
Segundo dados que estão sendo compilados pela Associ
ação Rural de Canoinhas, para: uma futura reportagem
sobre 3 safra de trigo de 1956, podemos adiantar aos

nossos' leitores que. a mesma' ultrapassou a casa dos 3.600.000\ quilos. Heal
mente é boa a notícia. Além de sermos grande prodntor de erva mate, já
podemos competir com outros Municípios como grande plantador de .trigo.

BRAVOS! rrRITlC(JL.TORES CANOINHENSES!
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DEIXOU, O PTB
Confirmamos agora o que já em outra edição havíamos

publicado sôbre o desligamento do Sr. Alipio -Corrêa de Lima,
Vereador do PTB do Município de Papanduva. Realmente o alu
dido Vereador, pediu de forma irrevogável) sua demissão das hastes

petebistas, aliando-se a União Democrática Nacional.
,

\,

A decisão do Sr. Alipio Corrêa de Lima prende-se ao

fato de ter o Governador Jorge Lacerda cumprido com o seu

compromisso em construir em Rodeio Grande, uma ::I:scola· de
alvenaria, com todo o confôrto e construida dentro' de todos os

requisitos modernos. O pedido foi feito por intermédio do Depu
tado Benedito Terézio de Carvalho Júnior, que examinando o

prédio da escola antiga, achou que o povo de 'Rodeio Grande,
merecia possuir um estabelecimento de ensino, compatível com

'o seu desenvolvimento, e esta foi sempre a vontade do Vereador

Alípio Corrêa de Lima, motivo porque, deixou o PTB, que nunca

cumpriu com as suas promessas feita ao povo, durante a última
campanha eleitoral.

A
de
RRA'S
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CARTA ABERTA DO SR. CYRIACO FELICIO DE SOU

. ZA, MEMBRO DA COMISSÃO PRO CRIAÇÃO DO MUNICIPIO

DE TR�S BARRAS, AO SR. ALBINO BUDANT, DIRETOR DO

"B-(\R,RIGA-VERDE":

Prezado:-Ami�o e Sr. :'-lbino B�daht.
Tenho. lido com atençao os artigos do senhor contra a

criação do Município de Três Barras. Estou admiradíssimo com

sua atitude. Porque o senhor se encornada tanto com a criação
do Município de Três Barras? Se as autoridades competentes a

charem que está de acôrdo, o Município vai ser criado (se Deus

quízer).
O senhor diz que a renda do Distrito é de Cr$ 120.000,00.

O senhor acha que Três Barras, que a ,40 anos atrás já foi mu

nícípío e está reduzido nisto que o senhor diz, e. nós não vamos
.

,reagir? Vamos ficar nesta miséria tôda a vida, como se Três
Barras não tivesse homem capaz de fazer isto evoluir? Por causa

, do chôro do senhor, amigo Albino, .não vamos ficar em ! verda
de.iro, sofrimento. O senhor devia morar aqui em Três Barras e

',' �."'"
ver ô que nós temos passado e estamos passando; aí o senhor

.

seria a favor.i.da criação do 'Município. Nós queremos a criação
do Município não. por luxo' e fazer atrazar o Município de Ca
noinhas, mas sim, por uma necessidade, queremos que Três Barras

também tenha vida própria, que a nossa mocidade não precise
andar tôda vida com a mochila nas costas, batendo-se à procurá
de emprêgo como aconteçe, que tôda mocidade é obrigado a fazer
isto por falta de um desenvolvimento da nossa querida Três Barras,
como o amigo disse que também é sua, como de fato é; mas

qual o bom amigo de uma pessoa ou de um lugar e não quer
ver êle bem? Então é amigo Urso, porque o bom amigo quer
ver O amigo,bem.'

,

Amigo Albino, não gaste suas energias encomodando-se

por causa do Município de Três Barras e não tenha compade
cimento se o- mesmo fôr criado e fracassar. Não, precisa o amigo
chorar sôbre nosso esquife, assista de camarote, porque está de
acôrdo com sua vontade, Mas isto não acontecerá porque' lhe
posso garantir, sendo criado o Município de Três Barras, dentro
de três ou quatro anos, estaremos com uma renda muito superior
a um milhão de cruzeiros. Não sou político e não faço mais po
lítica a favor de ninguém, porque já recebi um bom pagamento
da última campanha que fiz. Agora, trabalho por Três Barras,
trabalharei enquanto viver, porque reconheço que estou traba
lhando por uma causa justa, e não por paixão política.

'"

Mais Uma vez peço encarecidamente 8.0 amigo Albino,
deixar que Três Barras viva também, tenha um pouco de senti
mento cristão, reconheça a nossa necessidàde e conheça o que
temos passado nestes 4D anos de má administração sôbre Três

Barras:
Avante tresbarrenses, não desanimem, com fé e perse

verança o possível sempre se alcança, porque trabalhar por Três
'Barras é ser patriota, é- trabalhar por Santa Catarina e pelo nosso

Brasil. .<M

Três Barras, 7 de Março de 1957.
I

CYRIACO FELICIO DE SOUZA
Membro da Comissão Pró Criação do Município. de Três Barras.

Ano 11 Canoinhas, Santa Catarina, 16 de Março de 1957
------ -_._------_ ..

Pro�ri�tari�:. �. C. LA��M��
(

CAIXA POSTAL, .2 FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS
,mm�""""mM�Mm""Bm...mgma."!R.mED"""R6WW.u""""""mB..�m"BR�.m��M�mmm��

Noticia· auspiciosa para os lavradores
Uma informação deveras aus-

Instalado e inaugurado'
o Posto Postal: de

Marcílio Dias
Dia 24 de fevereiro foi ins

talado o Posto Postal de M. Dias,
neste Município, tendo sido no

meado pára o cargo o nosso'

amigo Sr. Ewaldo Kreiss, pes
soa bastante relacionada e. estí
.mada naquele Distrito.

I

Tal instalação repercutiu sa

tisfatoriarneute entre a popu
lação de Marcilio Dias, que
agora não necessita mais vir a

Canoinhas postar sua corres

pondência. O Posto de Marcilio
Dias as recebe e transporta em',
mala, fechada, direta ao destino.

'

" Correio do Norte" especial
mente convidado pelo Sr. João
Belem Fernandes zeloso Agente
Postal Telegráfico de Canoínhas
para a inauguração, agradece e.

almeja ao novo Posto, votos de

prosperidades.

Jovens canoinhenses.

aprovados em

"concurso. do
Banco do Brasil

É com imensa satisfação que
registramos o resultado do Con
curso promovido. pela Agericia
local do Banco do Brasil S,A.,
cujo resultado aprovou 5 jovens
canoinhenses que são:- Rui Se
leme, Alfredo G, Knüppel, Carlos
Benkendorf Junior, Rubens B.
Stulzer e SUas Lori Zíernann.

Todos já foram convocados pe
la Gerenciá do Banco e ingres
saram como funcionários do
maior estabelecimento de cre

dito do Brasil.

Tratando.se de jovens que
estudaram em nossas escolas,
a noticia causou bastante ani
maçãoe satisfação entre a nossa

gente pois quem se submete a

um concurso do Banco do Brasil
e é aprovado, é porque tem
suficiente conhecimento, das
matérias programadas.
"Correio do Norte" congratula
se com os' jovens conterraneos,
desejando-lhes efusivos para
béns, pela brilhante represen
tação que deram da capacidade
dos catarinenses.

E, agora para melhor estímulo'
aos nossos lavradores, breve-'
mente, veremos instalada ,em
Canoinhas a CASA DO COLO
NO, dependendo apenas, da co-.
laboração que a Prefeitura M::;;-

I nicipal pretende dar, doando um

terreno nas imediações da
_

ci

dade, para a construção.
Com um centro.de assistência

e de fomento da capacidade
dessa nova instituição a ser bre-,
vementeinstalada, as populações
da zona colonial poderão, dadas

I
as novas facilidades criadas,
encontrar estímulo para se dE
dicarem mais a fundo à pe
'quena agricultura, que é de

quanto precisamos para com

pletar a economia do.Municípí o
de Canoinhas.

_
Deverá chegar brevemente a

esta cidade, à,TIr. Celi'O Ivan
,,,-,<,, '

Costa, da Diretoria de Serviços
Especiais da Secretaria da ,A

gricultura do Estado, afim de
ultimar os preparativos para o

início da construção e pleiteará
junto ao Prefeito Municipal, um
terreno para a futura CASA
DO COLONO. Espera-se que v

Dr. Haroldo Ferreira, colabore
nesse sentido, visando acima dé�
tudo, o progresso' agrícola de
fiOSSO Município .

pícíosa para a nossa terra e

nossa gente, a que transmitimos

hoje, atravez de uma interes
sante entrevista fornecida pelo
Sr. Mario Orestes Bruzza, Se
cretárío da Agricultura do Es'
tado, ao Sr. Alfredo Garcindo,
Presidente da' Associação Rural
de Canoinhas - a próxima ins
talação da CASA DO COLONO.
Trata-se do início da execução
da parte do Plano de. Obras' e

Equipamentos reservada às rea
lizações no setor da agricultura
e da pecuária. O projeto é de
suma importância como se' ve
rifica de seu delineamento ge
ral; a cargo do engenheiro Ben

jamim Ferreira Gomes.

Por várias vezes atravez des
sas colunas, nós batemos pelo
desenvolvimento agrícola de
nossa terra. Ninguém pode ne

gar;
.

por pessimista que seja,
que Canoínhas tem a sua pro
dução. agrícola assegurada, .gra
ças aos esforços de uma plêiade
de homens como Arolde Car
valho - Alfredo Garcindo -

Paulo Ritzmann, incansáveis ba
talhadores dos interesses dos
homens que' ceifam a terra.
Junto aos nossos governantes,
procuraram. sempre melhoria

para a agricultura canoinhense.

Enquanto os moinheiros aguardam a conces

são de novas quotas, estragam-se a� sementes
nos depósitos tenham recebido, para a tran

quilidade dos nossos rnoíriheiros
e triticultôres.Sem ainda ter merecido a de

vida consideração por parte. dos
poderes competentes, o homem -,

que planta o trigo continúa es:
quecído - o que planta e co

lhe, ainda assim mesmo, tem

pela frenteuma burocracia sem

limites - urna tabela insufi
dente para a compensação dos
seus esforços.

'

Estão agora os moinheiros
com os seus depósitos superlo
tados de sementes, tendo para
isso, já recebido dos t.iticultô
res enorme quantidade; com as

quotas extintas, existe a ameaça
das sementes serem devolvidas
aos 'triticultôres ou os moinhei
ros arcarem com os prejuizos.
Constantes têm sido os apê-

19s através de radiogramas e

oficios que o Prefeito Munici

pal e o Presidente da Associa
ção Rural têm dirigido ao Ser
viço de Expansão« do" Trigo e

ao Ministro da Agricultura, sem
que até a hora de encerrarmos
esta coluna, nenhuma solução

,

\
,::

'y,

Se êste apêlo chegar ao co

nhecimento do sr. dr. Juscelino
Kubitschek, Presidente da Re

pública, que êle não se esqueça
que o trigo é a parte principal
daquilo que ele tanto prég01i'J;
durante a 'sua campanha politi�

.

ca «Alimentação - Transportes
e Estradas.

.

A nossa opinião é que os.

moínheíros e os triticultôres de
vem em conjunto, radiografa
rem ao Ministro ,da Agricultura
e ao Presidente da n-epública,
solicitando providencies 'ütgeu::'
tes a respeito das semerites qÜ€ r

estão "nos' depósitos, süjeitos.,?
deteriorirazação - porque da Pr�"C
feitura e da ASSOCiação Rural,
que pediram as, mesJ;r\�s provi:
déncias, não pera)í1 .importância
de esnecie alguma. !

'i,
�

�J

Através deste jornal, conti
nuaremos insistindo até qt_Je
fique definitivarnente resolvido
o assunto.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE
------------------------------------.--------------�-------------------
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A Fábrica Glória
Oferece: ternos sob medidas - melhores
padrões - melhor corte - menores preços

e fa�idades no pagamento.
Agente em Canoinhas:
Estefano 8edretchuk

'Rua Paula Pereira 872

V .1·D R A ç A ,R I A
V I C T O R TOM A S C H IT Z

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
. Em frente a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras., Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
banheiro,' etc... Pequenos concertos a domicilio.

Variado sortimento de artigos para presentes.
Colocação' de vidros em geral

. fP'"

Assinel
.

Leia! Divulgue! �2& "mW* NHM B2.'2.*..aE" H MM........

Correio. do Norte /

Com uma máquina

, .. 1ft praz.,. •

tarefa de c ••• rl

/

"

Ir"
r
,.

Aprovaio em vórlos poises; vItorlo
.a contra o tempo, o desgaste e OI

.

choque$; reclamada pelas donas dtI
casa, cOltu,..lra�)modistas, alfaiates-

',i

J IIIcSqulna de costura CtHII por cento�
agora é fabriê:ada no Brasil para que todos OI

lares brasileiros possuam a móqulna que '"bau
forma em prazer a tarefa de coser'"

VlGORELLI po.,ue u;" belo movei em ....,.
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo pare
frente e para traz,. bordando, volante IIMICIQI
para major proteç60.

VIGORElLl é garantida por quinze aos _

dura uma eternidade I

)

df�es ]ftac..E:.cW�
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ • BLUMENAU'

Representante local:

, l,

,$t\
' BasiliQ Humenhuk & (ia. Ltéla.

que resiste ao tempo porque
qualidade em tudo

RENNER

tem

a bôa roupa
custa menos porque... dura mais!

----�AD---

Encomende seu traje com antecedência e

aproveite desde o início do verão I

Revendedores RENNER em Canoinhas:.

PEREIRA
A mais antiga-
A mais sortida
A melhor
A preferida

:Oficina
-c-.

�elâmp6go
'�. ';',

Completa' asslsfêneia para
b" . I

.

do pequeno concerto
I.ue ./ sele eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
,

Peças -9 accessórios
Vendas à vista e a. prazo

.Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se" provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

Indústria à Vên a·
,.,

Vende-se nesta cidade um descascador de. arroz
com uma produção horaria de \200 quilos.

.... 'r

Maquinário moderno para fabrico. de fubá, cangica,
fubá mimoso, quirera etc.'

'

4' motores Arno com 32 hp, instalados.
Vende-se o referido maquinário instalado em prédio

de madeira, em terreno central ou vende-se tambem para
retirar o maquinário com ou sem os motores elétricos ...

Tratar com Com. Ind. Fischer & Cia,
Caixa Postal 4: '_ C'ANOINHAS, 88. 4

:::=:=1::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::-==::::
-

'

-

� �
55 Seguros cl incêndio 55
G .

'

a .I' ::

55 Seguro's cl acidentes pessoais 55

� Seguros cl acidentes do trabalho fi
••

'

.m�.

3 �

'ii BRASil (IA,. DE SEGUROS CiERAIS ii
� "
- -

55 Tratar com BOGODAR ii
" "

U nas Lojas Unidas Llmltada �
��. (anolnha's Rua Caetano Costa, 553 Sta. Catarina j�
u -

-
' -

••••••• II•••••••• II ;;a IIII•••••••••• II ••••••••�" ••• 111

.'••••RIIIIII...�III1I1I1.ID•••IIII •••••• II•••D.GI•••• IIGII••• II a.lI•••�••••••�•••••• tII•• II .....g••••••• IIIIII!IIIIIIII•••• "'IIl ..D.

-

Para seu Automovel ou Caminhão

Sherwin;:: �lljams
Revendedores autorizados

Casa Esmalt
ii f*eM 'MP _ai Ai .,

/
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Falecimento
Faleceu após longa. enter»

midade, em Major Vieira,
onde exercia a profissão de

A fotografia acima, um de dois raros. retratos de Abraham alfaiate, o sr: Gustavo Müller,
Lincoln, 160 Presidente dos Estados Unidos, 'foi tirada por Ale- com aoanpada idade 57 anos,
:r.:ander Hesler em 1.860, pouco depois da indicação de Lincoln deixando numerosa descen»
par.a candidato à presidência pelo Partido Republicano. aencia.

A reprodução foi fei�a de um negativo original de vidro - A fumilia enlutada nossos

que se havia quebrado numa encomenda postal. O Govêrno dos pêsames.
COrreios pagou a comepnsação ao proprietário, pelos prejuízos ------------
l!t\usados. A paciente restauração do negativo quebrado, feita
recentemente por técnicos e peritos do Instituto Smithsonian,
ern Washington, permite que. se observe como Abraham Lincoln
era viste. por seus contemporâneos.

".-
/

Campanha do Contestado
o senhor General Alfredo Nogueira Júnior, resi

dente no Rio de Janeiro e
.

que tomou parte como. sar

g_;ento na expedição militar que operou neste município
durante os lutuosos acontecimentos do Contestado, ao ter
ciência do transcurso da passagem de mais um aniver
sário dp seu velho companheiro de. trincheira, senhor
Pedro Pacheco dos Santos Lima, envio-lhe, por nosso

intermédio, a saudação em verso, que abaixo se lê: J.B.F
Brinde ao Veterano

'Por acaso brindou-me a sorte,
em lendo o "Correio do Norte",
esta notícia que fascina:
sempre em Bugre, fêz mais um ano,
enrejecido o Veterano

�

Pedro Pacheco dos
..

Santos Lima.

Tenho-lhe o nome numa lista,
recente e soberba conquista
que pude, em arquivos haurir:
pois 'com êle, uma vintena,
ali defendia, serena

feia noite ou céu a luzir.

Alfredo Nogueira Júnior Rio - l-UI-57

eR!_NHERÁ BOA ROUPA

Uma área de terra com

4.758 m2 com casa, terreno

cercado, com benfeitorias,
situado em Xarqueada, Pre
ço Cr$ 90�OOO,OO.
Ver e tratar com o pro

prietário à Rua Senador Vi-
tor Konder, 554.

.

Rádios

Telefunken
revendedores autoeizados

CASA ERLITA

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
.1

.,

, ,

. I

COMPLETAM MA/S UM
NATAL/C/O

HOJE: As Srtas. Astrid, ti.
lha do sr. Oito Friedrich

.

e

Elmi, tilha do sr. Henrique
Waldmann; os 51'S. Benito
Gastão Bastos,' Amaziris Da
vét; lair Côrte e Cyriaco Fe
licio de Souza; a senhora Da,
Iná Maria, esposa do sr. Vi
tor Pereira.

Y,'

AMANHÃ: As senhoras
Dna. Helena, esposa do sr.
Generoso de Almeida Proh
mann; Dna. Irene, esposa do
sr. Ernesto Zukow; Dna. 10-
sefa Conrgundes, esposa do
sr. Amaziris Daoet; o menino
Oswaldo Rogério, filho do
sr. Dr. Oswaldo. S. de Oli
veirai as Srta. Matilde, filha
do S1'. Bernardo Wendt; Srta.
Terezinha Sumanaski; os io
vens Sylvio Bauer e Lineu
Pachec(f)�'

SEGUNDA-FEIRA: As
senhoras Vva. Dna. Berta
Schroeder; Vva. Dna.Julieta
Seleme e Dna. Helena, esposa
do sr. Leopoldo Buba; as me,
ninas Irene, filha do sr. Paulo
Voigt; fudite, filha do sr.

Tufti Kalil Sphair-.
TERÇA.FEIRA: As senha»

tas Dna. Olga, esposa do sr.

Pedro Prim, residente em

Curitiba; Dna. Iracema Sil-
� oia, esposa do sr. Gaspar
Mülbauer,' a menina Laura,
filha do sr. Paulo Olsen; os

srs. losé Theodoro Kohler e

Antouioc.Saares.
. QUARTA - FEiRA: O sr.

Euciidesrae Lima; o menino
Norberto filho do sr, Max
Wachtel rilho.

Qú'INTA.FEIRA: Os srs

Simão Seteme, Osmurio Da
uet, Ziegt» ied Olsen e loaquim
Dias Pacheco; os meninos
Ary filho do sr. Carlito
Kra.utchechen e Osny, filho
lia Exma, Vva. dna. Elvira
de Paula Vieira; a menina
Yolanda filha do sr. José
Caualheiro.

SEXTA ",FElRA: A sra.

dna: Mauia Deuscelia esposa
'do sr. Oswaldo Treoisani;
os meninos Wilson, filho do
sr: Landualdo Voigt' e Bel'
nedito filho do sr. Benedito
Terezio de Carvalho'Neto; a

menina Maria Dita, filha
do sr. Antonio Karoat.
Cumbrimentamos a' todos,

desejando felicidades.

Utens·ilios domésticos
.

CasaErlita

Novamente majorado
o Preço da Gazolina

RIO 7 (V.A.) - Apos o levan
tamento das importações. recen

temente realizado pelo Conselho.
Nacional do Petroleo, para de
terminar o preço medio da gaso
lina e derivados, de conformidade
com a lei 2975, de novembro foi
novamente majorado Q preço des
se produtor o- aumento vigora
desde sábado, dia I, do corrente,
a partir das 11 horas,

O Aumento
A nova mazoração determinada

pelo Conselho Nacional do Pe
troleo ê de cerca 10%. O aumen

to verificado surpreendeu 08 dia-.
tribuidores, pois alguns tinham
recebido a gasolina no mesmo dia
pelo preço antigo. e, quando so

licitaram às Companhias novo

pedido, este já deveria ser ven

dido com a nova majoração, "que
não fei antecedida. dos necessá
rios avisos. Foi o seguinte o au

mento verificado:

Gasolina comum ou vermelha
de 5,44 a 5,78 - Gasolina . espe
cial ou azul de 7,52 a 7.68
Óleo Diesel de 3.118 a 3,46
Querosene de 4,76 a 5.16.

=,

Nascimentos
Achasse em festas o lar

do casal Nioalao-Dirce Cres
tani, . com o nascimento de
um robusto garoto que na

pia batismal receberá o nome
de Adalberto Bertolino, rato
este ocorrido no dia 9 do cor

rente em Valôes.
�

O lar do casal sr.fulio-Ma
riana Gonçalves Correa, a

cha-se em testas com o nas,

cimento de um 1 obusto garo
to, ocorrido a 14 do corrente,
que receberâ o nome de Ser
gio Luiz.
Aos novos canoinhenses e

a seus dignos pais desejando
felicidades.

Assine! Leial Divulgue 1

Correjo do Norte

Colchões' de- Molas - Duas· Fa.ces
I Grupos EstoFados
A VISTA E A PRAZ,O
Informações com Waldemar Knfippel

'

I Criadores, atencão!
1

Recebemoa e transcrevemos a Circular número ·3 da Direto-
ria da Produção .Animal, de Florianopolis, cujo Diretor, dr. Lauro F.
Bustamante, tem o máximo interesse que os Criadores de Canoinhas
tomem conhecimento:

.

cAfim de ser dado conheci�ento aos criadores desse municl- .

pio. transcrevo a correspondência, recebida por esta Diretoria através
da Secretaria da Agricultura e referentes a assuntos de altos interes-
ses do pecuarista do nosso Estado,

.'

cÁ Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina.
, FOLRIANOPQLIS

Senhor Secretário
Assunto - Produtores de lã no Estado de Senta Catarina.

, N� revista PE'GASO, editada pela MOBILOlL no BRA
SIL,' em seu n." 20, de Novembro, Dezembro pp .. vimo; na. notícia
na seção <Pequenas Notas de Grande Interesse>, Importância de que
a produção desse Estado em 1954, conforme dados do Miríistério da
Agricultura foi de 155.190 kgs, no 'valor aproximado de seis mlihões
de,:cruzeiros. .

A nossa firma. é· uma das grandes consumidoras de lã. usa'
todos os tipos dessa fibra, desde ao mais nobre ao de mais inferior
qualidade e assim sendo, 90%-do nosso consumo vem do Hio Grande
do Sul: e o restante tem sieo adquirido em pequenos lotes de fazen-

1 deiros e sitiantes dos Estados do Paraná, Minas, Mato Grosso, Bahia,

I Pernambuco,
Paraíba e São Paulo.

, Nunca adquirimos lãs de . procedência do seu Estado, cuja
producão, pelo que se vê da notícia, não é tão pequena assim. CÔlpO
temos interesse na criação de carneiros no Brasil, é o Estado de São
Paulo vivamente interessado no desenvolvimento da ovicultura para
que todos os industriais têm. dado sua colaboração.

Estas têm por fim solicitar de V. S. a' fineza de nos forne
cer os enderêços dos produtores e exportadores de lã afim de que
nos corresponder com interesse nesse produto.

.

Muto agradecemos a atençãp que dispensar à presente, e com

tôda a estima, .

somos Amos., Atos. e Obros.
,

LANIFICIO ANGLO BRASILEIRO S/A
A!lsinatura ilegivel

.

Diretor Presidente. li

Contando com a maio·r divulgação da carta em apreço apre-
sento as mais Cordiais Saudações ___

(a) LAURO FORTES BUSTAMANTE
Diretor>.

P A R A F E R,� DAS I
" .�

,

:<

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES1
COCEIRAS,
FRIE1�AS,

\!::=E=S=P=1N=H=A=S:i:::'=E=i=C=.� ..NUNC� EXISTIU IGURL
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VENTILADORES
RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_

PARA

'GE�MANO
Adquira. um bom ventilador e não sinta mais' calor!

motorista' brasileiroAUTOMOVEL
Chevrolet 29

Reformado. Bom estado.

PREÇO DE OCASIÃO.
Tratar com o sr. Henrique

Bora, na União Madeireira.

Um caminhão para o
\

\

cedes Benz é sinonimo de pro
gresso e qualidade; tudo aqui-·
lo que ostenta a estrela da
Mercedes Benz traz a garantia
de absoluta segurança e máxi
ma perfeição técnica.

O Brasil é grande e depende
para o seu progresso do estabe
lecirnento de uma vasta rêde de

transportes. Para acionar esta
rêde- necessitamos de veículos

capazes de cortar o país em

todas as direções varando ser
tões e metrópoles, trilhando o

asfalto de modernas rodovias e

'o barro das estradas primitivas
que avançam como pontas de

lanças na. coração do Brasil. O
caminhão e o onibus Mercedes
Benz L-312 é o veículo indicado

para suportar e
',
vencer todos

esses obstáculos. Um caminhão
forte e valente para o motoris
ta brasileiro.

e roda de reserva 2.740 quilos'
Carga admissível no chassis ..

. . . . . 6.(180 quilos
Total admissível 8.500 quilos
Total admissível para -trem de

carga ou respectivamente semi

reboque máximo de 16.000
quilos
Consumo normal de combus
tível para 100 quilômetros: 16
a 18 litros

.I
"

Velocidade maxima, cerca de
75 kms/hor a

.

Pneus 8,25 x 20

A historia damotorização do muno
do está inseparavelmente ligada
aos nomes de Daimler e Benz,
que, como símbolo de uma tra

dição latente há mais de meio

século, encarnam a fama extra
ordinária da fabrica de automó
veis mais antiga do mundo. Tu
do aquilo que leva o nome Mer-

O chassis Mercedes-Benz tipo
L-312 para caminhão e ónibus
foi o veículo que a Mercedes
Beriz escolheu para produzir no

Brasil, em sua moderna fábrica
de São Bernardo do Campo.
Trata-se de um veículo perfei
tamente enquadrado na reali
dade brasileira, cuja presença

,

nas rodovias nacionais signifi
cará transporte mais econômico
e de grande durabilidade. Eis
aqui, em dados rápidos, a ficha
profissional do caminhão Mer
cedes Benz L-312:

Motor: Diesel 100 H. P.(S. A. E.)
Cilindros: 6

Distância entre eixos:
Caminhões: 4.200
Onibus: 4.830

Caixa de marcha: 5 marchas
para frente e 1 marcha à ré

Pêsc:
Chassis com cabine, Ferramentas

Atenção
eíedores de aves
Afim de dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas aves, Alfredo Garcindo
acaba de . receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

Café! Só Marly
fi!

,
�"

qualquer que se]o a

qualquer que seio o

carga ....

estrada I

um pneu .. dois serviços.
CP barras duras e robustas que mordem

o terreno para' móxima tração nas

mós estradas.
. .

• nervuras centrais espessas asseg�.
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.' . \

para caminhões e caminhonetes,
que não, escolhem estradas

, Venho connecer .0 extraordinário Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firesto.ne
poro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializada, à suo disposição, paro servi
lo com presteza e cortezia.

Pneus Firestone
máxima quilometragem por cruzeiro

M'ERHY SELEME & FILHOS
TRÊ5 BARRAS - S. c.

Pneu Flrestnne I. T. ECO�:i��n�ua:f�t�i� ��;�içn��ama

/

Registro Civil
Sebastião Greio Costa, Escrí.

Vão de Paz e Oficial do Regís.
tro Civil de Major Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas
Estado de Santa Catarina, etc .

.

Faz saber que pretendem ca

sar: Albino Martins dos Santoa
e Floriana Latocheski. Ele :18 tu
ral deste Estado, nascido neste
Distrito no dia 27 de Agôsto de
1910 lavrador, viúvo, filho de
Marcelino M. Santos e de Dona
Maria P. Martins, falecida, do
miciliados e residente em Curi
tiba. Paraná. Ela natural deste
Estado nasci.da neste

-

Distrito.
no dia 24 de Agôsto de 1938
domestica, solteira, filha de Jo
sé Latocheski e de Dona Van
da Latocheski,' domiciliados e

residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Codigo Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de exigir algum impedi
mento legal, acuse-o para fim
de direito.

E. para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será fixado mo

lugar de costugie,
Major Vieira, 4-3-1957.

Sebastião Gren Costa
Oficial do Registro Civil

VENDE-SE
Uma casa à rua Paula Pe

reira, própria para comércio.

. Tratar no número 872 da
mesma rua..., 7

Dis,cos
sempre novidades

CASAERLITA
-

V. S poderá comprar re
logíos moderníssimos

anéis e brincos de di
V€í'SOS modelos

Na Relojoaria Suissa
,

�e 6!Jilherme J. ,A. Suuza
Rua Eugenio de Souza

-

Procure no seu forne(ed�r
o ssbêo Princeza, Lygiac

Borax Ç>U Tupy
, .

-,

Um produto bom,
especial e canoinhense l

AUX. TRAT. SIFILlS

IMPUREZAS DO SANGUE .

�LIXI8 Df H.D6DfIRÀ

Càfe

Santa Tereza Especial
.

para o seu l!ll:J,eli]hior palada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preparação para

Igreja
o QUE É A CRISMA? - A Confirmação ou Crisma é

um Sacramento. Nele recebemos os dons e �s graças do Divino
Espirito Santo, com a fôrça particular de confessarmos constante
e valorosamente a nossa Fé. A Crisma nos torna soldados de
Cristo. " A Crisma é um Sacramento tão santo como oBatísmo
" (Sto, Agostinho.)

No ato da Confirmação, o Bispo impõe a mão a cada
um, unge lhe a testa com o drisma, dizendo: "Eu te assinalo
com o Sinal da Cruz, _e te confirmo com o óleo da salvação,._
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."

Quando a Crisma é administrada coletivamente a muitos,
todos' os crismados do respectivo turno precisam ficar na igreja
até o Bispo dar a bênção. final. Esta bênção final ainda pertence
ao Sacramento.

O Crisma é um óleo santo, perfumado com bálsamo. bento
solenemente, na quinta-feira santa, pelos bispos em suas Catedrais,
diante de todo o povo, no centro do templo. O óleo fortalece o

corpo: assim a Crisma fortalece a alma no bem, O bálsamo im

pede a putrefação e rescende perfume: isto assinala que o cris
mado há de conservar-se livre da podridão do pecado, espalhando
no seu ambiente o perfume das virtudes cristãs,

O sinal da cruz que o Bispo, com o polegar, faz na testa;
exorta o crismado a não se envergonhar de sua Fé.

A leve pancada que o Bispo dá na face do crismado, e-o

xorta 0 cristão a estar pronto para sofrer injúrias e perseguição,
se fôr o caso, como exemplificam os Mártires da nossa Fé.

na

•

as crismas

Matriz

Quem pode ser padrinho?
Sem variações, a legislação eclesiástica determina normas

idênticas para os padrinhos tanto do Batismo como da Crisma,
sendo praxe católica apresentar para a Crisma um só padrinho,
que será do mesmo' sexo do-confirmando. O padrinho:

1. - Há de ser um católico batizado e já crismado êle mes

mo, no use da razão, e que tenha a intenção de assumir o múnus
de padrinho.

2. - Não pode ser padrinho: o espírita, o hereje,' o

maçon, o amasiado e o pecador público. Tôdas estas pessoas são

pela Igreja consideradas incapazes de assumir o parentesco es

piritual, que o Sacramento -estabelece entre o padrinho e) o afí
lhado.

Por espírita entende a Religião tanto o que pratica, como

o que freqüenta e diz "acreditar" no espiritismo. O "católico" es

pirita está excomungado.
Por maçou, adepto de "seita secreta", o Direito Canô

.níco entende não somente os cidadãos inscritos na Maçonaria, e

que dela fazem parte atualmente, mas ainda os que, muito e�
bora externamenté talvez já se tenham desligado, ainda não se

reconciliaram com a Igreja ao menos no fôro interno, pela con-

fissão sacramental.
.

No rol de pecador público inscreve a Moral Católica os

cristãos que, apesar de nela batizados e legitimamente casados,
há muitos anos não vêm aos Sacramentos.

Amasiados, para a Igreja, não são apenas os que vivem
maritalmente fora de tôda lei, mas ainda os que estão casados
apenas civilmente.

.

,

Visita Pastoral
De 1. de março até hoje, dia 16, S. Excia. Revma. Dom

Daniel visitou, em viagem de Crismas, as localidades de Imbuia,
Rio Bonito, Ouro Verde, São Sebastião, Serra do Lucindo, Bela
Vista do Tôldo, Lagoa do Sul, Três Barras, Rio dos Poços, São

Miguel, Pinheiros, Serra das Mortes, Barra Mansa, Encruzilhada,
Barreiros.

Festa de São José
J

'Na terça-feira próxima, celebra a Igreja Católica a festa
de São José, Pai de criação de Nosso Senhor Jesus Cristo e Es

pôso da Mãe de Deus. Antigamente, era dia santo de guarda.
Hoje, não é mais. Por ensejo da festa do Padroeiro da mês de

março, na Igreja Matriz> haverá, fora do horário comum das 6
e das 7 horas, uma santa missa ás 8 horas.

, .
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Colchões de Molas. - Duas Faces
.
Grupos EstoFados

À VISTA E A PRAZO
Informações' com Waldemar Knüppel

Gravetos
& Fagulhas

J. WZOREK
Anos atrás um jornalista envia
va-me continuamente vilrios
jornais e J evistas procedentes
de Buenos Aires, Londres, Paris,
Nova York etc etc. Afinal, de
tudo um pouco e muito. Gostei
de um escritor americano que
publicava em polonês correto

periodicamente seus interessan
tes artigos, Chamava-se P. P. Jol
!es. Lembrei-me hoje dêle, pois
embora não sou escritor, aconte
ceu o mesmo comigo o que
êle escreveu: Sentado no as

soalho, diante duma gaveta
cheia de seus escritos velhos,
êle achou que antigamente es

crevia mal, hoje escrev� melhor.

Não pretendo igualar meus

rabiscos com os escritos de
Jolles, Os meus manuscritos
velhos serviram bem para fazer

fogo de manhã e aquecer água
para chimarrão. Contudo, numa
hora de lazer, como que imi
tando o dito americano, revi
um pacotinho velho de meus

manuscrito cheios de borrões E:

emendas e que aguardaram pa
-cientemente o

.

mesmo destino
de aquecer chimarrão. Numa
folha amarela achei mais ou

menos isto: É nescessárío retor
nar à vida antiga de nossos

avós e bis-avós ... a vida que
assimila que põe em pràtica os
ensinamentos do catecismo pois
assim não haverá lugar para o

comunismo ateu que é um gran-)
de perigo, muito maior do que
imaginamos. Eles ( os comunis
tas ) agem sorrateiramente, de
maneira que, a primeira vista,
parecem cordeirinhos mansos. e

humildes. E um dos males dos
nossos temposé não enxergar o
mal... Ideias comunistoides an

dam grassando, Talvez maior
,

parte essas ideias, devido á ig
norância, são como que íncon
ciêntes, mas nem per isso- dei
xam de ser perversas e perigo
sas. Até aqui o que achei no

velho papeluxo. Mas hoje no

mundo talvez nada melhorou,
pois nas ·mentalidades onde a

verdadeira luz não conseguiu
penetrar acentua- se um certo

antagonismo entre alguns tra

balhadores braçais e os capita
listas. Há pobres a pensar que
todos os ricos são maus... que
o bem-estar do pobre está na

destruição da riqueza de outrem'
etc. Isto frequentemente serve

de isca para pescar ou excitar
os me:1OS' esclarecidos.
O peior é que isso se faz

sem falar no comunismo russo

e extrangeiro! Muitas veZES ar

ranja-se para tudo uma bela
e colorida capa e nomes varia
dos ... porque os comunistas con

seguem pintar o diabo em di
versas côres ...

Proibição
o sr. Vicente Novak, avisa

que ficam terminantemente

proibidas caçadas e pesca
rias em terrenos de sua pro
priedade, em Salto d'Agua
V.erde - Rio Barra Grande,
em vista ter sofrido prejuí
zos na atafona etc. Ix

Experimente
CaFé MARLY
O ·MELHOR

TOSSES t IRONQUITF.S t

IlHOa [REO�OUno
(SILVIII ... )

QRANDE TÔNI(}().

Cristais Prado
,

\
preços ao alcance de todos.

Distribuidor

• I

Casa Esmalt'e
Rua Paul. Pereira, 362

Oferece:
-TINTAS PARA AUTOMÓVEIS

TINTAS EM PÓ
TINTAS A ÓLEO

ESMALTES
ÓLEOS

AGUA RÁZ
·CÓLA
PINCÉIS

.

FERRAMENTAS
GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS

DOBRADIÇAS
FECHADURAS

PREGOS, ETC_ ETC.

O verão está. ai, Fr.l.gt.dal.reRefrigeradores.
OS MELHORES

/.
A vista e a prestações_

Modernos, tipo 1957.
�.

Informações com Waldemar Hnüppel OU Allredo 6areiodo.

Rua Vida I Ramos, '701 - Caixa Postal, 76
C A N O I N H A S STA. CATARINA

, ,

Locomóveis, Caldeiras horizontais e verticais

de fabricação Nacional "MERNAK" de 5 a 120

HP, produto garantido, de fama mundial, já
possuindo neste Municipio algumas unidades

em pleno funcionamento, oferece a firma

Â' 3

J. CORTE

SEMENTES FRESCAS DE VERDURAS E DE FLORES

. DA CASA DO CANTO, ACABA DE RECEBER A_'
Casa Langer
de Walfrido. Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

VENDE-SE,
,

Vende-se
12 datas e uma casa de

moradia, medindo lOxl0 1/2
a rua Caetano Costa s/n

próximo a Agua Verde.
��;"

Preço de ocasião.

Informações com Walde

mar Knüppel nesta cidade.

Um lote com uma casa, de .

7x8,\ construção nova no lo
teamento Jardim Esperança.

Dois ótimos lotes em. frente
aos-escritórios da União",

Tratar nos escritórios da:
Indústria União Madeireira.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 h ras 'a onvenção da O
Realizar-se-á amanhã, às 2 horas da tarde, a Con

venção Municipal da União Democrática Nacional, para
a eleição da nova mesa

.. que dirigirá os trabalhos e zela
rá pelos interesses do Partido, no biênio 1957-1959.

A convenção será realizada no predio do Diretório
da UON e será dirigida pelo Deputado Benedito Terezio
de Carvalho e Dr. Aroldo Carneiro

.

de Carvalh,o Secre
tário de Viação e .Obras Públicas, que desde ontem se

encontram em Canoínhas.

No próximo número daremos maiores detalhes e

o resultado da Convencão.

Ano 11 . CANOINHAS - S. Catarina. 16!de Março de 1957 - N. 440

Ministério daViação eObresj'úblices
Rede de Viação Paraná - Sa'nta Catarina

EDITAL
\

Levo ao conhecimento do público que, a partir do dia
25 do corre-nte mês, entrarão em vigor os novos horários para,
os trens de passageiros e mixtos dos trechos São Francisco do
sul, Pôrto União da Vitória, Marcilío Dias - Canoinhas,

Em conseqüencia, os trens P�11 e P-12 passarão a cruzar
'!

no posto telegráfico de Cruz Lima e hão mais em Mafra.

O primeiro partirá de Pôrto União da Vitória às 5,30
horas, chegando em São, Francisco do Sul .ãs 20,45 horas.

O segundo partirá de São Francisco do Sul às 6 horas
chegando em Pôrto União da Vitória às 21,20 horas.

O horário dos trens mixtos do . ramal de Marcilio Dias'
sofrerão as alterações necessárias à sua correspondência com os

trens P-II, e P-12.

• Os novos horáríos, com mais detalhes, serão afixados nas

estações para cçnhecímento do público,
.,..,

Curitiba, 9 de março de 195'7.

.Ass.: Francisco Cruz - Chefe do Departamento dos Transportes,
Ass.: Angelo Lopes - Diretor.

Caminhão. Chevrolet
GIGANTE

'.",
�

TIPO - 1938

Vende-se um caminhão Gigante, . com motor

retificado, carroceria e pneus novos, reformado com
. pletamente, pelo. prêço de Cr$ 120.000,00.

Tratar negócio na «CASA SEZEFREDO,» de
Siegfried Olsen.

�:==============�====�=====================.

Não é sômente uma semens •••

E" atêti • • terminar
� Chitão especial parà Cortinas de Cr$ 19,00
�, Voiles e Organdis lisos de« 2?,oo
�

� "Cobertcres Cinza
• I Peluda estampada de » 25,00.

Sedas estampadas com 200/0 de desconto
Tafetá chamalotado com 90 de largura

I

Lamê especial em tôdas as côres
Camisetas "de malha para Bêbê
Camisas de malha para homens

por' 16,00
» 12,00

53,00
»

.

20,00

�8.00
14,00
9,00

40,00

é só, tem muito
'"

mais.... e

Vá ainda hoje para não se arrepender amanhã

,:CASA F I se H E R
===================================-

r-

Muifa coise...

em pouco espaço
A cobrança dos novos impos

tos continúa sendo o assunto do
dia. Consta' que dentro da Pre
feitura tem havido acaloradas

.

discussões entre os contribuin
tes e os funcionários -- Pre
feito, etc. - e o Prefeito nem

pára mais na Prefeitura, porque
durante todo o expediente o

assunto é sempre o mesmo

«Que absurdo - Que absurdo».

- Durante' a campanha po
litica Haroldo, Colodel El..... outros,
prometeram se eleitos, montar
uma farmácia lá pelo Distrito

. 'rle Major Vieira e que os remé
dios seriam gratuitos para quem
quizesse, Os que votaram neles

.

com essa esperança, tem vindo
à "Cidade perguntar quando vão

, inaugurar à farmácia ___;; e por
falar em montar farmácia para
distribuir remédios, tambem lá

pelo Pulador o atual Prefeito,
prometeu uma máquina de cos

tura a cada eleitor e corre o

boato na cidade, que ele foi ao
Rio e junto ao Banco do Brasil,
importou diretamente dos Es
tados Unidos 10 mil máquinas
de costura marca «Promess».

- Tem-nos chegado muitos

pedidos para que através do

«cacique» façamos apelo ao Pre

feito-relâmpago, para censertar
as estradas do interior. Não

passa nem carroça em diversas
'estradas. Aonde estará sendo
empregado o dinheiro dos im

postos tão caros?

- Consta que um colossal
«abaixo assinado» do povo do

Campo d'Agua Verde e Alto
das Palmeiras, vai aparecer, pro
testando contra a extensão do

perimetro urbano; que préjudi
cou enormemente as populações
daqueles bairros. O Prefeito vai
se ver louco... com tanta gen-.
te a reclamar. Diz o ditado:
«Quem semeia ventos colhe tem

pestades ...
,

- Perguntamos ao «ilustre»
Albino Budant: Podemos cha
mar o atual calçamento de cal

çamento «tartaruga»} Ou que
apelido poderemos

.

dar? Tar

taruga anda devagar, mas anda
- e o que está sendo feito ape
nas nas manchetes do seu jor
nal? Que coisa engraçada, veio

.

mais cedo do que se esperava,
o castigo. Lá está meia dúzia
de pedras, amontoada, impedin
do O trânsito da rua Paula Pe-
reira.

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

(!,atta, �",tit(J,

s. Tereza Especi.al
o seu café

Um bom churrasco?
Vá saboreá-lo

.

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSa.

Antonio Ribeiro, Batista
Pelo Instituto Científico de

Química, do Rio de Janeiro,
vem de concluir o curso de
Enfermeiro Técnico, o Sr. An
tônio Ríberío Batista, residente
em Pinheiros, neste Município.

O jovem formando, jà recebeu

convite de vários hospitais de
Curitiba e São Paulo e ao que
tudo indica, irá trabalhar em

Curitiba como enfermeiro chefe
de uma Casa de Saúde.

"Correio do Norte" cumpri
menta o esforçado coestaduano,
almejando-lhe felicidades.

Cíne Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20,15 horas • Impróprio até 14 �mos

SANGUE DA TERRA
com Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth' Roman e

Anthony Quinn
Início da Serie Sombra do Terror .

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

Sangue da Terra
Ainda início do Seriado. Sombra do Terror

----.-

ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGq - ás 20,15 hrs. - Impróprio até 14 anos

AMAR É SOFRER
com BING CROSBY, Grace Kelly e William Holden

O melhor drama do ano, com a' melhor atriz do ano.

Até que ponto poderá ir uma esposa para manter a. Je
licidade do seu lar?

2a. FEIRA· ás 20�15 horas « REPRISE � Impr, até 14 anos
------

3a. e 4a. FEIRA • ás 20,15 horas !" Impr, até 14 anos

O PECADO DE SER POBRE
Forrrlidável Filme Mexicano
-----

5a� e 6a. FEIRA. ás 20,15 horas· Impr, até 18 anos

UM. ESTRANHO INQUILINO
com Jack Palanca

Aguardem:- I

A COROA E A ESPADA, em Cinernascope
,OS CAVALHEIROS DA TAVOLA REDONDA

. SAPATINHOS DE CRISTAL

\iN mm

Cineminha S_ Fra,ncisco

Amanhã,. às 15 horas
Amanhã às 20,15 horas.

O Monstro da Lagoa Negra
com Richard CARSON e Julia ADAMS

4.0 Episódio do «CAVALEIRO VERMELHO»
«VARIEDADES NA TELA»

«ATUALIDADES FRANCESAS»

Segunda-Feira Reapresentação do

O MonstrQ da Lagoa Negra

Atenção cancinhensesl
Façam com urgência seus novos títulos eleitorais,

cumprindo a Lei número 2.550.

A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham
novos títulos eleitoráis com fotografias, para poderem' votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em 'Canoinhaa, poucos foram os que requereram os seus noves

títulos, Deixando para requererem na última hora, tornar- se-á

impossível às autoridades despacharem t�dos, ao mesmo. tempo,
Por isso ê necessário que todos. os canoiuhensee requeiram os

seus novos títulos com a máxima urgência, tendo principal
mente em conaideração que os requerimentos serão recebidos e

despachados somente até, Julho de 1958.
Se nas próximas eleições apresentarmo"! um grande nú

mero de eleitores, colocaremos Canoinhaa num exelente conceito

perante os demais Municípios brasileiros.

Avante, pois, oanoinhenses. Procurem o Cartório �I:itoral.
munidos de 3 fotografias. no prédio da Prefeitura MUDlCIpal
l° andar.

O título de eleitor é gratuito.
I

\ '

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




