
Reina harmonia e entendi
mento na família udenista
Informamos aos nossos leítôres e aos udenistas, que existe

perfeito entendimento entre todos os componentes do atual Di
retório Municipal da UDN, eleito em Convenção Municipal rea

lizada no dia 1'7 do corrente.

Sendo a UDN um partido político que nasceu das cha
mas da liberdade, os seus elementos mais influentes e os simpa
tisantes têm ampla liberdade para discutirem e discordarem de
seus pontos de vista. Após discussões democráticas, tudo .foi
acertado, estando atualmente todo o Diretório mais unido do que
nunca, em prol do desenvolvimento da democracia e do pro-
grEsso de Canoinhas.,

'

Continúa firme na Secretaria
de Viação e Obras Públicas o

Dr.Aroldo Carnciro deCarvalho
Elementos completamente estranhos ao desenvolvimento

de, Canoinhas, invejosos da situação previlegiada que desfruta o

dr. 'Aroldo Carneiro de Carvalho, na

política catarinense, largaram na cidade

notícias de que êle havia sido demitido,

na Pasta de Vüíção e Obras Públicas.

Tud� não passa de boato, porque o

Governador dr. Jorge Lacerda, reco

nhece que o dr. Aroldo Carvalho ainda
é um dos melhores Secretários de Es

tado, principalmente à frente da Viação,
onde tem feito uma administração que
bem poucos Secretários fizeram até a

presente data.

Contínúa o dr. Arolde C. de Car.
valho firme no seu pôsto, trabalhando por Canoinhas e por San
ta Catarina.

A Hádio Canoinhas Ltda. sairá
do ar dia 31 às 19
urna reforma em

missóres e mudança,
Visitou-nos o Dr. Arolde Car

neiro de Carvalho, Diretor da
aludida emissora, que deixou
em nossa redação para ser Plt
blicado a seguinte comunicação,
cujo teor, é motivo de satis
fação para os canoinhenses, pois _

. teremos uma estação de rádio,
com 'maior capacidade som ní
tido e límpido."

Comunicação aos nossos

Ouvintes
A direção da Rádio Canoi�

nhas Ltda. tem o grato pra
zer de comunicar aos senhores
ouvintes que passará por ra
dical reforma nos seus trans
míssôres, estúdios e torre de
irradiação, afim de obter maior
seletividade, melhor som e

maior alcance, atendendo ao

progresso e ao desenvolimento
do município.

'

Comunica outrossim, que
saiá do ar a partir das 19
horas do dia 31 do corrente,
até a finalização dos trabalhos
de trasladação da torre e re

forma dos transmissóres.

O senhores anunciantes não
serão. prejudicados visto que
os contratos serão rigorosa-

horas para
seus trans

.da torre
mente cumpridos tão logo que
a ernissôra reinicie as suas

atividades.

Agradecendo a preferência
com que sempre nos distin
guiram os. senhores rádio ou

vintes e anunciantes, aqui
deixamos a segurança de que
reiniciarernos os nossos tra- i

. balhos em futuro próximo,
com os nossos transmissôres..
completamente remodelados,

Canoinhas, 18-3-1957..
Pela Rádio Canoinhas Ltda.

(a) A. C. Carvalho.

N.R. - A iniciativa do dr. Arol
do Carvalho merece de todos
,nós, os mais justos elogios, por
que diz do interesse e da de
dicação que êsse canoinhense
tem pela sua terra natal.

NASCIMENTO
Com o nascimento de um

robusto garoto, ocorrido dia 27
do corrente, acha-se em festas
o lar feliz do casal Hugo-Irmen
garda Peixoto,

,

Ao novo canoinhense que na

pia batismal receberá o nome

de IGOR nossas boas vindas.

.'i'

. FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Objetivos
. O objetivo da CEPCAN, man
dando realizar tais estudos, foi
o de poder submeter a futura
sociedade, elementos SUficientes
para permitir dentro do periodo
das providências administrativas
capazes de conduzirem a mate

rialização de um empreendi
mento que, além de atender as

necessidades de energia da mais

importante região industrial de
Santa Catarina, contribuirá de
cisivamente para o consumo

racional dos carvões interme
diários produzidos nas operações
do beneficiamento dos carvões
brutos locais, na preparação 'de
carvão de qualidade siderúrgica,
matéria prima indispensável ao

desenvolvimento Ida siderurgia
nacional.

A solenidade estiveram pre-

_A_n_°_11 . C�noin�a_:, Santa Catarina, 30 de M�ar_ç_o_d_e_19_5_,7_·__�-_N__u-m-e-ro-4-4_.2Amanhã às 14 horas, eleição
na Associação Rural

Realizar-se-á amanhã, às. 14 horas, na' séde da

Associação Rural, a Assembléia Geral Ordinária, para a

discussão do Relatório e a eleição da nova diretoria.

São convidados todos os associados que estiverem
. I

com as suas mensalidades em dia com a tesouraria.

Reina grande expectativa - em tôrno da. eleição, rm�rictario: l. C. �AR�Al��
poís a mesma teve atuação destacadano desenvolvimento CAIXA POSTAL, 2
tritícola do nosso município.

Será construída em Santa
uma central termo-elétrica

potencia de cem

Catarina,
com

kw.
a.'

-

mil
Entregues. ao General Pinto da Veiga os estudos do ante projeto
Sob êste título e a respeito

I

da grande termo-elétrica que
será construída em Santa Cata
rina, graças a iniciativa do Go
vernador Jorge Lacerda, o jornal
«Correio da Manhã» do Rio de'
Janeiro, em sua edição de 20
do corrente, divulgou o seguinte:
«Realizou-se ontem, às 15

horas, na séde da Comissão
Executiva do Plano do Carvão
Nacíonalva solenidade de en

trega, ao General Oswaldo.Pinto
da Veiga, diretor-Executivo' da
quela Comissão, pelos engenhei
ros representantes da Edisonbras
SIA e· da Societá Edison, de

Milão, Italia. dos estudos do

ante-projéto referente a central
termo-elétrica de 100 mil KW,
a ser construída em Capivarí,
no município de Tubarão, em

Santa Catarina,

A entrega do ante-projéto
representa importante. passo na

consecução de um dos objetivos
visados pela citada Comissão

Executiva, que é o do aprovei
tamento do carvão nacional em
usinas termo-elétricas, próximas
às minas, vindo também ao

encontro da políticade aumento
do potencial elétrico do governo.'

Ante-projéto encaminhado
ao Congresso'

Para materializar tal objetivo,
o govêrno encaminhou ao Con

gresso o projéto de lei autori
zando a criação de uma socie
dade de economia mista, da
qual participarão o govêrno fe
deral, o govêrno do Estado de
Santa Catarina, a Companhia
Siderúrgica Nacional, além de
mineradores da região carbo
nífera.

Eleitos

sentes, além dos" diretores e

engenheiros da CEPCAN, os

engenlíéíros era Societá . Edison,
de Milão, o representante do
Governador do Estado �de Santa

�

Catarina, da Cia. Siderúrgica
Nacional, da Comissão Estadual
de Energia Elétrica do. Estado
de Santa Catarina, conselheiros
do Conselho C o n sul t i vo da
CEPCAN e reprentantes da Edi
sonbrás, de São Paulo.

O general Pinto da Veiga
designou o engenheiro Alvaro
de Paiva Abreu, diretor assis
tente daquela' Comissão, para,
com o engenheiro José' Hülse,
representante do Governador. de.
Santa Catarina e engenheiro
Walter Fonseca, representante
da Cia. Siderúrgica Nacional,
apreciarem o volumoso trabalho
ora apresentado.

por unanimidade
V ice-Presidente

Pre�'
c

dae

08 grandes líderes Irineu
Bornhausen \e João Colin

sidente
uDN

Instalou-se em Florianópolis,
sexta-feira, 22 deste, à noite, a

convenção regional da UDN,
para a escolha dos novos diri
gentes no Estado. Conforme em

tempo foi amplamente divulga
do, o sr. João Colin, com pleno
apóio do Diret'ório Municipal
de Joinville, lançou a candida
tura do sr. Irineu Bornhausen
à presidência do Partido, sendo

. o nome do ex-governador rece-

Muita •

cOisa ••• em
- o fenomenal «Carterpilar»

anda desaparecido. Será que
. caiu de cima de alguma 'ponte,
ou afogou-se nó mar de lama? ..

Engraçado, que êsse trator
.
con

tinúa sendo a bandeira de sal
vação do' govêrno aliancista e

o ponto de apóio do «Barriga
Verde», para tentar salvar o

fracasso administrativo do Pre
feito-relâmpago. Corno é seu

Albino, reconhece ou não, a

capacidade administrativa dos
Prefeitos udenistas?

-,- Tarcisio Schaeffer, ex

engenheiro do DER, acreditou
na «Verdade» e passou o "dia
inteiro com o jornal debaixo
do braço, falando mal daquêle
que querendo 'moralizar o ser

viço interno dó DER, o afastou
da Direção. Coitado, a alegria
durou pouco, pois tudo não

passoudeboato e de inverdades.,

- E a administração alian
cista está liquidando a, nossa
Canoinhas. Buracos-valetas e

etc. falam alto e confirmam o

que sempre dissemos: Canoinhas
vai regridir nestes 4· anos, 1-inda

"�' 'v
... ,,",

pouco �spaço ...
bem que dois anos já passaram

.,- Consta que já foi iniciada
a, construção do prédio em Rio
Claro, para a instalação da fu
tura farmácia que distribuirá
gratuitamente I remédios. à po
pulação daquela Vila. Muito bem
Dr. Haroldo Ferreira.

-

Assim é

que se faz. Promessa é dívida ...

Os moradôres da rua

Paula Pereira trouxeram suas

queixas ao «cacique», dizendo

que não podem trabalhar com

o barulho das máquinas que es

tão trabalhando no calçamento ...

- Dizem que o Prefeito

Relâmpago Haroldo Ferreira vai

calçar a rua onde mora o Al
bino 'Budant que compareceu
pomposamente à churrascada
da inauguração da pedreira ...
houve muita cerveja, cachaça,
etc., mas pedra, neris de petii
biriba.

'

- Os dois metros de calça
mento feito no govêrno Haroldo
Ferreira desapareceram com as

(conolúe nâ terceira)

bido com simpatia e entusiasmo

por todos os setores partidários.
Não foi surpreza, pois, .

que a

convenção agora reunida tivesse

homologado aquela indicação,
como o fez, sem' discrepância
de um só voto dos convencio
nais. Efetivamente, tanto o nome

do sr. Irineu Bornhausen, para
o cargo de presidente, ",quanto
o do sr. João C;or�n para vice

presidente, foràrn a�01adós por
unanimidade de- votós.

Assim o novo Diretório Re

gional udenista ficou constítuldo
da seguinte forma:

Presidente - Irineu Born
hausen.

1.0 Vice-Presidente - João
Colin. '-...

'

2.° Vice-Presidente - Brasi
lio Celestino de Oliveira.

I

.3.0 Vice-Presidente - Laerte
Ramos Vieira.

Secretário Geral- Julio Coe

lho de Souza.

_ Sub-Secretário - Ruy Hülse.

Por unanimidade foi a vota

ção para os cargos de Presiden
te e 1.0 Vice-Presidente, sendo

que para'os demais postos houve
outros nomes votados, além dos
vitoriosos, A Convenção, insta
lada sexta-feira, encerrou-se do

mingo, tendo tido a presença
de cerca de 150 convencionais.
Os trabalhos decorreram em

perfeita ordem e sob grande
entusiasmo, tendo sido tornadas
medidas de 'alto interesse par
tidário. Na sessão de, encerra
mento fez uso da palavra o

Governador Jorge Lacerda.

fi
1

I:
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55 Seguros cl incêndio ii"
-

n ·Seguros cf acidentes pessoais ii
� Seguros c/' acidentes do trabalho �
A _

�i' BRASIL (IA. DE SE(ÍUROS <iERAI5 i!
55 Tratar com' BOGODA'R r:
!! nas Lojas Unidas Llrnltada I
�� (anoinhas Rua Ca�tano Costa, 553 Sta. Catarina ;i= ,
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A roupa que resiste ao tempo' porque tem

qualidade em tudo

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

Encomende seu traje com antecedência e

aproveite desde o início do verão!
'

.

J .

Revendedores RENNER em Canoinhas:

PEREIRA

_..
I

,

,... .,',

·�-:3:::::==:=::=::=::=:::::::::::=::::::::::=::::::::Hc::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::
» .

-
� -
�. ..

�� Dr� "Aristides Diener U Um lote com uma casa, de
•• ;" 7x8, construção nova no 10-
ii ',� CIRURGIÃO DENTISTA . 5!' teamento Jardim Esperan.ça.d _
� "

H Raios l ,., Pontes Moveis ,e Fixas 'ii Dois ótimos lotes em frente,
:c

D t d 'A't
. 55 \aos escritórios da União .

. 5$ en auras .• na omlC8S n -.

".:5. Rua' V'l'dal Ramos
. !:.:.

.

Tratar nos escritórios da
•• I.

, .:. Indústria União Madeireira.
ii CANOINHAS SANTA CATARINA êi
... ..
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Indústri'a à Venda
Vende-se 'nesta cidade um descascador de arroz

com uma produção'horaria de 200 quilos.
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 também para

� .retirar o maquinário com ou sem os motores elétricos.
,

Tratar com Com. Ind. Fischer & Cia.
Caixa Postal ,4 CANOINHAS, SC.

�n
,

+fWg;•• 'l1li- Mame

Para seu Automovel ou Caminhão

t.: s:». ,1fí:JJjams
Revendedores autorizados "

�I';j_'
"

IRem
.

MP. IM' 'A

Colchões de Molas :_' Duas Faces
�(3rupos EstoFado�

f A VISTA E A RRAZO
'I.

, Irríorrnaçêes com Waldemar Knüppel

A Fá b r i c a", G 19 r i a
Oferece: 'ternOs sob medidas - melhores'
padrões - melhor corte - menores preços

e facilidades no pagamento.
Agente em Canoinhas:
Estefano Bedretchuk

Rua. Paula Pereira 872

Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na .churrascaría do
.

-

Consll
Próximo ao POSTO ESSa.

,Atenção
criadores de àves
Afim de dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas
-

aves, Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas idos melhores
Laboratórios do Brasil.

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

(Jat$(J, �"'�it4

s. Tereza Espe�ial
o seu café

�

v. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de, di

versos modelos
- .

Na Relojoaria' 'Suissa
de Guilherme J. A. Souza

, Rua Eugenio de Souza

'VENDE-SE

IMPUREZAS DO SANGU!
,

',
>

)i

UIXIR Df I06UflHA
AUX. TRAT. SIFILlS

'Vende-se
12 datas e Uma casa de

moradia, medindo 10xlO 1/2
a rua Caetano Costa s/n
próximo a Agua Verde.

Preço de ocasião.

Informações com Walde
mar Knüppel nesta cidade.

.. �

A.�mais .antiga.
\ Oficina

/'

A meis sortida .' ,

A �elhor
R' l-A preferida e ampago

Completa assistência para '

b" "I do pequeno concerto
sua lelC eta até a reforma geral

'Bicicletas das melhores marcas

Pecas 'e accessórios
Vendàs ii vista e a praz9

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se, provisor'iamerrte para o novo prédio do

\ sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte
e 'Wí ia.

Motores DIESEL estacionários, marca "MWM"

resfriado por água, verticais, 4 tempos com

equipamento standart de 1-2-3 e 4 cilindros,
resfriamento pôr termosifon ou por 'radiador e

ventilador, utilizados para peque�as e grandes
indústrias, ,ac()plamento em geradores

oferece a firma
Â

J. COR-_TE
/

"

Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Posta], 76

CANOINHAS - 8TA. CATARINA 4

.

Pintar é cónservar
Tintas <, para todos os Fi�s
v. S. encontrará ern'grende escala

e aos melhores, preços .... na
•

CASA

para cada fim uma tinta específica.

Distribuidor

Casa ErJifa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO De) NORTE
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I t AGRADECIMENTO
'VIUVA GERTRUDES MENDE E FAMÍLIA, pro

fundamente consternados pela dolorosa perda de seu ines- ,

quecivel esposo, pai, sogro e avô

KURT ME NDE,
vêm, por intermédio dêste jornal, agradecer ao generoso povo
que os confortou na triste ocorrência, bem como aos que a

companharam o pranteado extinto até sua última morada.

Agradecem especialmente a atenção dispensada pelos
médicos 'srs. Drs. Mário Mussi e Osvaldo Segundo de Oliveira;
ao bondoso Pastor Jorge Wegger e ao sr. Alfredo Garcindo
pelas homenagens prestadas no Cemitério Municipal; à Câ
mara Municipal pelas homenagens tributadas ao finado; ao

sr. Prefeito Municipal por ter decretado luto oficial por três
dias; aos diretores e funcionários da Canoinhas Força e Luz
pelas inúmeras atenções dispensadas. bem como a todos que
'enviaram coroas e flores; enfim,'a todos que por qualquer
forma os ampararam' e confortaram no duro transe por que

� acabam de passar. -.

,

A todos, seu eterno agradecimento.'
Canoinhas, março de 1957.

A MM

30-3-1957
•

<:<
.�
OU

. E-- t';;:l
rJ)zO::::

�� -<

21t:.. ::r::
_o z

_
E--�

'�
O

A::;:JO� ��
U)

rJ)o::l �UO�
j« U =121 �'

LU
Ujo:::: ��(/) .

�
,_ lfl
i-.:l- �--i��
o::l,� o::::

......

LU ir:

� �

�� o::::

O C.) � i:il
U) >< !O

Q.,

-c O r/) -<
ZO U

i-.:l
r- Uo ;:J

-c �<� <:
,

o:::: �

> :::>�
<:
;:J

-c ,

o::::

at::

19

VOCE SE LEMBRA?.�

I
I

Sob o olhar atento dos funcio
nârios comunistas, nma eleitora,
coloca seu voto "secreto" em sua

sobrecarta durante o pleito na

cional reali_Go na Polonia em

VENTILADORES
PARA

GERMA.NO
RESIOENCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_
Adquira um bom ventilador e não sinta mais calor!

qualquer que seja a

qualquer que seja o

carga ....

estrada I

f \
• 1

um pn,eu • dois servkes,
. ,

"

• barras duras e robustas que mordem
o terreno pará máxime traçõo nas
mós estradas.

.• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e camínhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máxima quilometragem por cruzeiro

•

oi

Venho conhecer o extraordinário Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pne'us Firestone

poro todos os tipos de. veiculas, bem como uma

equipe esoeciolizodo, à suo disposição, para servi
/0 com presteza e cortezia.

•

MERHY SELEME & FILH 5
TRÊS BARRAS - s, c.

Pneu Fires10ne A. T. Economico no
Um :pneu

asfalto ... 'Valente na lama
- Dois se�viços

,;(

REGISTl<Ov CIVIL
Sebastião Grein Costa, Escr��

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Maior Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina etc .

Faz saber que pretendem ca

sar Gerônimo Vozniack e Eríca .

Voas. Ele, natural deste 'Estado,
nascido neste Distrito. no dia
23 de Dezembro de 1935, de

profiç�o operario, solteiro filho
legítimo de Estaníslau Vozniack
e de Dona Catarina Kovaleska
domiciliados e residentes em

Papanduva .. Ela, natural deste
Estado nascida em Mafra, no

dia 9 de. Setembro de 1937 do
méstica solteira filha legítima
de Ervino Voos e .de Dona
Rósa Voos domícíliados e resi
dentes em Mafra.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180' Si alguem tiver conheci
mento de exigir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito. Epars consear e che
gar êste ao conhecimento - de
todos lavrei o presente que se

rá afixado no lugar de êosturne
e publicado no Jornal "Correio
do Norte", da cidade de Ca-
nomhss.

,

Maior Vieira, 2673-195"7.
Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil.

janeiro de 1947. As "eleições, li
vres e limpas baseadas. no .sufrâgio
universal e voto secreto" da Po
lonia se tornou uma farsa quando
o regime soviético começou O eli
minar os partidos da oposição um .

ano antes, As táticas que prece
deram o pleito incluiram a dia
pensa de empregO!f,. buscas, su

pressão da imprensa da oposição,
prisões políticas e assassinatos.
Com tais pressões, os comunistas
obtiveram o controle da Polonia,

A 12 de novembro de 1942.
verfficou-se um 'salvâmento mira- I
culoso no Oceano Pacífico quando
K V. Rickenbacker (à esquerda)
e os tripulantes de seu avião fo
ram encontrados depois de passar
22 dias em frágeis bootes de bor
racha. Hickenbaeker, famoso. "az"
da I Guerra. Mundial. encontrava
se numa missão de inspeção para
a Fôrça Aérea d.JS Estados Uni.
dos quando sua Fortaleza Voadora
ficou sem combustível ao norte
de Ssmoa, Seis homens da tripu
lação de 7 elementos sobrevive
ram à luta

-

de 3 semanas -pela
sobrevivência sôbre as ondas do
Pacífico.

.

Isto é de lascar .•.
.Jotaves

Dizem' que homens gastaveis
mandaram as "gaitas" entrar.
O Zé Pôvo que se lasque e vá
da guaiáca puxar! ,

Mas é muita contra=-gôstoe
de tôda população' erguer os

tais imposto sem nenhuma re

flexão.
O último "paga o pato" (o'

pobre consumidor), E nada com

pra barato o nosso trabalhador ...

, .: �
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o ARTIGO DO DIA
Semana de 1. a 6 de Abril'

2.a feira (dia 1.) _ Cambraia de bolas 80 em Cr$ 42,00 por 34,00
« 2)._I Cintas plásticas em rosinhas Cr$ 3,50 pur 2,50
.« 3) _ Tafetá chamalotado 90 cm Cr$ 38,00. por 29,50
« 4) .: rentés pinguim grandes Cr$ 4,50 por 3,00
« 5) - Atoalhados 1,60 larg. Cr$ 15,00 por 56,00
« 6) - Mangueiras p/jardim 8 m. c/esguicho Cr$ 320,00 p. 234,00

�..

3.a feira (
4.a feira (
5.a feira (
6.a feira (
Sábado (

Comprar nas

.' LOJAS UNIDAS LTD,A.

tO

I
====��========================�====�===========�

é saber cornprer o melhor pelo menor prêço

RUdQCaetdno Coste, 553 - Canoinhas - S. c.
I

A BIBLIOTECA INFANTIL
AGRADECE A SEU'S BENFEITORES

Em princípios de janeiro. a BIC oficiou a uma quantidade
de firmas e pessoas d,! cidade. pedindo-lhes determinada contribuição
para a compra de livros ou material de, instalação.

Responderam afirmativamente:

CASA ERLITA (Sr. Walter Bach): Uma Coleção Infantil da
Editora do Brasil SIA: 97 volumes.

ARTES.GRÁFICAS ('Sr. Frederico Witt): "Biblioteca do Pensa
mento Vivo", da Editora.Martins: 20 volumes.

GRÊMIO DA MOCIDADE (ale do Sr. Ari Wiese): Obras Várias
de Ficção, Geografia e História da Comp. Editora Na
cional: 21 'volumes.

IMRRESSORA OURO VERDE (Sr. Ithas Selemo): Lello Uni.
versai. volumes l° e 2°.

IN'oÚSTRIAS WIGANDO OLSEN (Sr. Herbert' Ritzmann):
Lello Universal, volumes 3° e· 4°.

IR1ViAOS BARTNICK: Enciclopédia Universal da Fábula, da
Editora das Américas: os 10 primeiros volumes.

ESTEFANO\ WRUBLESKI: Obras Escolhidas Infantis da
Editora Vecchi: 38 volumes.

UNIÃO MADEIREIRA (Sr. Luís Bora): "Biblioteca das Moças",
da Cia. Editora Nacional: 50 volumes.

IRMÃOS ZUGMANN: 7 metros de cortinado.

CASA MAYER (Sr. Mario Mayer): 7 metros de cortinado.
!

TRICOLIN (Sr. Leopoldo Heimbeck): Obras Completas do Pe.
Leonel Franca, SJ: 15 volumes.

DR RENEAU CUBAS: Manuais Técnicos Lep: 30 volumes.

Não responderam:
LOJAS UNIDAS. COOPERATIVA DO MATE. CASA
FISCHER. SR. JOÃO ABRÃO SELEME. J. CÔRTE,
Representações.

A seus ineigníesimoe Benfeitores do ano de 1957, li' Biblio
teca Infantil. e por sua Secção para Adultos. agradece comovida e

penhoradamente,

AVISO
Paulo Soares proprietário de

uma chacara sita' no bairro
Agua Verde, cuja chácara vizi
nha com o Sr. Alberto Bonassoli,
avisa que desta data em diante,
fica expressamente proibida a

entrada de pessoas estranhas
. em, qualquer lugar de sua pro
priedade e não se responsabiliza,
pelo que vier a acontecer.

.

Os que invadiram 8 sua cha
cara sem o seu' consentimento,
estragaram tôda a plantação e

êle já tem conhecimento do
nome dos intrusos. motivo por
que, avisa pela Imprensa, para

.

que ninguém alegue ignorancia.
Canoinhas, 20 de março de

1957.

Crespeíra
do pessegueiro
Certamente todos conhecem

a crespeira do pessegueiro que
produz nas fôlhas encrespamento
E uma moléstia causada por
uma espécie de fungo o qual,
mesmo durante o inverno con

serva a vida em estado latente.
E quando vem a primavera as

primeiras fôlhas surgem muito

desiguais e crespas. Logo depois
murcham e caem. O pesseguei
ro não seca; emite outras fôlhas
o que vem debilitar a planta
que produzirá frutos de má

qualidade. A poda "efetuada
cuidadosamente talvez poderia

.
oferecer um resultado mingua
do, insuficiente. Pulverizar com

enxofre molha-se antes da bro
tação oferece resultaria muito
melhor e mais seguro. J. W.

Experimente
Café MARLY
O MELHOR

)

Muifa coisa... em pouco espaço...
(Conclusão da primeira página) I to da promessa de Haroldo

Ferreira, para a entrega das
máquinas de costura. Penso qut'
votaram uns 180 eleitôres -

será que a importação foi feita
Continúam os eleitôres de certa? Ou erraram na quantí

Pulador exigindo o cumprimen- dade pedida?

últimas chuvas. Pena, lá se

foram os dinheiros dos impostos,
pagos com tanto sacrifício.

VENDEMOS
Uma casa residencial de madeira, à rua Paula Pereira
Uma casa residencial de madeir a à rua Duque de Caxias
Uma data de esquina em f rente à Associação Rural.

.
'

A Vista ou em Condiçõesz

Informações: SCULTETUS & KLOCK LTDA
Rua Vidal Ramos, esquina Barão do Rio

TROCA-SE
Uma RADIOLA «PHILLIPS» ORIGINAL com 86

gravações simples e 28 Long-Playng de 10 polegadas e

7 de 12 polegadas, por um terreno nó perímetro urbano
bem localizado, sendo a Radiola automática para 12 dis

cos, com três rotações, toca disco marca 'NEBCOR.

Os interessados deverão procurar informações de

negócio nesta Redação.

1W4h,wmL+ 44Mliaa eM ••4 ri NfttMM?rif*&#*5N.......'

I Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos

Davy (rockett - O Rei das Fronteiras
com Fesa Parker . Buddy Ebsen

Uma produção de Walt Disney
Conto da Serie Sombra do Terror

DOM I-N G O ás 14 horas Censura Livre

Davy (ro(kett • 0, Rei das Fronteiras
Continuação do Seriado Sombra do Terror

'. ás 17 horas - Censura Livre
DOM.INGO - 'ás 20,15 hrs. - Impróprio até 14 anos

A Coroa e a Espada.
com Robert Taylor. Kay Kendall e Robert Morley

EM CINEMASCOPE
Uma soberba produção da Metro Goldwin Mayer

2a. FEIRA • ás 20 horas « REPRISE • Impr. até 14 anos

:la. e 4a. FEIRA • á� 1-2�ras - Impr, até 14 anos

NUNCA FOMOS COVARDES
com Hosalind Russel. Paul Douglas e Marie Wilson

P

Uma deliciosa comédia da R. K. O.

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas • Impr, até 14 an051

A FARRA DOS MALANDROS
Em Technicolor com Dean Martin Jerry Levys e Janet Leigh

A maior gargathada do século...

AGUARDEM: -
I I

CAVALHEIROS DA TAVOLA REDONDA
SAPATINHOS DE CRISTAL

RAPSODIA

ATENÇÃO: Chamamos 8 atenção de nossos distintos ha

bituês, que dia 1. de abril. entrará em vigor o horário de

inverno. cujas sessões terão início às 20 hrs. (8 da noite)

,----------------------------..,

, ....

PARA FERID/\S/IE C Z E M A SIIINFLAMl\ÇOESI
C O C E I � A SI
F R. I E 1 R A 5 I

ESPI�ASI ETC.NU f"J O � EXISTIU i G uru
------����----------�

•

...
CONTRA CASPA, '

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS ,

..

UECCOES DO

COURO CaBELUDO.
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CORREIO DO NORTE

!

�
ii

Procure no seu fornecedor �®®®@@®®®®®®®@®®®®®@®®®®®®®®®@®@@®®®@®®®®®®®�)®(sl®@ít
o sabão Princeza, Lygia, -I A ,NOTA PAROQUIAL �® ' w

B T ® - (�
, orax ou UPY @@®@)@(i®@@®@@@ ,

'

®®@@®®®®®®®�J®

Um produto bom" Healisam-se esta; tarde. e amanhã, as Crismas Da Igreja,
I Matriz. A Paróquia de Santa/ Cruz adverte, mais uma vez, às F·&·

especial e canoinhense! mílias Católicas de que é obrigação de consciência escolher como

Padrinhos de seus filhos 8 católicos praticantes, e não a outros, s&-"
jam quais forem suas relações -de amizade com pessoas incapazes de
assumirem tal compromisso com relação 8 crianças catôliees, Pela
terceira vez, a NOTA PAROQUIAL pede a benévola atenção para
as instruções já publicadas, válidas para todo o sempre, também para
'o Batismo. '

Uma casa à rua Paula Pe
reira, própria para comércio.

Tratar nó número 872 da
mesma rua. 5

At'enção canoinhensesl
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 eleitorais com fotografias; para poderem votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhae. poucos foram os que requereram os seus novos

títulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á
impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo tempo.
Por isso é necessário que todos os canoinhensea requeiram os

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

despachados somente até Julho de' 1958 ..

Se nas próximas eleições epresentarmos um grande nú
mero de eleitores, culocaremos Canoinhas num exelente conceito
perante os demais Municípios brasileiros.

Ávante, pois. canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral.
munidos de 3 fotografias. no prédio da Prefeitura Municipal-
10 andar.

O título de eleitor é grat�ito.

D i s C os
sempre novidades

CASAERLITA
,

VEN\DE-SE

•

,
\

Com 'uma máquIna

'URI prazer.
t a r e f a d e c 'e. e r'

� I

,M'�"
«v

'

f

..provac..'a em vórlos poIses, vltorlo
oa contra o tempo, o desgaste .. OI
choques, reclamada pelas donas d.
"Ia, cOltUr.iras, modistas, alfaiates-

\
,�
I

4,
'ii"

,

.dqulna de costura cem por cento .,.,.._
_gora é' fabricada no Btasll para que todos _
lares brasileiros possuam a máquIna que "trou
formei em� prazer a' tarefa de coser" I

VIGORELLI ponue um belo movei .... ......
trabalhada, com cinco gavetas, calenda parw
frente e para' traz, ,bordando, volante �
'para maior proteçao.

VIGORELLI é garantIda por quinze "I _
dura uma eternidade I

Di.tribuidores no .ul do Bra.iI:

àf�ES ']Itaudo�
CURITIBA • PONTA GROSSA· LONO'RINA • MARINGÂ - BLUMENAU

Representante local:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.

.'

/

o verão éstá ai

Frigidaire·
os MELHORES

A vista e a prestações.

Refrigeradores,

\

I
Modernos, tipo 1957.

/'

Informações com Waldemar Hnüppel OU Alfredo 6areindo.

,J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - SANTA CATARINA
\."
Oferece:

GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS
com Motor II'MWM" refriados à ar ou ágUa

Gerador:es "CARMO"

'qualquer ,capacidade
á vista e em prestações mensaeS

OUma Vasa Residencial 0.0 Centro da Cidade
, VENDE-SE

�

Acha-se' à venda ótima casa residencial, servindo também para
oomêrcio.. sita à rúa Paula Pereira, 391.

Tratar com o sr. BOLESLAU WOJCIECHOVSKI, nesta cidade

Guilherme Loeffler I
Agente da.:Cia.. de Fósforos Iratfi,

PARANÁ

Caixa Posta], 33 - CANOINHAS Santa Catarina

AV I S O
Todos os' proprietários residentes em Rodeio Gran

de, que não mais aceito criação como sejam'animais ca

valar, muar, gados cabritos' e porcos, em meus terrenos '

porque estão me dando prejuízos e também não posso
fazer plantação, e com é de Direito, peço a todos retira-
"rem suas criações, dentro de 30 dias contados da data
do aviso. Se nesse prazo não forem retirados, mandarei
a lista dos infratores para o. Exmo. Snr, Dr. Promotor
Público da Comarca de Itaiópolis.

Rodeio Grande, 28 de Março de 1957
(a) José Cruz Veiga

Embeleze, o seu Lar

'COMPRANDO SUAS
TINTAS NA,

,

r

\ CASA ESMALTE
I

.a
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2.a
\ Exposi

a realizar-se nos

".

ao
Indicação apresentada
solicitando o' auxílio

<Exmo. Sr. PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL DE CA
NOINHAS.

o Vereador que esta subs
creve, no uso de suas atribui

_ .ções, vem expôrà consideração

11 CANOINHAS ". S. Catarina, 30 de Março de 1957 . N.442

Adernar ·de Barros, eleito Prefeito de São Paula
Após renhida campanha eleitoral onde foram usados os mais

absurdos recursos de desmoralização dos candidatos, tanto de um

lado como de outro, venceu o sr, Adhemar de Barros, o pleito
para prefeito da capital paulista. Obteve uma diferença de 32.240
votos sôbre o seu adversário sr. Prestes Maia, candidato do sr.

Janio Quadros1 Governador do Estado.
.

Noticias publicadas pela imprensa paulista, dizem que o

sr. Adhemar de Barros terá dificuldades em ser diplomado.
.'
Aguardemos os acontecimentos. O que se pode afirmar, é que
êle está eleito, pois o resultado das urnas fala mais alto e mais
certo do que qualquer jornal.

�"""""""""--"""""""""I"""""

No Cineminha
DOMINGO, às 20,15 horas:

o LOBO DA MONTANHA
Realização Representativa do Cinema Italiano Contemporâneo
cf SILVANA MANGANO, AMEDEO NAZZARI VITTORIO
GASSMAN. Jacques Sernas, Luisa Hossi, Ol�a Sol,belli e

Dante Maggio.

AV I S O � Devido às Crismas nà Igreja Matriz, não ha
verá Matinê.

f·"

SEGUNDA-FEIRA, às 20,15 horas:

REAPRESENTAÇAO
.....................1 .;

GLUB 'CANOINHENSE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

A Diretoria do Club Canoinhense torna público que aceita
. propostas para o arrendamento dos serviços de bar e copa, inclusive

resid�ncia do ecônomo, dentro das seguintes condições:

Envelope fechado, endereçado' ao sr. Presidente, contendo
além da proposta:__-

I. - Prova de que é associado quites;
H. - Compromisso de que, caso ganhe a concorrência. sujeitar.

.ae-â assinatura de um contrato de arrendamento com êste Club,

, OBSERVAÇÃO: - As propostas deverão ser apresentadas
'lio sr, Presidente até o dia 15 de abril próximo, às 20 horas, quando
serão abertas, e julgadas na presença dos interessados.

Canoinhas, 15' de março de 1957

MILLES LUIZ Zo\NIOLO - Presidente
OSVALDO KOCH'

-

Secretário

Terreno à Vemdes ,
Gral)de Oportunidade

Vende�s'e' um terreno com a .área de 85

alqueires, sito em Rio Claro, neste município.
/ .

'

Õtíma terra de planta, com boa ,reserva de

pinheiros, imbuías e demais madeiras de lei e bons

hervais. -' Preço de Ocasião.
�

�.

Tratàr côm o Snr. José Allage, .. Rua Coronel
Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de' Setembro

. n.? 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

..

vícola Industrial'
•

ro
25 de novembro de 1957

pelo edil . Alfredo Garcindo,
para a realização da mesma

desta Câmara e finalmente pe
dir a aprovação, para a seguinte
INDICAÇÃO:
Devendo a Associação Rural

de Canoínhas, realizar nos dias

23, 24
..

e' 25
.

de novemoro p.
futuro, a SEGUNDA FXPOSI
çÃO AGRO·AVlcOLA INDUS
TRIAL, cuja exposição trará
maior estímulo ao desenvolvi-

.

mento agrícola do Município de

Canoínhas, vem solicitar para a

aludida exposição o auxílio de

CEM MIL CRUZEIROS, para a

dias 23, 24 e

à Câmara de Vereadores
de Cem Mil Cruzeiros

Em Florianópolis. o
Presidente . Juscslinol
FPOLIS,21 - Em telegrama

endereçado ao Governador Jor
ge Lacerda, o Presidente Jus
celino Kubitschek confirmou a

sua participação na próxima
reumao dos Governadores dos
Estados da bacia Paraná-Uru

guai, a realizar-se nos dias 30

e 31 do corrente, nesta Capital.

Vafé! Só Marly
AVISO

Torno público que não"
mais permitirei a passagem
e invasão de meus terrenos
sitos em Cachoeira.

São Sebastião dos Fer

reiras, 25 de Março de 1957.

(a) Alexandre Novak

WMM�R ASfRO�IW� fU�IAOO
Aceita:

Escritas
Comerciais e Industriais"-

I!I!!!!!REHH�R
�A BOA ROUPA

Ajuda dos Protestantes
norte-americanos
aos necessitados

NOVA YORK, 7 - Uma ins- /

tituição religiosa que tem sua sé::
de nesta cidade. a The Church
World Service, informou, hoje,
que as igrejas protestantes dos
Estados Unidos enviaram 96 mi)
toneladas de alimentos, roupas e

medicamentos, bem como outras
utilidades -de socorro. aos' pOVOt!
necessitados de 34 nações. Essa
ajuda, avaliada em quasi 13 mi
lhões de dólares, ê quasi 'três
vezes superior à que essa organi
zação prestou em, 1955.

I.

Caderneta extraviada
Perdeu-se uma caderneta da

Caixa Econômica Federal de San
ta Catarina, depósitos JUDICIAIS
n? 141, pertencente ao sr. José
Joaquim Pereira e emitida peta
agência de Cauoinhas.

Roga-se, a quem a encontrar.
o obséquio de entregar ao sr.

João José Pereira na Casa Pereira,
.ou na agência da C. E. F. S. C.
nesta cidade.

Canoinhas. 19 de março de 1957 .

realização da mesma, cuja apli
cação, destinar-se-á a .constru

ção de stands,' pavilhões agríco
Ias e demais melhoramentos
qUE. concorrerão para o brilhan
tismo do certâme.

Com a realização da primeira
exposição realizada em setem
bro de ) 953, ficou provado que
o desenvolvimento, agrícola do

nosso. Município, amparou-se,
numa grande parte, ao que foi.
visto naquela época. Ainda no

mencionado conclave, lavradô
res que estavam abatidos, sem

ânimo para prosseguirem cul
tivando a terra, entusiasmaram
se, lançando-se à luta novamen

te, e reconquistando novamente
suas posições de líderes agríco
las. Motivo porque, é, necessária
a realização da segunda expo
sição, principalmente na hora
atual, em que o homem foge
da lavoura em busca de

.

me

lhores salários, porque a lavoura

'já não é mais uma fonte certa
e definitiva de lucros. A ex

posição' tornará a mostrar 20

homem, à necessidade do cul
tivo da terra - a germinação
da semente - da produção
agrícola, porque considerando
tudo isso como base, infalivel
mente, teremos melhores salá
rios e melhores lucros, afastando
ainda: o, .ternor da fome que
ameaça as cidades onde a la
voura não está desenvolvid a.

A realização da segunda ex

posição, além de trazer à Ca
noinhas, inúmeros lavradôres,
industriais, . comerciantes, etc.,
que ficarão conhecendo as nos

sas possibilidades econômícas e

o nosso. Munícípío, ainda possi-

-,

bilitará ao nosso lavrador. co-

'nhecer o resultado do seu es

forço, através da apreciação dos
visitantes, além de concorrer

para o cooperativismo r: para
a organização e melhores con

dições do desenvolvimento agrí
cola] A segunda exposição será
'corno foi a primeira, a verda
deira e a legitima festa do la
vrador; o reconhecimento do
esfôrço do homem que amaina
a terra.

Há muitas explicações para
se justificar a realização da
segunda exposição e o pedido

.

de auxilio de CEM MIL CRU
. ZEIROS para a realização da
mesma, porque muitas são as

vantagens que trará ao nosso

Município. De qualquer maneira,
é patente serem pequenas essas

vantagens, considerando o que
a agricultura representa para
nós, Tudo que se fizer em seu

beneficio/ ainda é pouco, tendo
em vista o resultado extraordi
nário que êíe pJ oporciona ao

pregresso e ao bem estar de
uma comunidade.

Nestas condições, espera o

signatário da presente INDI
CAÇÃO, .

que ela seja recebida
e encaminhada ao Sr . Prefeito
Municipal, para que, dentro dei
breves dias, possa voltar a esta
Câmara, aprovada e transfor
mada em Lei, na conformidade
com as disposições legais 'vi
gentes nesta Câmara, para êsse
fim.

.

Nestes Têrmos Pede Deferi-
,

.....

menta. - Canoinhas; 13 de

março de 1957' - (a) Alfredo
O. Garclndo -Vereador-Relator.»

fYPEUJS !.A.RE§
I! ai o (I)"We § ...�

ANIVERSARIANTES' DA -

SEMANA
FAZEM ANOS·

HO/E: A Srta. Tecla, filha
do sr, Estefano Lozooey, re#

sidente em, Monte Castelo; a
senhora Dna. Clara, esposa
do sr. José Primo

Amanhã: O sr. Alvaro Uhlig;
o jovem Teodoro Tchaika
SEGUNDA-f'EIRJJ:: Os se:

nhores Arlindo [ankoski; Fre
derico Otto Straube, resi
dente em Valões; as Srtas.
Nagibe Cador, residente em

'paciência e Eiiza Pereira.
TERÇA-FEIRA: As senho

ras
.

Dna. lima, esposa do sr;

Ernesto Ieiecke; Dna. Rosinha,
esposa do sr Friedrich Brau
hardt; Dna. Théreza, esposa
do sr. 10sé Pedro Vailatti;
as meninos Wilma, filha do
sr, Friedrich Brauhart e 0-
laides Maria, tilha do sr,

Claudio Lourenço de Lima;
S. Excia. Revma Don Daniel,
Hostin, Bispo Diocesano de Aos aniversariantes nossas

Lajes; as Srtas. C a r m e n mais sinceras felicitacões.
Csheide e Alice, filha do sr.

Ernesto Herbst,

QUARTA-FEIRA: OS me"

ninos Carlos Magno, filho do
sr. Ithass Seleme; Alcides,
filho do sr. Antonio Tampo ..

roski; as senhoras Dna. Sofia,
esposa do sr. A n to n i o
Grosskopt; Dna. Catarina,
esposa do sr. Noé N. Pinto;

\, .

: ,�.'.,. \��.," li,

Dna..Natalia, esposa do sr:
Raulino Pereira,' os srs. Wie
gando vViesti e .A nastacio Bu
ba; a menina Ma-;ila' 'Yeda,
filha do sr. Üustauo Maes;
o [ôoem Altiuir densura.

'QUINTA-FEIRA: As se..

nhoras Dna.Tacomina, -esposa
do sr. Firmino de Paula e

Silva; Dna. Paula, esposa do
sr. Bruno� Sc.h1'oeder; os srs.

JOSé Meister e Afonso, Koch;
a menina Marlene, filha do
sr. Friedrich Brauhardt; o

jóvem Antonio Oliscouicz,

SEXTA...FEIRA: Os srs.

Dr. Saulo Carvalho,' Fran ..

cisco Kõhler e Va ldemiro
Kollér; as senhoras Dna.
Berta, esposa do sr. Joaquim

I
Gomes; Vva. Dna. Chams Se
leme Sakr; Dna. Irene, espo»
sa do sr, Manoel [ungles; a
srta. Mafalda, filha do sr.

Uldarico Wiltuchning,

,
Falecimento

Faleceu na madrugada do
dia 24 do corrente, a garo
tinha Sibilla Sidorak, tilha
'do casal sr./aroslau - Dna,
Lourdes Sidorak, nascida a

5 de Abril de 1956.
, A família enlutada' tb,nos
sa» condolências.
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