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PLA.CARD ELEITORAL

Esmagadora e insofismável
realizaram

ri,,"
,

vitória obteve
/

a U0N no pleito do dia 12 de maio. Nos onze municípios onde se

eleições a UDN venceu em oito, elegendo 3 prefeitos e 47 vereadores enquanto a aliança PSD-PTB

elegeu 2 prefeitos e 30 vereadores. Eis, os resultados oficiais:
\

-,

Guaramirim - UDN 1.548; PSD 1.320; PTB- Tangará - A UDN elegeu quatro vereado- Lauro Müller - UDN 1.266; PSD-PTB 653.
PRP 174. A UDN elegeu quatro verea- res e a Aliança Social Trabalhista elegeu

-

A UDN elegeu o prefeito Flávio Righetto
dores e o P�D elegeu três. três.

\

e cinco vereadores e a Aliança Social

Ituporanga. - UDN 996; UDN (dissidente) Taió - UDN 798; PSD-PTB 1.138; PRP 302. Trabalhista elegeu apenas dois.

coligação 852; PTB 634; PSD 904. A UDN A Aliança Social Trabalhista elegeu qua- Vidal Ramos - UDN 485;. PDC-PSD-PTB
elegeu dois vereadores, a dissidência ele- tro vereadores e a UDN elegeu três. 841. Foi eleito prefeito o sr. Francisco
geu dois, o PSD elegeu dois e o PTB Descanso _ A UDN elegeu o prefeito An- Agostinho Koerig do PDC apoiado pela
elegeu um. tônío da Cunha Lemos e os sete verea- Aliança Social Trabalhista. O PDC ele-

Há - VDN 869; PSD-PTB 257. A UDN ele- dores. geu dois vereadores, o PSD dois e a

geu o prefeito Pedro Paludo e seis verea- -Urubicí _ Foi eleito prefeito o dr. Edmundo
UDN t�ês.

dor, s. A Aliança Social Trabalhista ele- Rodrigues, candidato da Aliança Social Capinzal - UDN 2.450; PSD-PTB 2.085. A
geu apenas um. Trabalhista e apoiado pelo PSP. A co- UDN elegeu quatro vereadores e a Alian-

Piratuba' - UDN 1.380;' PSD-PTB 996. ligação fez quatro' vereadores e a UDN três. ça Social Trabalhista elegeu três .
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Não tendo ainda t�rmínàdo
os serviçns de mudança da tor
re e recuperado totalmente a

potência de seus transmissores,
entrou no ar dia 15 do corren

te, a Rádio Canoinhas Ltda.,
tão conhecida voz do planalto
catarinense. Mesmo assim, pros
seguem os trabalhos ativamente,
esperando-se que até o fim do
mês possamos contar com uma

emissôra trabalhando com me

lhor nitidez e maior alcance. A
torre será localizada nos altos
da rua Vidal Ramos, onde tam
bém serão colocados os trans

missores, 'num terreno de pro
priedade do dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, que tomou idfcia
tiva de tão louvável empreen
dimento.

, Os trabalhos estão sob a di
reção de Germano Luiz Amorim,
esforçado e inteligente Diretor
da Emissôra, que está receben
do a colaboração 90 Tte. Nel
son Coutinho e do sr. José Stock
ler Pinto, construtor licenciado.
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I Congratulamo-nos com o dr.

I Aroldo Carneiro de Carvalho e

Germano Luiz Amorim, empe
nhados em dotar a nossa cidade
de uma estação de rádio com-

patível comi o nosso desenvol-
vimento.

'

Canoinhas, Santa Catarina, 25 d� Maio de 1957,Ano 11

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS I
COMO RECLAMAR SOBRE OS. NOVOS
LANÇAMENTOS' DO lMPOSTO PIlEDIAL.
Conquanto já tenhamos re- o Prefeito poderia resolver, mas

petidas vezes criticado o ato se estava ausente, em que si
inconstitucional do Prefeito Ha-' tuação ficaria o contribuinte?
roIdo Ferreira, que numa afron- I Se deixasse para a volta do
ta à economia do contribuinte Prefeito, teria êle que pagar
aumentou exageradamente os com multa sôbre o quantum
impostos municipais, tendo al- taxado.

guns atingido até mil por cento, Em verdadeira situação de
devem todos os contribuintes

angustia, de indecisão, esteve
muniqps de seus talões, irem à

o nosso contribuinte, Chega-.
presença do Prefeito, levando

mos a assistir momentos dra
suas reclamações, porque êle é máticos. Vimos lágrimas nos

obrigado a atender e prestar es- olhos de humildes lavradores e
clarecimentos. de contribuintes, ao- receberem
Dono de forte demagogia, os novos lançamentos de seus

alheio por índole aos interêsses impôstos. Vimos também es

da causa pública, quando deve- tampado em muitas fisionomias
ria estar em seu gabinete para o desdém pela administração
atender os seus munícipes, foi atual, causadora desse mal-estar
conhecer o Rio de Janeiro, sob entre a nossa- gente.
a pretensão de ir assistir a um

Congresso. Sabia êle de ante- Devem agora os contribuintes

mão, que no momento neces-
voltar à Prefeitura Municipal,

sário o contribuinte forçosamen-
te teria que procurar o Prefeito

para ouvir dele a razão do au

mento e o seu lançamento
em que base foi feito. Os fun
cionários da Prefeitura que nada
têm com o aumento e a ordem
deixada foi para cobrar \OS im

postos, principalmente o predial
territorial, diziam que somente

sementes serão depositadas e

vendidas nos depósitos da As

sociação Rural, podendo a venda
ser supervisionada pela Prefei
tura. Tal acerto entre a Associa

ção Rural e a Prefeitura, visa
exclusivamente o desenvolvi
mento tritícola do nosso municí

pio e evitar explorações no

nosso meio agrícola, facilitando
deste modo, 0_ trabalho do ho
mem rural.

A decisão do Prefeito Muni

cipal, colaborando com o órgão
de classe que é a'. Associação

o CASO LACERDA
Derrotado o,govêrno na magna sessão dia 1S'
Era tida cO�<LC.erta a concessão da licença para

processar �eputado carioca - Votaram a favor de

Cafos Lacerda 67 deputados da maioria

Estrondosa vitória de Democracia e da decência, foi "a da
Câmara dos Deputados, negando licença para ser processado pela
Justiça � Deputado Carlos Lacerda, por suposta divulgação do

Código Secreto do Itamaratí.

Os trabalhos do plenário prólongaram-se pela madrugada
do dia 16, onde da Tribuna, se fizeram ouvir' as mais abalizadas

palavJras dos representantes do Govêrno e oposição. Afonso Ari
nos Vieira de Mello, travaram debates palpitantes sôbre a ma

téria /
em discussão. Verdadeiros torneios de oratória, inteligência,

sagacidade e conhecimentos jurídicos, tiveram lugar no Plenário.

Inteligências fulgurantes as dêstes dois representantes do povo
np Parlamento Nacional.

'

Já iarr. pelas 3. horas da madrugada, quando; estarrecidos,
ouviram os deputados componentes da maioráa da Câmara, pela
palavra. do Presidente Holices Campos, o resultado da votação:
«Votaram a favor da concessão, 152 senhores deputados. Vota
ram contra a concessão 132 senhores deputados. Em branco 13».
Estava consumada a derrota do Govêrno.

Contava o sr. Vieira 'de Mello,' com o voto de todos os

seus liderados, mas, para surpreza geral, mesmo para a oposição,
com. a arma do voto secreto, 67 dos deputados componentes da

maioria, em desobediência às ordens do Presidente da República
e do seu Líder, mas de acôrdo com a sua consciência e numa

autodefesa, votaram pela negativa da concessão.

Mais uma vez ficou evidenciada a insegurança da orien
tação dada à maioria pelo Presidente Kubitschek. Já os deputa
dos da maioria não são mais cordeirinhos tangidos pela palavra
doce de JK.

Vitória da Democracia, da Constituição e do Povo Brasileiro.

Derrota do Govêrno, que quer arrolhar: as palavras in
convenientes aos seus interêsses imediatos.

'Pm�riet�ri�: t C. �����WO
CAIXA POSTAL, 2

e apresentar as suas' justas :�r,e
clamações, porque foi e sempre
será absurda a cobrança do

impôsto predial-territorial, assim
como todos os impostos cobra
dos pelo município. Aproveitem
agora que o Prefeito Haroldo
Ferreira vai permanecer alguns
dias em Canoinhas, prinipal-,
mente agora.. que .

estames nos

aproximando' do fim do mês...

Ele foi eleito e ·lá está para ou

vir o povo do seu município.
:B':le tem obrigação de prestar
esclarecimentos. Perguntem a

êle, contribuintes, se todos os

lançamentos tiveram sua assina

tura, caso positivo, se conhece
a situação de cada um e se sa

be dar verdadeira e exata in

terpretáção da lei que concedeu
o aumento dos impos�os.

Muita COlsa .•• em

o Prefeito Haroldo Ferreira

quer vender uma rua, isto é,
uma parte da Major Vieira, no

fim da praça Lauro Müller, o

comprador, naturalmente, um afi-
. lhado que pretende pagar a ele-

SEMENTES DE TRIGO
Deverão chegar a Canoinhas

nos próximos dias, 1.500 sacas

de sementes de trigo, qualidade
"Frontana" sementes seleciona
das e com alto teôr germinatívo.
As sementes serão vendidas

pelo Serviço de Expanção do

Trigo, pelo Sr. Francisco Fur
tado Maia, Fiscal do SET.

Conferência havída entre o

Sr. Alfredo .Garcíndo, Presidente
da Associação Rural el o Dr.
Haroldo Ferreira, Prefeito Mu
nicipal, ficou acertado que as

"

- Andou em Major Vieira o
A Associação Rural de Canoi- 'Fiscal da Prefei tura Francisco

nhas e a Prefeitura, entraram França de casa em casa. in'ti.
em acôrdo. no que se relaciona mando os contribuintes 8' paga
à distribuição de sementes para I rem o impôsto predial por ordem
o plantio de 1957, com a inten- do "Prefeito Relâmpago". Obe-
"ção exclusiva de amparar o I diente corno é, fez pagar. o im

nosso,
lavrador, colocando à sua

.. ,
pôsto um l�vrador que mora dis

disposição, sementes selecíonà-s tante da Vtla mais de 2 krns.
das peLg. preço de custo. , : Conclúe na terceira página

�
.. '

Rural, merece de nossa parte,
destaque especial, pois de forma

alguma, podemos interornper o

desenvolvimento da nossa nova'
riqueza, o TRIGO�

'"
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pouco espeçc:..
vada sorna de 15 mil mangos ...
em prestações.
Assim não, Sf'U Prefeito, veotla

outros lotes em disponihildade,
deixe aquela faixa de terra para
ser usada pela própria Prefeitura.
- As ruas de Canoiuhas, em

breve. apresentarão uma inovação: ,i'

terão "sinaleiros" como nas cida
des mais adiantadas. Aqui no

entanto, o objetivo é outro
avisar os transeuntes e motoristas
para tomarem cuidado tom os

buracos e calçamentos imaginá
rios, uma espécie de Fata Mor
gana. .. Muito acertado, quem
avisa amigo é...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAVALHEIRO!

\
r )\

Antes de fazer suas compras de
vestuário para o inverno, faç,a
uma visita à CASA PEREIRA,
a Casa da Bôa Roupa, que lhe
oferece: Meias, Camisas, Calças
e Casacos Sport, Sobretudos,
Pulovers, Japonas e Blusões,
Capas Impermeabilizadas, Origi
nai e Ideal - Tudo de' pura lã.

I
............................................., ...

OS MELHORES

A
' A vista e a prestações .

. celta:

Escritaa .

"

"{I:'
Modernos, tipo 1957.

Comerciais e Industr'iai�'
'. .

-,

I_n.f.o.. rmações cem Waldemar Hnüppel OU Allrado Garcindo.

Terreno à Venda
.

..

Vende-se um terreno em

Rio da Serra, 41 alqueires,
sendo, 15 de terra de planta
e 26_ de caíva, erval, pinhei
ro e imbuia e diversas ma

deiras de lei. Ver e tratar
com o Snr. Alípio Corrêa
de Lima em Rodeio Grande,
Município de Papanduva 2x

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

(t Um produto bom,
especial e canoinhense I

-Touro Jersey
Vende-se um touro, raça

Jersey, 2% anos de idade,
grande, forte e manso.

Informações na Barbearia
Lemke ou na Fábrica de.
Sabão, nesta cidade. 3

/

,

S. Tereza Especial
o seu café

CASA PEREIRA
A CASA DA BOA ROUPA

Getulio Vargas, 882

Para seu Automovel ou Caminhão

Tintas Sherwin;: �lliams
Revendedores autorizados

'I

Casa . Esmalte
:::::::::=m::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::
- "
" "
" "

ii Dr. AriStides Diener 55
" "

:i CIRURGIÃO DENTISTA ii
- "
" -

i� Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
" . -
" -

ii Dentaduras Anatomicas 1 ii
" -
" "

:: � Rua Vidal Ramos ii

ii CANOINHAS - SANTA, CATARINA g
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RETíFICA CANOINHAS L.TDA.

LOUÇAS'
Casa Langer

de Waltrido Langer
RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

Rua Major Vieira - Esquina Barão do Rio Branco
, .

Retificação de Motores em geral.
Consêrtos e reparos em veículos motorizados

�Serviços executados exclusivamen
� te por profissionais competentes

======================================================

Refrigeradores frigidaire

==========================================d
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DIRETORIA DE CAÇA E PESCA

Secretaria da Agricultura de Santa Catarina
PORTARIA DE CAÇA 1957

Divisão de Caça e Pesca \do Ministério da Agricult\ua
A Diretoria de'Caça e Pesca da Agricultura de Santa Cata

rina. de acôrdo com a portaria da Divisão de Caça e Pesca do Mi
nistério da Agricultura e Disposição do Artigo 6.° do Código de Caça
e Pesca aprovado pelo Decreto-lei 5894 de 20/10/1943, resolve:

ARTIGO 1.0 - O período de permissão da caça de animais
silvestres, no território) Nacional, para o ano de 1957. será de 1.0 de
maio a 31 de agôsto, salvo as excepções desta portaria.

§ 1.0 - A captura de pássaros e aves ornamentais ou de pe
queno porte será de 1.0 de maio a 15 de agôsto,

§ 2.0 - Dentro da temporada, fixada neste artigo. ficam esta-
belecidos para Santa Catarina, os seguintes períudos especiais de caça:

De 1.0 de julho a 31 de agosto: Jacúa e Jaós.
De t.o de maio a 30 de junho: Perdizes e Codornas
De 15 de Junho a 31 de agôsto : Macucos.
De l.o de maio a 15 de agôsto : Pacas e outras peças- de pêlo

no município de São Francisco do Sul.
§ 3.0 - Fica proibida a caça das espécies abaixo em qualquer

período:
Santa Catarina:
CODORNAS e PERDIZES nos mumcrpros de Canoinhaa, La

guna, Palhoça, São José, Pôrto União, Capinzal, Araranguâ, Campos
Novos e Joaçaba.

JACUTINGAS e MACUCOS, nos municípios de Canoinhas,
Biguaçu, Jaraguá do Sul. São José e Pôrto União.

JACUTlNGAS, MACUCOS, INHAMBÚS. PATO DO MATO,
JAÓS. PERDIZES, CODORNAS, CAPIV I\RAS, MACACOS, JA
CUPEMAS e BÓRBOLETAS, nos municípios de São Francisco do
Sul. Papanduva e Sombrio.

PERDIZES, rv's municípios de Matos Costa, Calmou, Campos
da Lança. Campo da Vila Nova. Càmpos Novos e Curitibanos.

PACAS. rios municípios de Curitibanos e Campos Novos.

PROIBJÇÃO TOTAL, no município de Florianópolis e no dis-'
trito de Lontras (lHo do Sul).

.

ARTIGO 2.0 - São considerados caça os seguintes animais silo
vestres :

• I. - MAMIFEROS: Capivara, Coatí, Coelho, Tapití, p,8rre
Co tia, Cotira, Cuica, Gato do Mato, Graxain, Raposa, Irara.Jagua
rundí, Gambá, Jupura, Macaco. Jaguatirica.Moco, Ouça, Ouriço, Por
co do Mato, Caetetura, Queixada Suseurada, Tatú. Lontra e Ariranha.

II. - AVES: Aracua, Batuví Capoeira, Cadorna, Frango d'Agua,
Gavião, Inhambú, Jaó, Tacurí, Jacú, Jacut.inga, Jacupomba, Macuco,
Mutum, Marreção, Massarico, Narceja, Narcejão, Perdiz, Perdigão.
Pato Selvagem, Pombo Selvagem. Jacuna, SaracuravSoco, Sariena e

Tucano.
.

III. - REPTIES:Jacaré. Jiboia, Iguana, Teia. Sucurí e Tartaruga.
VI. - INSETOS: Borboletas (tôdas as espécies).

§ UNICO - Além das espécies a que se refere o presente ar

tigo poderão ser capturados para manutenção em cativeiro, quaisquer
animas para fins ornamentais. educativos ou ecoganização, podendo
ser comerciados para atendimentos dessas finalidades a juizo do Ser
vico de Caça e Pesca.

ARTIGO 3.0 - Não poderão ser capturados nem abatidos em

todo território nacional, salvo nos casos de licença especial:
MAM (FERUS: Tatú, Canastras, Anta. Lobo, Pacaraua, Peixe

boi, Preguiça. Tamanduá, pelo período de 5 (cinco) anos, isto é, até
30-13·1'960. VEADOS: (tôdas as espécies).

AVES :' Coelheiro. Gaivotas. Fma, Flamengo. Galo da Serra.
Garça. Pato Arminho, Capororoca, Pavão do Mato Urubú-Heí, Har

pia, Taba. Frango d'Água Azul, Joãs Grande. Jaçara, Ceginhg, Pom
bo Correio e Coruja Branca.

REPTEIS: Jacuruxim, Jacarorama, Mussurana, Tartaruga Ver·
dadeira e Tajacas.

'

§ UNICO - Fica também proibida a caça:
a) de pássaros ou .aves ornamentais ou de pequeno porte, exce-

pto nocivos á agricultura.
h) de animais úteis à lavoura.

c) de espécies raras.

ARTIGO 4,0 -- São considerados nocivos. sendo permitida sua

caça em qualquer 'época do ano. em todo território nacional: Pardais,
Morcegos Hematofogos, Gat(,B do Mato, .Jaguarfirica, Onça, Gambás.
Ratos Silvestres. e Cobras Peçonhentas. .,.

ARTIGO 5.0 - A caça será exercida tão somente por quem
se achar habilitado com LICENÇAS previstas do Código de Caça e

Pesca. expedidas em Santa Catarina pela Diretoria de Caça e Pesca

da Secretaria da Agricultura e NÃO SE FARÁ:
a) com visgoa atiradeiras. fundas, I bodoques, venenfõ, incêndio',

ou armadilliaa que sacrifiquem a caça. ,

b) com armas de repetição à bala, de calibre [auperior a 22,
excepto quando se tratar de _grande carniceiro em disnância superior
a' 3 km. de qualquer via férrea ou rodovia.

c) nas Zonas urbanas suburbanas, povoados, distritos municipais,
açudes de domínio púbico, a 1 km. das linhas Ierreas ou rodoviárias.

d) nas zonas destina-aau parques de criação, de refúgio ou

santuário, parques florestais Iéderais, estaduais ou municipais e jar�
dins públicos .

.

e} fora do período de permisso de caça e nas zonas interdita

das pelo Serviço de Caça e Pesca.
ARTIGO 6.0 - O número de peças que poderá cada caçador

abater por caçada independente de sua duração, será de conformidade
com as aeguiutes indicações:

Caça de pêlo.L; Codornas, 5; Inhambú, 2; Jacutinga, 1; Mar'
reco, 3; Mar recâo, 5; Nasceia, 5; PerQiz, 2; Seriena, 2; Carão, 2;
Jacans, 4; Capoeira um, 4; Frango d'Água, 2; Massarico, 5; Jacu,
2; Jaó, 2; Macuco, I; Mutum, 1; Gavião, 1; Narcejão, 4; 'Pombo

Selvagem, 10; Saracura, 4; Araçua, 2; Bejaqui, 4 e Sanã, 5.

Estes os artigos referentes à caça para o ano de 1957.
ARTIGO 10.0 - Os infratores das' presentes ficam sujeitos ás

penalidades estabelecidas no Código de Caça.
', ARTIGO 11 o - Esta portaria entrará em vigor na data de

sua publicação, ficando revogadas as dispoeições em contrário.
.

Floriaoôpolie, 10 de maio de 1957

(a) SERAFIM FAUSTO FAUCZ - Diretor

I;
i

_ ...
'
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O Milagre da Fé

(Especial para-o «CORREIO DO NORTE)

Quantas vezes no meu peregrinar,
.Eu injuriei e a Deus maldisse até!
Quanto tempo e viví a difamar,
Escarnecendo do poder qne tem a te'. ..

Tornei-me um bldstemo renitente,
Censurando sempre com exaltação ..•
Só pensava, na ventura do presnte,
Vivendo no egoismo e na ambição! ..•

Enchafurdei.me no lodaçal imenso
Dos vícios, e ao Altíssimo querendo me igualar! ...
Fugindo das regras do bom senso,
Em nada eu queria acreditar! ...

Os tempos. passaram e um dia enfim,
Exausto de lnta fui vencido. . .

'

A providência .se apiedou de mim,
Por sentimento diferente eu rui remido! ...
I '

Tudo mudou dentro do meu pensamento,
Hoje eu vivo de maneira diferente:
A Luz da fé não me deixa um só momento,
E Fujo dos prazeres mui. contente! ...

(Do livro «A Musa do· Peregrino»)

ANIVE/RSARJANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATALÍCIO:
, HOJE: Os srs. Antonino Nico
lazzi; Halo Bastos e Michel N,
Seleme; as senhoras Dna Delour
eles. esposa do sr. Milles Luiz
Zaniolo e Dna, Estefania., esposa
do sr. Francisco Kohler: o me

nino Sésar, filho do sr' Afonso
C. Kohler; o jóvem Viegando,
filho do sr. Willy Hauffe; a me

nina Regina, filha do sr. Ladislau
Dambroski.

AMANHÃ: Os srs, Ricardo
Müller e Heinz Hauffe; As Srtas.
Inacia, filha do sr. Walfrido Gon
çalves e Sueli Iaroslava, filha do
sr João Polomani; a senhora Dna.
Hildegard, esposa do sr. Edgard
Schoelk, residente em Joinville.

SEGUNDA.FEIRA: A senhora'

\Dna.
Maria Edeltrudes, esposa do

sr. Miguel Procopiak; o menino
Mario Roberto. filho do sr, An
gelino Ferreira.
\ :

i TERÇA. FEIRA: Os meninos

Ç:ustavo José. filho do sr. Hans
I

I �nlaces
, RAIMUNDO - ARLETE MARIA
,Coutrairam nupcias boje o sr.

• Raimundo Dambroski, filho Jo
. .sr. Ludovico Dambroski e Dna.
Al!}gelina Dambrcski, com a gen
til srta. A.rlete Maria Hoffmann,

"
filha do sr. João Reinert e Maria
Huffmann Reinert.

Almejamos felicidades ao jovem
par e a' seus dignos pais.

AZIZ - MARIA DE LOURDES
Consorciam-se hoje em Curitiba

a srta. Maria de Lourdes. filba
dileta do casal Antonio e Ana Sa
visk], residentes em Curitiba. com
"o sr. Aziz Seleme, filho do' cesal
Antonio e Nama S. Seleme. resi
dentes nesta cidade.

",O áto religioso terá lugar ás 11
hóras, na Igrt'ja da Ordem e o

Civil na residência dos pais da

OLIVEIRA INDIO

Comiti; Renato, filho do sr. Ro
berto Olsen, José Olegário, filho
do sr' -Boaventur'a Renda, Agenor
Paulo. filho do sr. Iaroslau Sido
rak e Gastão. filho do sr. Hans
Comiti: o. jovem 'Enio Tack; a

sr-ta Beatriz, filba do sr. Angelino
Ferreira; a menina Zelha, filh-a do
sr. Nicolau Burgart; a exma. sra.

dna. Noldina, esposa do sr, Vicente
Dambroski.

QUARTA.FEIRA: A exma. sra.

dna. Isidora Oracz, esposa do sr.

José João Gonçalves; õs srs. Sizi.
nio Kuhn e Antonio Costabile; a

menina Genni, filha do sr. Edmun
do' Hartmann.

QUINTA-FEIRA: A srta, Julia
filha do sr. Estanislau Sempkoski,
o sr. Pedro Dambroski.

SEX·TA.FEIRA: O menino Gui
do, filho do sr. Guilherme Prust:
a menina Adélia, filha do sr. João
Tokarski; a srta. Genoveva, filha
do sr, Estanislau Krisan.

Aos aniversariantes nossos pa·
rabens com votos' de fe licidades.

Antonino Mi(olazzi

noiva à rua' Dr: Marcelino No
gueira. 188- - Curitiba.

.
.

Ezio (arneiro de Paula
Após pertinaz enfermidade, fa

leceu dia 18 em Campo do Mou
rão na residência do seu filho,
Ewaldo Carneiro, o estimado cio
dadão Sr. Ezio Carneiro de Paula,
chefe de numerosa familia e sogro
do Deputado Benedito Terezio de
Carvalho Júnior. Morador antigo
de Canoinhas, aqui passou umá

grande parte de' sua existência,
cooperando sempre com os canoi
nhenses, para o desenvolvimento
de nossa comuna.

.'"
O seu corpo foi trasladado para

Canoínhas, tendo o seu sepulta
mento se realizado domingo pas
sado, no Cemitério Municipal, sob
grande acompanhamento.�

Embora tardiamente. apresen
tamos a família enlutada, nossas

sentidas condolências.

Qualidade e pr�ços em

malhas de lã e algodão

Ca,sa Erlita
I'Muifa coise. ..

Cumprimentamos'. o jovem par
e os seus dignos geuitores.

----'-

Ajuste de (�úpcias
Ajustaram nupcias os jovens

Nanci Barcelos. filha. dileta do
casal Leonel e Mira Barcelos, com
o sr. Orlei Moreira.

«Correio do Norte» almeja Ie
licidades.

xxxx

Contrataram casamento os jo
vens Dorith, filha do casal Edmun·
do R. Kinder. com o Si'. Sigurd
Bach. filho do casal Alfredo W:
Buch, residentes nesta cidade.

Votos de perenes felicidades,
formula "Correio do Norte" ...

Conclusão da primeira página
- Notícia de última hora: -

A farmácia de Rio Claro abriu
suas, portas ... falta apenas um

médico para atender oa doentes.

Que tal o autor da iniciativa?
Acho que estou falando demais,
pois Haroldo Ferreira, promete e

cumpre .•• ,r.

- Será esta a causa? O en

genheiro .da Prefeitura foi nomea- '

do para o DNER de Curitiba-
será que devido à sua ausência
querem fechar o entulho' à rua

IGetúlio Vargas, nas imediações
do Banco Inco P Não acredita-
mos, pois o mesmo ainda não

pediu demissão do cargo na Pre-
.
feitura!

'

v

.
.: I

__ o ASSIm que chegou do. RIO,
o Prefeito Relâmpago visitou o

Distrito de Major Vieira somente
para

I

dizer que "vamos ter uma

ditadura" e que o Congresso aproo
vou uma- lei proibindo a criação
de novos municípios, Disse isso,
talvez para justificar a fragorosa
derrota que a Aliança acaba de,
de sofrer nas eleições havidas nos

novos municípios.
- Perto da futura "serraria

clã rua Paula Pereira". duas mon

tanhas de terra. mustram a ·lar·

gura das nossas ruas • .. consta

que Antonio Gungel mudou a sua

barbearia porque iá não mais

podia sair de sua residência de
vido à invasão das terras ...

cacique

Café

Santa' Tereza Especial
pàra o seu melhor paladar

Comemorando seu 3° aniver
sário, o Grêmio da Mocidade
Canoinhense a sociedade orgulho
de nossa terra fará realizar na

noite de hoje um grandioso baile
nos salões do Clube Canoinhense.:
Será sem somdra de duvidas

mais um sucesso, porquanto
esta pleaide, de jovens que
compõem o Grêmio. trabalham
cada v'}z mais, para dar à nossa

sociedade festas a altura, a atra

ção máxima, portanto' já é co

nhecida pelo nosso mundo social
e quando da sua primeira apre-

DOMINGO ás '14 horas
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Baile em comemoração do '3� aniversário
do Grêmio da Mocidade Canoinhense

sentação deixou, um sucesso

marcante. Seu nome é "Os
Foliões". Basta este 'nome para
garant!r um sucesso.

Ainda à noite será apresen
tado um bem organizado "show"
com a apresentação de Mozart.
Gomes, mais conhecido por'.
"KOKA", ilusionísta de grande
fama. .�
Parabéns, jovens canoínhenses,
por mais este ano de vida, pa
rabéns Grêmio da Mocidade
Canoinhense.

8 de junho funcionamento loteriá Federal
Tioe (V.A.) - Está definitlva- .

mento assentando que a Loteria
Federal reiniciará suas ativida
des no dia 8 de junho próximo,
quando será a primeira extração.
Falando ontem à reportagem

o sr. .Ferrrando Gomes Cajaza,
chefe do Serviço de Loterias da
Diretoria de Rendas Internas
do Ministério da Fazenda infor
mou que já foi aprovado o pla
no de trabalho apresentado pela

,' t__, '

Loteria Federal para o ano em

curso" nada existindo agora que
a impeça de voltar a funcionar
normalmente.

(Confirmando o amrncíado,
adiantou-nos o sr. Pedro Rag-·
gio, gerente- da Loteria Federal,
que, dentro em pouco, já esta
rão à venda os. "gasparinos"
inlusive o para grande premio
de São João (vinte milhões de
cruzeiros).

Festeja hoje seu aDiversário"na.
talicio, o sr. Antonino. Nlcolazzi,
Gerente da Canoiuhas Força e

Luz S. A.

Contador com longa prática e

experiência, Antonino Nioolazzi
desde a fundação da Força e Luz I

----------------------------

em nossa cidade, vem dedicando
seu esforço e capacidade no deseu
volvimento da Emprêsa que o tem

como gerente; motivo porque o

cumprimentamos com os mais sin
ceros votos de felicidades, exten

sivos à sua família.

Cine Teatro Vera Cruz
- APRESENTA:

HQJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

NA SENDA DO CRIME
Um filme nacional com Miro Cerni e Cleyde Yaconis

Continuação do Seriado: O Homem Planetário

Censura Livre

TRES GAROTAS, ALEGRES
um filme mexicano - uma comédia cem por cento alegre
Continuação do Seriado: O Homem Planetário

ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGO - ás 20 'hrs. - Impróprio até 14 anos

A Fonte dos Desejos
EM CINEMASC0PE

com Clifton Webb, .Jean Peters, Dorothy Mc. Guire
"Viaje pela Italia assistindo o filme do momento"

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

3a. e 4a. FEIRA • ás 20 horas - .Impr, até 14 anos

NAS 'ASAS DA" FAMA
EM TECHNICOLOR - com Keefe Brassellec 8 Marilyn
Erskin, e infinidade de garotas bonitas. Uma comédia da

Warner Bross, contando a histôria de Eddie Cantar

5a. Feira as 14 horas - MATINÉE - Dia Santificado'
\" I

NAS ASAS DA FAMA

5a. e 6e. FEIRA - ás 20 horas - Impr, até 14 arros

PRISIONEIRO DE CASBAH
Technicolor c] Cesar Romero, Gloria Grahame e Turhan Bey
"Casbah a sedução do Pecado e da traição na cidade

Proibida' ! ! !

PARA FERIDAS/
E C Z E M ·A S/
I�FLAMAÇOES/
COCEI�AS/
F R I E I R' A 5 I

ESPINHAS/ ETC.

DOMINGO di� 2, Sementes de Violência
I

AG U A R D EM: O Menino e a Névoa - me

xicano� Sua Majestade o Aventureiro, Ouro
de Nápole's, Rio das Almas Perdidas, Corações
divididos etc.

.

\a.- '
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Ascensão do Senhor. - Celebra a Igreja, na quinta- feira
próxima, o Dia Santo de Guarda da Ascensão de Jesus Cristo
8uS Céus. Segundo os Evangelhos, o fato verificou-se sôbre o

Monte das Oliveiras, na presença dos Apóstolos e de mais de
500 pessoas, quarenta dias depois da Páscoa. disse-lhes em des
pedida: "Ide pelo universo. Pregaio Evangelho a tôda a criatura.
Quem crer, será salvo; quem não crer. será condenado. E eis

que estou, convosco todos os dias, até. à consumação dos séculos".

Coroação de NoS'sa Senhora; - No mesmo. dia gO, encerrando
o mês de "maio, às 19 hs., será a Coroação da Rainha do Universo,
Em cerimônia que, principalmente no Brasil, se tornou tradício-

/
nal da piedade mariana.

,

Novena do Divino Espírito Santo. - Sexta-feira, dia 31, inicia
se. em tôda a Igraja Católica, a Novena preparatoria à' Festa do

Espírito Santo, a segunda solenidade maior da Religião Católica.
,:8 o motivo' por que, nestes .dias das novenas de junho,

e combinando com a Trezena de Santo Antônio, canta' se o Hino
"Veni -Creator",

,

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de

Lã

A IMPRENSA
J_ Wzorek

Embora o assunto pede pare
cer' árido - nunca será demais
falar sôbre a imprensa' porque
ela. em nossos dias, é tudo.
Disse alguem'rnui acertadamen
te que o pôvo 'pertence a quem

, lhe fala ... Eu diria.que êle per
'tence a quem fala- lhe como

amigo verdadeiro, pois realmen
te todos os brasileiros, sem dis

tinção 'de côres partidárias, de
veriam ser amigos sinceros e

reais, tràbalhando em comum,
ômbro-a-ôrnbro, para o engran
decimento da Pátria. (É claro

;

que exeptua- se o comunismo ré
congeneres, seja êle com nomes
claros ou simulados, e com o

qual é absolútamente impossível
colaborar sem trair a Pátría.)

, Acolchoados'

CASA FISCHER

Fios para bordar em meadas
HER_lNG para liquidar �·duzia Cr$ 30�(}0
Nova remess"l de Soutiens' «OE MILUS»

� Novos Modêlos - Excuslvidade da
.

.

�

Porcelana SCHMIDT - REFUGO
Chícaras, Pratos, C anecas, Trevessas, Sopeiras,
Molheiros, etc. - PR8ÇOS SENSACIONAIS.

casal cr$ 295,00
solteiro» 245,00

MIN'rST:8RIlJ DA GUERRA
5.8 R. M. e 5.a D I.

16 a CRM - \4.a D. R.

Prazo de Apresentação
de Insubmissos

· Torno público atravez da im
prensa desta cidade, que o prazo
de apresentação dos INSUB
MISSOS anistiados pelo Decreto
Legislativo n. 27, de 20·VI-1956.
pertencentes as classes' de 1934,

" 1935. 1936 e 1937, será entre 7
e 20 de junho do corrente "ano e

os 'que não se apresentarem na
,

quele prazo, retornarão a situação
.

de 'insubmissos.,
.

·
São os seguintes" os insubmissos

relacionados nesta O,' R., que de
verão tomar conhecimento do aviso
acima:

ANANIAS MEDEIROS DO
NASCIMENTO. f. de Ananias
Medeiros do Nascimento da classe
de 1935; DARCY CERDEIRO:'
f de Benigno Cerdeiro, da classe
de 1936; LEODOR CASTRO, f.
de Antonio Castro. da clas�e : de
]935; MARIOADÃO DA SILVA.
f, de Antero Adão da Silva, da
classe de 1935; p'EDRO CAR
VALHO, f. de Anibal Carvalho,
da classe de IQ34; ORESTES
ZAPPA, f. de Boleslau Zappa, da
'classe de 1936; ARGEMIRO RI
BEIRO, f...de Camila Ribeiro, da
classe de 1934; PEDRO Al)1DRU
CHECHIN, f. de André Andru
chechin, da classe de 1934; WAL
MOR ALVES DOS SANTOS. f.'
de João Alvtés dos Santos, da elas-

,*- ....,/.....\:,'
se de l.����/,', .

'

Canom:l_i:�s� ..,16 de.maio de 1956
BONEVAL PEREIRA DA

SILVA _:_' 2°: Ten. Del.

COMUNICAÇAO

. :8 conhecida tam'bém esta fra
s� de Ketteler: "Se São Paulo

.
voltasse ao mundo seria jorna
lista". Sim, porque o jornal, a

revista, o rádio exercem uma

influência poderosa e concorem

para a formação da opinião
pública. Por isso, os que escre

vem para serem lidos devem
ter sempre em mente a tremen
da responsabilidade que assu

mem perante o pôvo, perante
Deus, e velar para que a im

prensa não seja o motivo de
escândalos. Ela pode e deve
lembrar aos pagãos modernos
que Jesus Cristo é Caminho,
Verdade, Vida; que Ele já deu
o seu código definitiuo e que
longe d'Ele, só há desordens,
catástrofes.'.
De nada nos valeria o labutar

. Sementes deFêijão Soja eTrigoCamacleina -I ���31�;��:�::i�l:JI;:'i��
\ ' <

imprensa que orienta e esclarece
Até os primeiros dias de junho próximo. a Associação Rural de Canoinhas da imprensa sadía cuja finali

deverá receber Sementes de feijão soja e trigo de qualidade «Camacleina», trigo êste dade / é servir, e orientar a

que atinge o específico de 86. _' Os triticultores que estiverem interessados, deverão grande massa popular.

procurar a Associação Rural de Canoinhas.

ALFREDO FIEDLER; comunica ao

geral' que, para bem atender sua distinta
mantém á rua Paula Pereira '829, uma

. '

onde serão encontrados todos os produtos
sua Iebrícecêo.

povo em

freguesia
FILIAL

dé

4ssocia�ão Pró' ,Ginásio �: de Vanoinbas
Cópia da Ata de �ssembléia Geral Extraordinária

ATA N. 53
Aos 15 (quinze) dias do mêz dI:'

,

abril de 1957 (um mil
novecentos e cincoenta e sete) em uma sala do prédio do Ginásio,
reuniu-se a Assembléia geral extraordinária de conformidade com

a convocação estatutária.
,

,

Na presidência o Sr. Otto Friedrich, convidou a mim
Carlos Schrarnrn para secretariar a sessão.

Não havendo número legal na -hora da convocação, 8-

guardou-se o tempo regulamentar para a 28 convocação, quando
então às 20 horas, o sr. presidente declarou aberta a sessão.

Grande e�oque de
Vacinas na ARCA

o Sr. Presidente da Associa,
ção Rural de Canoinhas.Jcornu,
nica que acaba de receber um

grande estoque de produtos ve

terinários como sejam:
Vacina cristal violeta - cole.

.

ra aviaria - carbunculo hemá
tico ,e " sintomático - pó de ga
fanhoto - Kuros (fortificante)
penicilina veterinária.

Comunica tambem que den
tro de breves dias, receberá li

Associação Rural, maquinas a

gricolas e ferramentas (arados,
carpideiras, enxadas, bicos de
arados, foices, moinhos.para qui-
rera etc)

,

'"

As aludidas ferramentas e

maquinas agrícolas, serão vendi
das exclusivamente a associados.

V. S. poderá comprar re
logíos modernissímos
anéis e brincos de di

versos modelos

,Ha Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Um bom (hurras(o?

Vá saborea-lo \

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO .

,

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

Ocasião

Of Automóvel Chevrolet 29 (Ramona) em "per-,

e reço feito estado, máquina retificada, rodado de
limousine, com bateria sobressalente, feixe de molas, pontas de eixo,
etc. - ROLF WALTER (em frente ao quartél da Polícia). - Mais
informações com o mecânico Nêne Moreechi. 3x

�------------>,-,---.,--00
I

Ao lado dOS Correios. e Ielé�ralosRUA PAU�A PfRfIR( 430
LOJA SANTA TEREZINHA

Calçados finos para crianças e

Calçados coleglals
ARTIGOS DE _ LÃ EM GERAL

, ; elusas de Malha para Senhoras,
,

de Cr$ 55,00 em diante ,

,Canecos de Porcelana, artigo bom
" de CrS 5,00, CrS·6.00 e CrS 7,,00
... e uma infinidade de artigos úteis a V.S.

�--��----------.�
-

ACORDEOES
Tenho para pronta entrega 3 acordeões sendo, 1

de 80 -baixos com 5 registros; 1 de 120 baixos e 2 re

gistros e 1 de 120 baixos com 7 registros, (tipo 1957),
sendo todos da afamada marca TODESCHINI.

Melhores informações cf sr. Narciso na Casa Bartnick.

ARRE'NDA#SE'
A PADARIA PIEDADE.

Tratar cf proprietárjo sr. Oswaldo Voigt, no local.
"�'1'\

.\
"I
�I

Em primeira mão, entrou em discussão como matéria
determinada a alteração do art. 10, parágrafo b) dos Estatutos.

Submetido ti discussão, aprovou a Assembléia por una

nimidade a adição de mais uma letra ao citado artigo prtmeiro
com a seguinte redação:
c) Pode também, dito terreno ser doado direta:mente pela mitra,
á entidade religiosa, encarregada do ensino, mediante prévia
autorização da Diretoria da Associação.

Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente, agra
decendo & presença de todos, deu por encerada a presente sessão
de Assembléia Geral Extraordinária, que vai por mim secretário
devidamente assinada, como também pelos demais membros pre
sentes.

,
.. " Carlos Schramm, Harry . Schreiber, Padre Hilário Bsnse

------......---.......---, Mm: �aldomirQ Bubniak, Henrique Bartnick, Otto Friedrich, João

Às�j'd,e! Leial:.ph�ul�ue! Pereira, I�}mão José Ivo, Irmão Geraldo Luiz.

Correio :,ãt; �Ib.rte '. secretári�r�:oA�������oL��� Ginásio· .

"1:�'
'

,

:' ��� ;
" '. �.·r ' "
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Terra
"cultivá-Ia

Propriedàde d'a
para os que desejarem.

Terreno à Venda
. Grande OportunIdade

Vende-se um terreno com a área de 85

alqueires, sito em Rio Claro, neste município.
Ótima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros. imbuias e demais madeiras de lei .e bons
hervais. Preço de Ocasião.

Tratar com 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.

Municipalizacão do ensino e criação de, serviços de' saúde locais.
Relevantes teses aprovadas no IV Congresso Nacional de Municípios.

fortes, pela imediata melhoria
dos costumes politicas e pelá
fraternidade nacional pelo de
senvolvimento' econômico do

Brasil, pela segurança de todos

os brasileiros, por igual oportu
nidade de crescer e prosperar
livremente,. dentro do próprio
município, por uma novai orga
nização nacional em que os mu

nicípios deixem de ser uma área

estanque das forças articuladas
da nação". í

pela Petrobrás por Volta Redon
da e pela intervenção' adequada
e acauteladora dos interesses
do Estado na ordem econômica,
pelo regime de ampla repensa
bilidade na gestão c prestação
de contas públicas, pela conces

são de direito de voto aos

analfabetos, pela maneira de

proporcionar aos municípios
nascentes e mais pobres condi

ções de prosperar em harmonia
com os mais antigos e mais

Rio, 3 (RP) - O Congresso
dos Municípios realizou ontem

proveitosa reunião, tendo sido

apresentadas e votadas várias
teses relevantes. Tomou impul
so extraordinário o movimento

para á declaração municipalista
do Rio de Janeiro que já conta

cQ..m cem votos. Declaram a sua

disposição de lutar pela liberta- :

ção da força criadora da politica .

econômica e social, contida em

cada município, pela melhor

organização das instituições mu

nicipais, por nova descriminação
das rendas favorável aos muni
ClpIOS, pelos planejamentos e

financiamentos constantes de
-termínados em projeto lei, pela
municipalisação de ensino prl
mário e serviços locais de saúde,
pela criação do Instituto Brasi

leiro de' Proteção e Conservação
os Recursos Naturais, pela
criação do Ministério do Interior
pela fixação e niélhor emprego
dos recursos dos murnctpios
dentro do seu ambito nacional,
peja solução urgente do proble
ma agracio, facilitando aos que
desejarem cultivar a terra a

sua propriedade numa extensão

compatível com as suas possi
bilidades, pelacrescente institu
cionalisacão da Associação Bra
sileira de Municípios e moldes
de centralização do movimento

munictpalista e pela mais rápida
realização das reivindicações é re

comendações constantes da Car
ta dos Municípios. Proclamaram
a sua disposição de pugnar pela
"manutenção do regime demo-,
crático, da Constituição da

República, pela completa pre
servação da soberania nacional,
da cultura e da família brasileira,

'Produção de ,Cabos de Fer�amentas
Prof. AItLINDO DE PAULA GONÇALVES

Uma das dificuldades que te
mos notado frequentemente em

nossas fazendas' é a obstenção
de cabos para as nossas ferra
mentas de uso comum, e gene
ralizado em uma propriedade
rural, tais como a enxada, a foice
o ancinho, o enxadão e outros.

Para atender a esta necessidade
o que se faz é sempre uma busca
às nossas últimas reservas de
matas delas retirando os exm

plares ainda novos de nossas

melhores madeiras, tais como

as perobas, OS ipês, os tarnbús
e outros de grande valor são
assim impropriamente usados.

Para solucionar êste problema
de interêsse tão generalizado,
há um caminho- certo e prático
a seguir que do produzir-se o

cabo de ferramentas de que ne

cessitamos, o que pode ser em

pequena áre�!:,\ e em curto prazo.

As notas que. se seguem resum

conselhos práticos para êste fim.

Planta aconselhada - Alfa
neíro do Japão (Lingustrum
japônico), especte com larga
capaccidade de adaptação que
produz excelentes cabos a partir
de dois anos a três anos de
idade.

Produção da muda - As se

mentes são colhidas em agôsto,
devendo ser semeadas neste ou

até setembro. A germinação é
demorada, iniciando

_ depois de
30 a 40 dias ou mais. Depois
de germinadas as mudas devem

permanecer no leito da semen,..

teira ate atingirem a altura de'
10 a 15 centímetros.

Transplantio - É feito para
o local definitivo, com mudas
de raiz nua dando excelente

paga, per tratar-se de planta
rústica.

Local para transplantio - De
vem' ser terreno bom, relativa
ménte fresco e bem drenado.

Espaçamento - As mudas de
vem ser plantadas em fileiras.
seguidas, com as distâncias de
80 cm entre fiieiras e 40 cm

entre mudas nas nas fileiras.

Tratos - Manter limpa a

área, evitando especialmente o

desenvolvimento de cipós e ou

tras plantas trepadeíras,
Corte - É feito depois que as

plantas atingem as dimenções
suficientes, sendo preferível (J

período que vai de junho a

agôsto. O corte deve ser feito
bem rente ao solo, com serrote
de poda seletivamente, retiran
do somente as plantas que vão

atingindo as dímenções suficien
tes.
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a firma J. CÔRTE na receber 'um sorti.
menta de espingardas e munições de todos

os calibres Espingardas mochas e de cão.
Fabricação espanhola, «LA SORDA». fa.'

hricada com os afamados aços toledanos. Es·
pingardes de fabriceção nacional fogo cen-

trai e pica páu. Municôes em geral para
afinas de fogo, em breves dias em ex-

posição nas lojas

J. CÔRTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76
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Informações com Waldemar Knüppel

Faça com. urgenda seu título de eleitor!
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 Canoiuhas, poucos foram os que requereram os seus noves

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 canoinhenses 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 Das próximas eleições apresentarmo," um grande nú
mero de eleitores, colocaremos Canoinhas num exelente conceito
perante os demais Municípios' brasileiros.

Avante, pois, canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotogf"âfias. no prédio da Prefeitura Municipal-
1°,. andar.

.

0, título de eleitor é gratuito.

Chác'ara
VENDE-SE uma, situada

em Agrua Verde, com fren
te para a Estrada

.

Geral,
com' área de 14.400 m2,
tôda cercada, casa cf luz,
paiol, dois poços, arboriza-
d� �k. J

Ver e tratar no local com
o sr. Afonso Trapp.. 3x

AVISO
Os abaxo assinados tem tido

sérios prejuízos com a invasão
de seus terrenos em Barra Gran
de(Salto d'Agua Verde) por ani
mais; como sejam gadu - por
cos, cabritos e caçadores, vem

de' avisar a todos que proibem
definitivamente, e não se respon
sabílizando pelo que possa acon

tecer aos contraventores dêste
aviso.

:!�,.

Embelez,e O seu Lar(ao) João de Oliveira Machado

Daniel Dranka .

Sizimo Kuhn

José Kuhn COMPRANDO. SUAS
TINTAS NA

!!II- ----IaI6i.-- ai

Lã em Fios
CASAERLITA

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida CASA ESMALT'E
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Vende-se
Um terreno em Taquaral;

60 alqueiras, sendo quase
todo terra de cultura; es

pecial para o plantio de

milho, feijão, trigo, arroz,
fumo, etc. Dispensa a en

xada, pois trata-se de ter
ras fertilíssimas e pouco
desfrutadas.

O· interessado poderá di

rigir-se a Orlando Nasei
mento na Associação Rural

para melhores informações,
3x

Completa assistêncie para
b" . ·1 t do pequeno concerto

sua lele e a até a reforma geral
*�* EM TINi AS M A I O R *icic IA

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vend�s à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO

VEND�-SE�
'Y1-� "..•

Um sobrado recem-construido à Rua' Barão do
Rio Branco e�q.uina:· qel .Albuquerqe. Ótimo ponto
para qu?lque� r�rno de n�gócio. ,�r.êço a }:çombinar.

Informações com o SF<G1J.Sta\fr5�. Maes, �nJl Agên-
cia dos i Corréios e Telégrfi,fos. Iit;. '.'"

I ,'" ,
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Rua Paula Pereira Edifício próprio..-
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Na minha teoría, possuir: uma
máquina para trilhar o nosso

trigo, é eccnomisar bastante
tempo a espera de máquinas
alugadas que geralmente chegarri .

tarde em nossa lavoura. Quando
precisei de uma máquina para
trilhar o meu trigo e de outros

amigos lavradôres, conheci o Sr.
Benedito Terezio de Carvalho
que mesmo conhecendo as' difi
culdades de conseguir uma trí
lhadeira, prontificou-se a me

ajudar e. me apresentou ao Sr.
Alfredo Garcindo, Presidente da
Associação"'Rural de Canoinhas,
que sabendo o que se passava
na minha zona, tendo poucas
máquinas para atender tôda a

safra do Município, ainda assim
mesmo;' com grandes despesas
de transporte, mandou a Serra
do. Lucinda, uma trilhadeira,
pagando a Associação Rural tô
das as despesas, visando ampa
rar a lavoura do trigo. Ainda
assim, o nosso trigo não foi tri
lhado, dado as dificuldades do
terr-eno e está a trilhadeira, com
as peças gastas não conpensando
o emprego da trilhagem do trigo.
Isso serviu para mostrar que
existe bôa votade entre os nos-

o

sos homens dírtgentes: quê ape
sar de tudo, estão trabalhando
para () progresso da nossa
agricultura.

- \

Quero que o "seu Dito", Dr.
Arolde Carvalho, Dr. Jorge La
cerda e Sr. Alfredo Garcindo,
saibarp que necessitamos de au-

Eleição no Clube de

Bolão "Primavera"
\

Realizou-se dia 22 do cor-

rente a eleição da nova dif
retoria do simpático�

Clube
das Senhoras «Bolão Pri
mavera».

Foi eleita, presidente a sra.

d. Rosa S. Seleme e' secre
tária �ra.' d. Melani Dias.
Estando a direção do Bo

lão Primavera entregue à

',d. Rosa S. Seleme, eleita

pela vontade das demais se

nhoras que tomam parte
daquéle Culbe, a. escolha
não .poderia ser melhor, pois'
a eleita possui extraordiná
fia vontade de cooperar para
o nosso engrandecimento so

cial, como já tem demons
trado em outras ocasiões. ,

r

«Correio do Norte» feli-
cita a nova diretofia, augu
rando-lhe votos de prospe
ridades.
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NR. . A carta acima transcrita
foi encaminhada ao Sr. Alfredo
Garcíndo, também nosso Diretor
que junto ao Dr. Aroldo Car
valho e ao Deputado Benedito
Terezío, em oportuno, providen
ciarão as máquinas para o Sr.
Dionísio Andromico.

RECONHECIMENTO
de um LAVRADOR Roubada
Transcrevemos abaixo uma xilio para a nossa lavoura. Estou

carta recebida do Sr. Dionisio certo que na safra deste ano,
Andromico Orgecoskí residente teremos antecipadamente, -trí
em Serra do Lucindo: lhadeira para o nosso trigo e

que podemos plantar sem receio,
porque receberemos em tempo,
máquinas para nos ajudar. Con
fio naqueles homens, porque
todos êles-trebalham a. muitos

anos, pelo desenvolvimento de
nossa lavoura e pelos homens
que não tem amparo de outras
autoridades. Lutam com sacri
fícios e com muita dificuldade
para plantarem alguns alqueires
de terra. �les não nos' faltarão.
pricipalmente agora que já estão
conhecendo as nossas dificulda
des:
Muito obrigado ao Seu Dito

Dr. Arolde e Sr. Garcindo, pelo
interesse que já tiveram e vão
ter com os homens da lavoura".

DATA - Vende-se
à rua Barão Rio Branco
próximo à construção .do
futuro Grupo Escolar.

T ratar com /0 sr. Os':
waldo Wolkan.

c'
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Será possivel que vae ser
.

cobrado :o imposto predial 'dos
moradôres dlil Xarqueada? E

então, seu Prefeito, será possivel
tal calamidade? E o "Barriga
Verde" está favorável a tudo
isso? É contra ou a favor dos
contribuintes? Aguardamos. uma
resposta.

a residência do
, , ',

senhor Emílio Reimer
Domingo último, "amigos do

alheio", roubaram a residência
dd Sr. Emilio Reimer, sito a rua

Roberto Elke numero 108, le
vando tôda a roupa de uso,

jóias, trem de cosinha, louças
de coleção de fabricação alemã,
cujos prejuisos o

montam em

mais de 30 mil cruzeiros.

o ladrão entrou pelos fundos
da casa, quebrando os vidros da

janela, apossando-se das chaves
dos armários,' roubou de dentro
dos mesmos, todo o conteúdo.

o Sr. Emílio Reimert e Senho-
ra, achavam-se ausentes, o que
facilitou. a tarefa do ladrão, que. .

teve bastante tempo para agir.
Pela quantidade de objetos

roubados, presume-se que te
nham sido dois ladrões, pois o

peso ultrapassava de 100 quilos.
Com a palavra final, (l ::lOSSO

Delegado, que segundo infor
mações que colhemos, já estão
no encalço dos ladrões. Mais ou

menos dias, serão agarrados e

processados na forma da lei.

O Sr. Reimer, por nosso in

terrnedío, pede aos moradôres
de Canoinhas,v que quando apa
recer alguem oferecendo louças
antigas, de coleção, que colabo
rern, telefonando para a Policia,
ou fazendo a comunicação di
retamente a êle.

CAL PARA ADUBO
Lavradôres interessados na aquisiçao de cal' e

adubos para as suas lavouras, deverão dirigir-se à Asso

ciação Rural de Canoinhas e fazer os seus pedidos. A
cal está sendo vendida diretamente da calcarea ao la-

\ '.

vrador, por intermédio da \ Associação.j

Café! Só Marly
As melhores

málhas de Lã

ea�a �t,tit4
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BOL,�O)
Pede-se a todos os' jogadores de bolão •

a fineza de comparecerem à
será realizada na séde social,
26, pelas 10 horas, afim \je ser

resolvido sobre o seguinte:
1. - Aprovação da planta;
2. _. Constituição de uma "comissâo"

responsável pela construção;
3. - Subscrição de fundos.

HAVERÁ CHURRÀSCADA.

reunião que
amanhã, dia
deliberado e

RUAS ÀS ESCURAS
Após às 18 horas, Ca

noinhas mergulha em trevas.
Vê-se iluminado em tôda
cidade, apenas uns 4 postes.
De quem é a culpa? Da
Canoinhas Fôrça e Luz ou

da Prefeitura? Não- é pos-'
sível continuar como esta
mos. O número de roubos

diàriamente e

falta de luz dificulta a vigi
lância de nossas autoridades
contra os ladrões, que últi
mamente aproveitam-se da

oportunidade, para invadi
rem as residências e casas

comerciais. Urge que provi
dências sejam tomadas ime
diatamente, afim de que Ca

a
,
noinhas volte a-brilhar ...aumenta

A LBA de Canoinhas sob
a administração do PSD'

Quando em 1951 o contrôlevdã LBA em Santa. Catarina,
quiçá em eanoinh�s passou para a VON, esta encontrou no Posto
de 'Puericultura de Três Barras, "aquele rastro luminoso" da admi
nistração pessedista: cêrca de 40.000,00 em dívidas e um rol de fun
cionários, dos quais havia quem somente assinava as fôlhas de pagã-<;
mento (quando havia), A VON, pela mão de "Seu Dito", êsse
admirável e dedicado homem, que todos conhecemos, logo restabeleceu
a moral administrativa naquele-Posto, liquidando aquele montante àe I

dívidas e harmonizando os pagamentos a,?s funcionários. Cada fim de
mês as. contas eram liquidadas .� c funcionalismo recebia seu salário
religiosamente em dia! Mas, lamentavelmente, o 'povo em 1956;" 'por
uma diferença mínima feccnduziu "os bodes para o jardim" (os arre
pendidos hoje são muitosl) e o resultado aí está! Voltou aquela velha
praxe do "compra mas' não paga - do trabalha mas não recebe -

do realisa mas nada .aparece, etc.; Hoje o fornecedor do leite ao'
Posto citado, há mêses vem aguardando o pagamento,' bem assim
acontece com os funcionários em atrazo, que já aprenderam a "gemer
na dor" ... ! O Sr. Paulo Olsen, estamos informados, ameaça cortar o

fornecimento do leite se neste mês não receber todos os atrasados,
Coitados dos funcionários, além de, não receberem em dia seus sa

lários. também não se respeita a lei que lhes garante o salário mí
nimo. No tempo de "Seu Dito" e da VON, hav;ia respeito aos pre
ceitos da lei, havià espírito de solidariedade humana, hoje, os chamados
partidos dos pobres, não olham para os pobres porque a "baixa dos

impostos" bem atesta essa mentalidade, demâgógica, .de promessas à
êsses. pobres que ingenuamente caíram no laço armado. Seu Dito fazia I

empenho em liquidar pontualmente as contas da L.B A, para tanto

chegava a procurar o fornecedor, de leite, na própria roça do mesmo.

Houve época em que auxiliou. particularmente o referido leiteiro, com
boa parcela, para que pudesse melhorar seu rebanho leiteiro.

Se no tempo da VON havia dinheiro nos cofres da L.B.A"
por que sumiu com a administração pessedista? Não vão dizer que
ficaram dívidas ou culpar ainda a VON pelos próqrios desmandos
administrativos? Observamos que há no Município uma verdadeira
corrida entre o PTB e PSD, qual dos dois melhor sabe desservir
Canoinhas - qual dos dois administra de maneira peiér ... 1?1

Êsses, são os grandes patriotas - os leais e sinceros amigos
de Três Barras, que tanto trabalham para o seu progresso, tudo fa
zendo para impedir que seja município.

! -,I',_

Caiu a pele do carneiro e o lobo apareceu, estendendo suas

.garras. O povo temunais uma oportunidade- de comparar a adminis
tração udenista com a do PTB-PSD.. ,Nas próximas eleições "vae tê",
dizia a Maria Bezerra ... !

Pintár ê conservar

cf:
'1·

.
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Tintas para -t·odos os fins
v. S. encontrará em grande escala

e aos melhores preços n�a
",'

CASA .ESMALTE

,
\
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