto que veio
. enrique» bem" colocadas na classíficação

cer o lar do sr. Lindolto e dna. final para tristeza e desaponta
Terezinha Witliclt, dia 4 de mento das mais bqnitas e. mais

Maio. pobres. No Festival do Pinho
'em Porto União, felizmente, a-

- Registramos prazeirosa- conteceu exeções, Por felicidade
mente o nascimento da pri- estiveram presentes garotas lín
mogeuita- do casal sr. Pedro das como Zélia Chendynski, Miss
e dna. .Nüda Veiga, fato Luzes da cidade de Curitiba,
ocorrido dia 8 do corrente no Tânia Mara Franco Souza, ,Rai
Hospital Sant(/- Crnz, nha do Mate do Paraná, Tere-

zinha Dídone, candídàta de Vi-
- Acha-se em resta, o lar deira, Arlete' Medeiros, candi

do sr. Bruno e dna. Marion
Fischer Baratto com (J nas ...

'

cimento de seu filho GIOVANI
dia lOIS, em Jaragud.
"Correio do Norte" cumpii

menta os nouos herdeiros.

DR·AGEAS.
As ruas 'mai( _centrais conti

nuam -dsquele geíto.; as outras
nem se fala; Comenta-se que
em Paula Pereira e Felipe
Schmídt' existem buracos que
estão aguardando vez para vi
rem para a cidade. Não existem

vagas... ainda.
xxxxx

'. Problema energético, estagna�
do. Culpa única e exclusiva
cabe ao Governador do Estado

que de' toda forma tenta fugir
do compromisso assumido.

x x x x x

Causando risos em geral
"certas so�bras'" da imprensa
local. E não é para menos.

xxxxx

Lupion voltou 80 Paraná ...
frase conhecida, no visinho Es
tado. "Ladrão que rouba carteira
do Lupion, 100 anos de perdão.

xxxxx

O engenheiro turista continua
invernando pelo litoral. E as

estradas?
'

xxxxx

Nos, bars e, cafés fala-se na

possibilidade do PSD, partido
situacionista, apontar um can

didato a Deputadó Estadual.
Afinal com o governo na mão.
elardeando um poderio eleitoral

que, ninguenl até hoje viu, o

PSD de Canoinhas acabou en

sacando a viola e engolindo a

lingua.
xxxxx

O filho perguntou ao pQi,
pessedista doentio. Porque ma-

"taram o Minelrinho no Ric de
Janeiro??? O pai prontamente
r,espondeu. O 'Mineirinho era

perigoso ladrão, meu filho. E o

garoto .Sem pestanejar, fulminou.
E aquele outro mineiro, o Jus
celino, ainda não mataram??�
(pano rapido.)

Nacional
�

data de Porto União, Elair Ta
borda Ribas, Miss Rio Negro,
Marisa Rattman, representante
dé Araucaria e Lialis Gasnók,
de União da Vitoria.

Das dezessete concorrentes ao

titulo de Rainha dos Pinheirais"
foi o seguinte resultado:

Rainhá dos Pinheirais do Brá
sil - srta. Arlete Medeiros, de
Porto União.

Rainha dos Pinheirais do Pa
raná - srta., Lialis Gaznóck, de
União da, Vitoria. "

Rainha dos Pinheirais de Sta.
Catarina - srta. Lourdete Bo
lomíní, de Brusque.
A opinião geral, dos cronis

tas sociais presente a Festá' Na
cional do Pinho, inclusive do
nosso amigo'Castro Pereira de
O Jornalzinho, � de que a refe-

rida festividade social foi Uma
das piores até hÔjé realizadas.
'O que mais impressionou quem.

, assistiu a Festa do Pinho foram
os rídículos desfiles de carros

pela Cidade. Mal crgánízado, com
os carros mais sujos e mais
feios que puderam encontrar.

CalDO sabemos que para es ..
ses festivais os organizadores
recebem polpudas verbas do
INP, Prefeituras Municipais, CQ"
mercio e Industria, achamos de
bom momento alertar aos mes

mos evitando que referidos fés
tivais caiam. no ostracismo ,e
sejam ridicularisadós por tudo
é' todos.

,

Canoinhas, surpreendentemen
te esteve ausente da festividade
social, que �lll�$lDÓ desejando
muito em organisação apontou
a Rainha dos Pinheirais.

'

Agenor Fabio Gomes e Marechal :Rond'on .'. serão ,nomes de ruas
'em Canoinhas ,

O vereador Alfredo de Oli-,
veira Garcíndo, em sessão do
Poder Legislativo desta semana,
apresentou Projetos de .Léís,
indicando os nomes do vereador
Agenor Fabio Gomes e Mare
chal Rondon, para nomes de
ruas ,do perimetro urbano da
cidade.

O projeto em questão é uma
homenagem ao. saudoso Agenor

Fabio Gomes, autor de excelen
tes iniciativas em pról do desen
volvímento de nossa cidade:

O Marechal Rondou, catequi
sador dos Indíos é o' primeiro
desbravador dos sertões Brasi
leiros. Inegavelmente digna dos
maiores elogiôs e atitude do.li
der udenísta a Camara Munici
pal, prestando em nome de Ca
noinhas sincera e merecida ho
menagem aos dois Brasileiros
desaparecidos.

,--_.---------------------�
Cine Te'atro Vera Cruz

APRESENTA: ",

HOJE - á. 20,00 horá.1 - Impr6prio afé 14 aoo.

SEN.SACIONAL PROGRAMA DUPLO

A Cinco Pa'ssos da',Morte
Com Richard Attenborough, John Gregson e Michael Grain

Lutam, perseguem, atacam destróem ... e em cada trégua
sonham, recordam ... desejam.. A ordem era

. matar ... O prêmio... MORRER.

O Terceiro Ho'mem da Montanha
Com Michael Rennie" J�mes Machathur e James DonaId.

-

.��----..

DQMINGO ....,.. à. 14 hor.. _:: censura livre

O Terceiro' Homem dà Montanha

DOM{NGO

_.----------

Imp. até 14 ario.áli 17,00 hora.
à. 20,00 hora.

I

CARMEN DE RONDA
Com Sara Montiel, Jorge Mistral e Maurice Ronet.
A imortal História da "CARMEN" a mulher que

viveu para o amor e morreu pelo amor.
-------.4"

2á� Feira - .ia 20,00 br•• .:.....!!!:!P. até 14 ano... REPRISE

3a. feira - à. 20,00 hora•• imp. até 14 ano.

Cilada Dentro da Noite
Com John BéaI, Augusta Dabney e Ro§emary Murphy
4a. feira � á. 20,00 hora. �. impropri� até 14 anoI '

élLADA ,DENTRO, DA NOITE
\ _'---'-

,5a. é 6a. Feira ......l. á. 20,00 bora... Imp. até 14 ano!t

JORNADA TÉTRICA
Com Burl IVE}s, Christopher Plummer e Gypsy Rose Lee
Do pântano selvagem brotou a Jnfâmia e nas suas aguas

negras surgia um a�or devastador.

,--------------------_.--�
'"J'''':
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CORREle De> NORTt .,

Macife São S/A
FILIAL: CURITIBA

FERRO PARA QUALQUER FIM E QUALQUER BITOLA
CHAPAS PRETAS E GA�VANIZ�DAS •

A
GRAMPOS PI

CERCA E ARAME FARPADO HO�ANDES - ARAME
GALVANIZADO E PRETO RECOSIDO. FITA.s . TUBOS
PARA CALDElRA-- VAPOR E GAZ . TUBOS GALVANI-

ZADOS - CIMENTO' BRANCO E PORTLAND
.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

ITHASS SELEME

VENDE-SE
16 alqueires de terras situadas no perimetro urbano da

cidade de Major Vieira, area cercado, inclusive uma casa

residencial mobiliada; malhador de erva mate (barbaqua)
paiois, mangueiras, completo aparelhamento para a la vou

ra, estando tambem a venda mais ou menos 70 cabeças
de gado de cria e trinta suinos.

Preço a combinar. Tratar com o sr. 2x

Pedro Allage
. no local ou com o sr. José Allage, em Canoinhas.

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

Advocacia em' geral, especialmente crime

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

CANOINHAS -- Santà Catarina

líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fócil�
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

lP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda -rnois lucros no fim
de cada viagem.

E mais .••

• líder em confôrto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
lU técnica aiemã em caminhões brasileiro. I

,,'

Edital de Citação com

o prazo de vinte

(20) dias
O dr. Reynaldo Rodrigues AI.

ves, Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado' de Santa
Catarina, na fórma da Lei, etc.

FAZ SARER que, no dia vinte
e nove de maio p. vindouro, às
dez (10) horas à -frente da Pre
feitura Municipal desta cidade, o

porteiro dos auditórios do Juizo,
ou quem suas vezes fizer, vende-
-rá, a dinheiro 8 vista ou mediante
caução idonea, ou 'na fórma do
disposto no art. 967 § § 1°. e 4°.
do Código de' Processo Civil. a

quem oferecer preço não inferior
ao da avaliação o seguinte bem:
um caminhão marca Chevrolet.
ano de fabricação 1937, 6 cilindros,
capacidade para 2,500 quilos, mo
tor n. T944583, placa n.27.06-36,
avaliado em Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros) pertencente as me

nores MARLENE e NILVEA
REINERT. E, para conhecimento
das pessoas a quem possa inte
ressar, mandou expedir êste edi-

, tal, que será afixado no 'lugar do
costume e publicado duss vezes

no jornal local "Correio do Norte"
e uma vez no "Diario ,Oficial"

,

do Estado. Dado e passado nesta

cidade de Canoinhas, aos vinte e

oito dias do mês de fevereiro de

Zaiden E. Seleme

Escrivão.

Edital de Citação com

". o prazo de vinte

(20)" dias
O Dr. Reynoldo Hodrigues Alvés,

Juiz de Direito da Comarca de
Caneinhas, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da Lei. etc.

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

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca. o A,rrolamento dOI
bens deixados por falecimento de
SOFIA HORT - fica o herdeiro
- BASILIO REMENIUK. re

sidente em lugar incerto e não
sabido, CITADO, por este edital
com o prazo de vinte (20) dias,
contados da primeira publicação,
psra dentro de cinco (5) dias. di-
,zer s/ a8 declaraçõea de herdeiro.
e bens e valor atribuído e seguir
até decisão final o referido arro

lamento, sob pena de revelia.
Para os devidos fins, mandou o

MM Juiz de Direito, expedir o

presente éditàl, que na fôrma da
Lei, serâ afixado no lugar de
costume e publicado uma vez no

"Diário Oficial do Estado" e dual
veses no jornal local "Correio do
Nórte". Dado e paseado nesta
cidade de Cenoinhaa, aOI

-

dezoito
dias do mel de abril de mil no

vecentos e sesaenta e dois. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscreví.

Reyoaldo Rodrigues Alves
Juiz

.

de Direito

Reinaldo Hodrigués Alve.
Juiz 'de Direito

- mil novecentos e sessenta e dois.
Está conforme' o original, do

que dou fé. Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,
,o subscrevi. •

Data supra.>

-B

"

MODELO
LP-321

DIESEL

•

É O NOVO L/DER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS1
'.t6,.. d. ec.noml.,
confarto • ..guran,••

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAEl,
com sistema de combustão por antec....
mora de alimentoção contrnuo.

COmbio de 5 morchas, _tatalmente sln.
cronizado, Mais f6rçci rio arranque •
maior ccpccid ade nas subidos.

@ Cabine com novo desenho', tão confor
tável como um carro de passeio I Pessul
ampla janela traseira, cinzeiro, p�rta.
luvas com tampa, ganc:ftos-cablde, etc.

lMIERCEDES-BENZ DO BRASIL S_A�
1

. I

I.ABRICANTE 00 s CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIR�I
CONCESSIONÁRiO AUTORIZADO ..

,. t�,· 'r'

_.� .�

ARISTIDES MALLON
CANO!NHAS

Rua Videl Ramos
-

Telefone, 217

SANTA CATARINA

Edital de Citação com

o pra�o de vinte

(20) dias
O dr. Reynaldo Rodrigues

Alves, Juiz de Direito da Go
marca de Cancínhas, Estado de
Santa Gatarina, na fórma da
Lei, etc.

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

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca. o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mento de José Latocheskí - fica
o herdeiro Miguel Latocheski,
residente em lugar incerto e não

sabido, citado por este Edital
com o prazo de vinte (20) dias,
contados da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações de
-herdeiros e bens e valor atri
buido e seguir até decisão final
o referidoarrolamento. sob pena
de revelia. Para os devidos fins,
mandou o MM, Juiz de Direito,
expedir o presente edital, que '

na forma da Lei, será afixado
no lugar de costume e publicado
uma vez no, "Dia rio Oficial do
Estado" e duas vezes no jornal
local "Correio do Norte". Dado
e passado nesta cidade de Ca
noinhas, aos dezoito dias do
mês de abril de mil novecentos
e sessenta e dois, Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

Está conforme Q original, do

que dou fé.

Data supra.

Zaiden E. Seleme
Escrivão.

Farmácia Santa (ruz
Grande e variado sortimento

de, medicementos,
'

Rua Senador Felipe Schmidt
(ao lado do LA.P.I.)

Churrascaria 10B!L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a'

qualquer hora.
...

Rua Paula Pereira, 774

Negócio Re�doso
Importante Firma desta ci

dade, desejando ampliar seus

negócios,' oferece bons juros R

quem emprestar de Cr$ .'.

100.000,00 a Cr$ 1.500.000,00
por um ou dois anos.

Os juros serão pagos men
salmente. Negócio rendoso e

garantido.
Carta. por favor ao .eguinte

endereço:
MINISTER • Caisa Podal, 2

Canoiohas, Sta Catarina.

VENDE-SE
No loteamento Dzrevieski,

duas 'propriedades: uma em

terreno de 500 m2 cercada, casa
recentemente construida ..:._ Cr$
180000,00; outra em terreno de
400 m2 tambem cercado e com

'casa.- Cr$' �30,OOO,OO.
..

Ver e tratar no. local com o

proprietário sr.

PEDRO CARVALHO MAOSKI

Confecçôes
'

finas

para senhoras

CasaErlita

',- t

,. y.#;:>.
1.. ••�I:.�
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••.mas, O nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou --em Scn

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-

põe de 1 05 agências - Isso, significa que: além'
em 6 estados brosilei- de tôdo se-guran.ça ori

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen

sltuom, no território co- to, onde quer que o

torinense. catarinense se encon-

tre, contará sempre -

com a presença certa

-de seu amigo de tô

dos as horos.': O INca
"

,

BANCO I. DÚSTRIA E CO ÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A�

.0 '. ,
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�

MAIS DE 25 aNOS COITRIBUINDO PIIRI o PROGRESSO DE saNTa CATaRINI
•

. b

•

�

n caspa [ UUfon Df S[US CAB[lOS usaNDOPARA FERIDAS,
}Jo E C Z E M n s,

A �" INFlaMaçÕES,
" . c o C E i R A S,

�� F R I fi R li S, .

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHÜS, ETC. PARE! ( TÔNICO. CAPILAR POR EXCELÊNCIA-
�

���.. ��.�
,)/ �. :,

,,#__ , 4lE""'-..1 _�,
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C$RREIO 00 NO�TE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOIHHAS
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA

O, Sr. Prefeito Municipal convida os Srs. contri
buintes em atraso, relativamente a. impostos,' Taxas e

Calçamento, a comparecerem perante à Tesouraria Mu
nicipal, afim, atenderem a esses compromissos.

A cobrança judicial dessas' dividas 'em atraso será
iniciada dentro de 30' dias a contar desta data na con-

formidade com a Iegíslação em víger. .'

'

'Canoínhas, 4 de maio de 1962.

Dr. JOÃO COLODEL - Prefeito Municipal

Romances e Livros
,CASA ERLITA

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

o máximo em HI-FI
Sucessos de Carlos Gardel
e outros tangos
Típica D'Avlis

.

Magnifica Musica do Cinema
Orq. de Don Costa
Música cia Trilha sonora do filme
Mais uma vez Adeus
Orq. Ferrantes & Teicher

Outros boleros ,que gostamos de cantar
Trio Irakítan

.,

Mais canções Italianas'
Connie Francis e orq.

Melodia da Broadway'
Os violinos Mágicos
Berlin bei nacht
Seleções de musicas, alemãs

Berrante de Ouro
Silveira e Barrinha

Beijos de Fogo
Sarita Montíel e orq.

Moon 'Ríver
Lawrence Welk ,e sua orq.

Recital de Boris Christoff
Orq. e ,Coro da;Opera de Roma <'I

. visite-nos ...
os melhores, discos Long-Playing, no melhor
som desde. que. a Alta Fidelidade foi inventada

CASA ERLITA
-.

Oposição vence Pleito' no
Clube dos Oficiais da

Polícia, Militar
Na ultima segunda feira foi

eleita a nova diretoria do Clube
dos Oficiais da Policia Militar
do

'

Estado,' venceu a chapa da
oposição contra apenas um voto
da situação.
Está assim constituida a nova

diretoria do Clube dôs Oficiais.
Presido capitão Nery Clito Vieira;,
vice, capitão José Fernandes, 1°.
secretario, capitão Hilton Ma
teus; 2°. secretario, tenente
Berfolrd Araujo; 1°. tesoureiro,
tenente Severo Lima; 2°. tesou
relro, tenente Luiz Eduardo
Pinto. Conselho Fiscal - efetivos:
coronel Mario Fernandes Gue
'des, tenente coronel Milton Le
mos do Prado e major Carlos
Alcides Lauth, Suplentes: tenente
coronel Olavo Spalding de Sou
za;

-

major Decio José do Lago
e major Osny Meira.

Nota dá Redação , __ Major
Décio José do Lago está desta
cado no Batalhão '.ocal, sendo
pessoa bastante estimada em

Canoinhas pelos seus predicados
de militar austero e emigo de
todos seus subordinados, sendo
conceítuadtssímo em nossos

meios sociais.

.�.
'

Ser Mãe

Registro Civil
Maria Góss Glinski Escrivã

de Paz e. OficieI do' Regístre
Civil de Paula Pereira, Muni�
cipio ti! Comarca cte-Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.

.

As duas faces da felicidade
,

Tôda vez que se fala em "ser mãe" recorda-se os versos
.

do poéta, que se tornou antológico, dizendo que maternidade
resume lágrimas e risos, dúvidas e alegrias: "é padecer num

paraíso", "é desdobrar fibra por fibra o coração", etc. A verdade
reside 'em suas rimas, certamente, porque, desde O primeiro mo

mento de certeza - desde o instante em que sabemos que al

guém muito querido existe entre nós ... - um pouco de paz
'desaparece para -,sempre. Lágrima e desassossêgo de filho são
nossa angustia" e cada momento de sua, vida é registrado por
nossa vigilancia e nosso desejo de que sej_a feliz.

.

.Não é facil ser mãe, embora nisso se" concentre nossa

maior finalidade. Muitos problemas se incluem em educar, man
ter, divertir e. assistir os filhos, E' como equilibrar nossos próprio.
.horâríos, nossa vida individual, noss\ personalidade. com as da

queles que embora nos pertençam, nem sempre são nossos se

melhantes. A mãe que trabalha, a mãe que tem vida social in
tensa, a mãe de filho único, a mãe de muitos filhos, tôdas elas
enfrentam problemas diversos, que procuram resolver, com cari-
nho e tolerância. -,

E' por éssa série de motivos, que justific��os -a homena

gem que prestamos hoje á MAE CA-N0INHENSE, quando abrimos
nossos corações para sauda�las no seu dia magno, Dia das Mães.

CLAUDIA, MARA MUNHOZ.

GREMIO
'\

DE JULHO

Faz saber que pretendem ca

sar:, Aristides Rodrigues Figuei
redo e Thereza Gomes. Ele; na-

'

tural deste Estado, nascido em

Bom Retiro no dia 30 de Agosto
de 1941, lavrador, solteiro, filho
de Hercilío Nunes Figueiredo e

de dna. Maria José Rodrigues
_ Borges, domiciliados e residen

tes neste Distrito. Ela, natural
deste Estado nascída em Paula
Pereira DO -qia 16 de Agosto de
1944, domestica; solteira, filha
de Brazilino Gomes-e de dria .

Luiza Gomes, domiciliados e re-

sidentes neste Dístrito,
'

Apresentaram- os documentos
exigidos pelo Código 180.

Paula Pereira, 4 de Maio de
1962.

Maria G6ss Glinski
Oficial do Registro Civil

xv
Convite para o Baile da Valsa

O Grêmio XV de Julho convicJa com latilfação os allocia-
dOI e exmal. farriilia, da

'

Sociedade Beneficente Operária
Clube Cenoiuhenee

.

Sociedade de Tiro ao A.lvo Canoinhal
Sociedade R. E,portiva Elperança
Sociedade "Elportiva Palmeira.
Botafogo E. Clube
Santa Cruz Esporte Club'

,

_
Canciehas 'E.porte Club

. Sociedade União Operária - Três Barrai
..... Sociedade Recreativa Entre Rios - Três Barras

Sociedade Recreativa São Bernardo - Marcilio Dias

p_ara
o "BAILE DA VALSA" que realizará dia 2 de Junho na sêde 10-

cial da Socledade Beneficente Operária
/

-Notai:' Durante o Baile lerá realizado um Concurso de Vall8.
AOI primeiros colocado, serão dietríbuidaa valiola. lembranças.

AI melai estarão Íl venda no Operário.
Música:�BANDINa:A VITÓRIA (Parte da Banda Tremi de

São Bento).
O Baile da Valia será realizado em beneficio da Soco Ben.

Operária. ;'

O BAILE DA VALSA É UMA HOMENAGEM DA NOVA
À VELHA GUARDA CANOINHENSEi

--c

"

' 4 x

Juizo Eleitoral da 8a. Zona - Canoinhas S. c.

Comunicação
Para o conhecimento dos interessados comunicamos

que por este. juizo foi recebido o Telegrama seguinte:
Dr. Juiz Eleitoral - Canoinhas.

N0, 31 de 2/5/62. Comunico Vossencia Tribunal vg
sessão 27 abril ultimovg resolveu fixar data 7 outubro
corrente ano vg realização eleições Camara Vereadores

Municipios Major Vieira e Três Barras pt CDS SDS Ivo

Guilhon, Presidente Tríregeleí.
Zeno Benedito Ríbeíro da Silva, - Escrivão Eleitoral

,,'V E N·C E 0/'.0 R A "

Pára Trigo. Arroz. Milho. Feijão. etc.

Representante
Waldema-r

nesta praça

Knüppel'

Bem no coração da cidade

DO CRIADORCASA/

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

de Carvalho & Nascimento Ltda.

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS
.

'

Vacina. contra a Peste Suina, Batedeira, cólera e tifos dai

avel, Carbunculo Hemático e Sintomático dOI bovinos, Vacina pre
ventiva e curativa do garrotilho dos equinos. •

ISais - Minerais e antibioticos, para a fabricação de racões,
inclusive Iarjnha de carne, de 011i01, de sangue, e outros ingredientea,
Ração para csnarío.

, Um variado estoque -de adubos e inseticidas para OI divenol
fins agrícclaa .

•

(!4,s4 e,.eÜ4
SAIAS, última moda

BARBEARIA REAL
Avisa sua distinta freguesia

que mudou-se para a Rua
Marechal Floriano ao lado
do .Bar Santa Cruz, onde

espera continuar merecendo
sua preferencia. xx
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AVISO
CASA ESMALTE
avisa sua distinta clientela

,

,

Vende-se .;"

Nãol Nada disso.
Adhemar __ .tste, 1 ..•,

,

.

Apenas •••
- ','

ADEMAR BENKENDORF
está instalado com Oficina de consêrtos de,

Bicicletas para bem servi-lo.
EXPERIENTE E COMPETENTE

I Rua Cei. Albuquerhu. ,

(em frente ao Hotel Ouro Verde)
,

C A N G I N HAS

,

ou troca-se
'Uma (1) data na Xar

queada com 880 m2.

Duas (2) datas -

nas ime

diações da tricolin com.800
m2 cada.

'Tratai' com

Rachid Seleme
ou Norberto Doman·ico

I ' ,

.Edital de Citação. com o

pra�o de vinte (20) 'dias
o Dr. Reypaldo Rodrigues

Alves, Juiz de Direito da Comar
ca' de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a sra. Benvindà
Franco Gonçalves, residente em

lugar incerto e não sabido, que
por .parte de José Barbosa. me

foi apresentada a seguinte ,petição:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direiro
da Comarca. José Barbosa, bra
sileiro, casado, operário, residente

que mudou-se para' o nu

mero 430'da mesma rua -

ao "lado/dos

fone 262, no horario
mercial.

co

Ix

Aluga - se
Uma completa instalação

para fabrica, de refrigeran
tes. O recinto é bem espa
çoso,·

.

servindo tambem para
qualquer outra instalação..
Tratar com

Viuva Bertha Schroeder
Rua Senador Schmitt. I

Correios e Te

predio proprio,légrafos, em

onde esperamerecer a mesma

atenção.
2x

o ÚNICO NA SUA CLASSE DE PReço COM CAPACIDADE, PARA 8 PASSAGEIROS

\ -'

"

"0 MELHOR CERTIFICADO DÉ '�ÃRANTIÂ NO PA1�: 6' 'mêsi'{ à"
contar do dt1�cJ; d<{'c'ompro"'óu '12.000 km "de uso. '

'o,

-,' .,_
••

I.,

:':. .",. �', I�

FAÇA-NOS UMA VISITA: terem'os o maior pr..",er em coloc"r

,�. trê$ modelos. s{,a dilpósi�ão, para que vac,ê mesmo ex

perlm...t. e cOMprove f6das ai suas vantagens excepcionais.

Executa; quálquer ; ti�1)
de trabalho, nas piores
cDndiçõ�s de terrena.

,.' ,1;'

"
.. :> "�'"

'UM rI!ODUT:OOA WILLVS-OVERLAND DO,BR,ASIL S. A.�,

Basil •10 Humen h'uk (ia. Ltda.
CANOINHAS - Rua Vídel Ramos, 203 Telelone, 145 'srA. CATARINA-

no ,Municipio de Três Barras,
desta Comarca, por seu procura
dor infra assinado. vem a presen
ça de V. Exa., afim de expôr e

requerer o seguinte: 1.) - o re

querente te,n sob sua guarda o

menor João Vilmar Gonçalves�
nascido no dia 18 de outubro de
1956, filho do falecido [aquelinc
Gonçalves e de, Dona Benvinda
Franco Gonçalves; 2.) - Que a

referida Benvinda Franco Gon
çalves, após o falecimento de seu

marido, deixou o referido menor

com o requerente, ausentando-se
deste Municipio para lugar igno
rado; 3.) _,_' Que, . desde aquela
época o requerente tem sob seus
cuidados o mencionado João Vil
mar Gonçalves, ao qual vem lhe

, prestando toda a assistência, isto
é, 'habitação, alimentação. vestu'
rio, etc. 4.) - Quer, por isso, o
peticionário,' ser .nomeado tutor
da aludida: criança; necessário;
porem" que se 'faça antes a des
tituição pátrio poder do qual
ainda é detentora a mãe do me
nor em causa. 5.) - Segundo o

dispôsto no 'artigo '395,',número
II do C6digo Civil, "perderá por
áto judicial o patrio poder o pai
ou a mão que o deixar to menor)
em. abandono".i:6.) - EsClarece
o peticionário que o unice paren
te dOI menor abandonado residen
te nesta Comarca é seu avô pa
terno, o: qual por contar 'com ida
de bastante avançada e não pos-
suir recursos para o' sustento do
seu néto, não pode exercer a tu
tela. Nestas condições. após a

justificação dos fatos acima nar

rados com ,as testemunhas abaixo
arroladas que compareceram in
dependente de intimação e ouvi
do de respeito . o Dr. Promotce
Público da Comarca e feitas ain
ds as citações ·legais, requer o

Suplicante que por sentença ju
dicial seja Dona Benvinda Franco
Goncelves destituída do patrio
poder de seu filho, .João Vilmar
Gonçalves em segu�da nomeado o

requerente' tutor do mesmo, tudo
na, conformidade dQ.ldispôsto nas.

artigos ·406, nO, II e 410� nO.... I,
ambos do Código � Civil. Tê�mo8
.em que, P. pef�rimento. Carip,.
nhae, 19 de fevereiro de 1962.
(a) pp. Fa'-llo "C,-rvalho,

,

Colada!!
'e devidamente illutilizadas estâm
pilhas e�taduais no" valQr de Cr$

, . ç,12,OO"iDclusive""T.xa" de, .Saud.
Pública. Testemunhas: -- Leecâ

"

aio paQhecô.' Waldemar 'Bischop,
'aíóbo�

é,

brasiJeiros" casados, funeio
.

nários públicos, residentes' 'nb
Municipio dê Três Barras. Data
supra. (a) Dr. ,', Saulo Carvat�o.
O· presente ·�ditRl, seráafixado no

lugar de costume. e publicado
duas vêzes no jornal local ",Ç,or-
',reio do Norte" e uma ve'_,DIO
"Oi'rio OfiCiai do' Estado". i>�d61

.i ' , e" passado nesta cidade de Cano'i:
.nbas, ,aOs oito dias do mês marçlD
de ,mil. novecentos e sessenta e

dois. EIi, ZaideÍi E. Seleme, Es
crivão, �. subscrevi. '

Reyna1do Rodrigues Alves
Juiz de Direito

\

"

Está conforme o original,
que dou fe. Data supra.

iZaiden E. Seleme "- Escriv

do-
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I 'CASA FISCHER i
I Telefone. 130 I
:. " .
.

Ilt ]"'aizena Pacote de, 800 gramas' 80,00 III
"II.' 'Maizena Pacote de 400"gramas 55,00 II

,,;1,· . Maízena.
..

Pacote de, 200.gramas 30,00 I
I "�zàite;, Lata de 1 kilo 145,00 II

ti
',i' ...

I
•• Chita' estampada a .partir de 44,00 II

,I Aplglod�oM' 'ta' partir de
.

d 38°7,00. I
I

. e ucia
"

a arazzo a partir e ,00 II
Camisas' de Malha para 'Homefls 180,00 I

II II Convite para. o Di,a, das Mães

II, 'A'
"

.

CASA FISCHER
m

-
Às diretorias do Grêmio Estudantil Sagrado Colraçãno. de

I, '

·

". ".,,' ", " '.
'

'\ .... .= Jesus e do Grêmio Estudantil Santa Cruz, apoiados pe os ire-

.

- tores dos' dois educandários secundários da nossa cidade, sentem-
se honrados em convidar os Distintos Pais dos alunos para uma

II tn f''''' rm a' Rec"e'beu I Festa de Homenagem às Mães, organizada pelos Grêmios Estudantis,
II u que . dos dois Colégios, coadjuvados pelos alunos que de boa, vontade,

III II querem apresentar um número, artísti zo em ta� solenidade.
,

'II La"n,aI·se'
, Lisa e [7.'S'tampada C,o'm 9',0, de .. II A festa terá lugar sábado próximo, às 16 horas, no salão>

III
D .

. 'II ,de festas do Colégio Sagrado Coração de Jesus.
I

..

II'
"

L 38'O "t
' m

' Convidam outrossim; o povo em geral para sintonizar a

1DXi'
. argura a. ,OQ ° me roo Ir Rádio Canoinhas'L�da., .no dia das Mães, a,'�\12 _?oras, para.ouvir

= I' E um programa selecionado,' em homenagem as maes de Canomhas.

m '
.

.
'" "

,
' > I

."

. ", R . Desde já, agradecemos pela sua atençã o.

,,',' �.II.lIallmmB••llmemrlt\lm�aEiI1RmmImB�lImlí1��lImammmm" A DIRETORIA.
l

��.�, )�.\f,,: ':...
- ..

,Santa Catarina na éra dos vales ...

Cóm a maior facilidade este "VALE" foi descontado na Coletoria Estadual de
Florianópolis, tendo ainda seu portador se dado ao luxo de adultera-lo, colocando mais
cem mil cruzeiros, que foram gastos certamente nos festins palacianos.

Enquanto isso.... Plamég para o povo.... que se lixem....

JORNAL

5 E T E D'I AS

Vizando proporcionar dia 6
de setembro grandiosa noitada

social, ' o Club Canoinhense
acaba de contratar' o famoso

Conjunto Melodico Sincopado,
de Lages, inegavelmente um dos
melhores, do sul-brasileiro, que
p.stará assim dando um colorido

especial aquela noite na arísto
cratica sociedade presidida por
Orlando Olsen.

No Cineminha São Francisco
Amanhã' às 14 horas e às 20,15 horás

U� dos melhores filmes argentinos'de todos os tempos

DEUS, LHE PAGUE
,

Surgiu para defender o ho
mem do povo. Assine-o ainda

hoje, procurando a redação do
Correio do Norte. SETE DIAS,
jornal da. capital de âmbito
estadual. Um órgão livre.com ARTURO DE CORDOVA

Sôbre a Peça do Brasileiro jORACY CAMARGO.
CLUB CANOIHHEHSE
e o Baile da Independêlcia

AOHIM4R ... ISIA1 ...
r'

Leia Anúncio. Publicado Em Página Interná.!
�

I

,�;
,

. 1

das Mães'
CARLOS SCBRAMM

Poucos gestos coletivos. serão assim delicados e ricos de
canteúdos afetivos como a celebração do DIA DAS MAES.

Entre o tumulto e o áspero egoismo da vida, consagrar
lhes um dia e nesse dia um pensamento de gratidão e uma pre
ce, demonstra que no homem, apesar de tudo, não' morreu, a
centêlha da divina bondade que trouxe de sua' origem.

Foi na cidade de Filadelfia, nos Estados Unidos, em 1912

que nasceu a idéia tão generosa, de um grupo de pessoas que
desejavam prestar, homenagem a mãe falecida de uma' jovem,
ANA JARVIS, de todos estimada.

ANÁ JARVIS aceitou ,a homenagem, mas fez questão que
ela se estendesse a tôdas as mães falecidas. E assim, no segundo
domingo de Maio, na residencia da jovem, celebrou-se o ato pú
blico de veneração, de gratidão e de saudade,

Repercutiu largamente a cerímonía tocante de Filadelfia,
e já no ano seguinte um decreto do congresso Americano, san

cionado pelo Presidente WILSON, instituia o DIA DAS MAES,
no segundo domingo de Maio.

Em Maio de 1919, por iniciativa da Associação Cristã de

Moços, celebrava-se no Brasil pela primeira vez a data consagrada.
Em 1932, por solicitação do Congresso Feminino realizado

na Cápital Federal, o govêrno, no decreto número 21.366, de 5

de Maio daquele ano, instituia tambem aquela celebração, e por
fim; .para coroar entre nós a aceitação geral, em 1947, o Cardeal

,

D. JAYME CAMARA' mandou incluir no calendário católico, o

DIA DAS MÃES
De semente humilde, nasceu assim uma -das mais

manifestações humanas de bondade e de ternura.
\ �

Não há, por mais diferente ou desiludido, que não
diante dela qualquer cousa muito íntima e muito .. meiga.

sinta

I Em meio às nossas aflições e cuidados" êsse dia deve
recordar-nós as angustias e cuidados, daquela que nos deu a Luz;
deve encher-nos o coração daquele amôr desinteressado e cons

tante, a cujo calor crescemos e nos preparamos para a luta da
vida - e pela lembrança daquela figura meiga a semear tam
bém em torno de nós 'aféições e carinhos.

. \

Por uma significativa coincidência ou quem sabe por de

sígnio da Providência Divina, o DIA DAS MÃES é celebrado em

Maio, o mês de MARIA, mãe de DEUS, a mãe nossa, perfeição
suprema do amôr, da pureza, do sacrifício.

Mãe feita de amôr e sofrimento, de láarímas e de sor

risos, de angústias e de' esperança.

Mãe que é o amor mais puro é também para nós a lem

brança mais viva e carinhosa; descansando como está lá naquele
outeiro sagrado de Três Barras, entre um cédro e uma herveira
de mate, sua última morada está emoldurada daquela paisagem
sempre lembrada e nunca esquecida, nesse dia, a nossa prece, a

nossa especial saudade.
Mãe de DEUS e a nossa Mãe. se ídentífícam tão bem

nesta quadrínha portuguêsa que dedicamos nesse dia às MÃES
de nossa terra:

Eu vi minha mãe rezando
,

Ao pé da Santa MARIA
Era uma santa escutando
o que outra santa dizia.

A infinita bondade do seu coração, confiamos, nesse dia,
as nossas súplicas, e de suas mãos, cheias de todas as graças,
obtermos 8 dádiva de que precisa cada um de todas as MÃES'
do mundo, glorífícando DEUS nas alturas para que haja paz en-

tre os homens.
'

."

BASILIO HUMENHUK&CI.A. LTOA.
.

Recebemos atencioso convite para assistirmos as festivi
dades de inauguração das novas e modernas instalações de Basilio
Humenhuk & Cia. Ltda" concessionários da Willys Overland do

Brasil nesta cidade, 'marcada para o dia 18 do corrente. Agrade-
.

cemos 'o honroso convite e enviamos aos diretores daquela
importante firma nossos votos de, felicidades em seus empreen
dimentos comerciais.'

.

Grêmio Estudantn, Sagrado Coração de Jesus
e Grêmio Estudantil Santa Cruz

j.
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