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Hespirando a atmosfera que criou e fortificou através o es

merado "cuidado" que dispensa com os negócios da Prefeitura Muni

cipal, o buliçoso e estrábico Prefeito, conhecido em todos os quadran
tes de nosso Municipio pela - sua capacidade preguiçosa, seu tempe
ramento lerdo e mente vazia ... vae o doutor em Administração PÚ
blica, dando prova de sua eficácia negativa e sua índole vadia ..•

,
Os buracos - verdadeiras crateras - a que o excelentissimo

denomina de ligeiros "acidentes" ou trepidações, têm cada vêz mais
aumentado sua profundidade e expandido sua área ..• O lixo, a quem
o doutor possue verdadeira paixão e forte afeto, não se contenta mais
em ocupar lugarejos menos movimentados, mas orgulha-se. de agora,
estar residindo em todo perímetro urbano da cidade, retratando assim
'fielmente o "esclarecido e límpido" espírito de administração de que
está movido o esplendoroso doutor em buracos, detritos e repouso.

Suas atividades oficiais, se é que ainda existem, limita-se a

penas a um grandioso bate-papo cousa que lhe agrada e estimula so

bremaneira. para a luta pelo descaso e o comodismo abjeto, que tão

bem lhe assenta e o coloca em primeiro lugar no alto dos montes de
lixos que alegremente contempla e admira.

En�arapitado em sua cadeira de Prefeito. empunhando uma

caneta que só possue utilidade para rabiscar garatujes mal traçados,
exara dalí as mais cômicas Portarias - que assemelham se à absurdas
dando assim continuidade a derrocada de sua "administração" que mais
se assemelha a um ninho de rato quando sacudido pelo vento.

Entrementes ao "dinamismo" de sua excelência, nocivo e con

tundente. destaca-se o irriquieto "play boy" Colodell, que arvorando
se em jornalista, põe sua capacidade de mediocre escrivinhador a tôda
a prova, ao mesmo tempo. em que mergulha no ridículo e deixa es

capulir em público seu real valôr. como -- "ardoroso" defensor de uma

causa que ele mesmo pouco conhece, e bastante ouviu falar',

Colodell esforçando- se por garatujar meia duzia de palavras
desconexas e insipidas, gastando sua fertilíssima mente para concluir

pensamentos alheios, retoca o quadro da estupidez e falta de respon
sabibidade, que traçou a' Administração Municipal. tudo isso mais ain
da com a conivência do fanático que se diz diretor do mais "lido" do
fim do mundo, que não sabendo por onde meter a cabeça tenta em

vão subir uma parede de azulejo, para de lá tentar avistar o que foi
feito pelo seu comparsa "idealista", que se .pendura diariamente na

cadeira - própria. para um Prefeito.

Colodell acostumado sempre a nada fazer e brindar suas "ati
vidades" com prolongados goles de wisky, têm do mesmo modo trans

pirado ao extreme> quando se vê à frente de u'ma máquina de escre

ver e um pedaço de papel; objetos - que lhe atemorizam e provoca
lhe grandes irritações na pele sendo diagnósticado - pelo doutor
como sendo alergia ... alergia ao trabalho honesto ... e por
isso mesmo vêz por outra lança mão dos 'notáveis" escribas arcáicos
do jornal mais lido do sul do mundo, proporcionando dêsse modo que
os rapazes retrógados, dêm em fórma de letras mal dispostas, - fuga
a suas profundas mágoas de não terem nascidos, esclarecidos.. equili
brados e concientes,

Quem chega boje ao próspero municipio de Canoinhas, dece
pciona-se C0!D a incapacidade e o relaxamento que campeia nos meios
públicos - políticos - administrativos e tem a ideia de que tudo ali pa
rou, o progresso, o desejo de trabalhar, a vontade de melhorar e tudo
mais que dignifique um homem e distingue-o' de um comodista e pre
guiçôso.

O povo - a maior vítima - que foi tão torpemente iludido
em sua bôa fé, a tudo assiste sem nada poder fazer em favôr de sua

dignidade e progresso coletivo. Os prejudicados e ofendidos campeiam
desiludidos com tudo e com todos. não mais sabendo 'para quem ape
lar pois que tudo falhou e todos falharam.

Apenas resta uma oportunitade para que seja os destinos de
Canoinhas pôsto em seu devido lugar: as eleições que se aproxi
mamo Não deve nunca mais, em tempo algum - sob pena de dese
jar vêr· cair sôbre si o terrivel Mal da displicência --

os trabalhado
res de nosso Municipio dar seu voto sagrado. a manequins cheirosos
e doutores de sapiencia duvidosa, não devem todos àqueles que dese
jam vêr c bem de seu Municipio. preferir um demagôgo nocivo, ain
da que êsse se encaderne em vestes de trabalhador e venha mendigar
preferências , ..

AVISO
Solicitamos aos Snrs. Triticultores que venderam tri

go da ultima colheita ao Moinho «INDUS»! compa
Tecerem em nosso escritório, afim de receberem ainda
uma diferença de preço, conforme relação fornecida

pelo _Banco do Brasil S. A. desta.

Comércio e Indústria H. Jordan SIA
Filial Canoinhas.. 2x

Ano 12
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CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Num�t'o 497

CIRCULA AOS SABADOS

GRANDE
AO SR.

HOMENAGEM PRESTADA
OSM.AR NASCIMENTO

Por motivo de sua recente

promoção e consequente trans
ferencia para a gerencia do Ban
co Inca, filial de Florianopolis,

.

as classes conservadoras e em

especial os amigos de Osmar

Nascimento, ofereceram-lhe uma

chur rascada, na Churrascaria em

trente o hotel Ouro Verde. Cerca

Na próspera vila de Bela
Vista do Toldo, teve lugar quin
ta feira, dia 15, a concentração
de elementos da União Demo

crática Nacional, para a eleição
e posse dos primeiros membros
do Sub-Diretório daquela vila.

O Diretório Municipal esteve
presente, representado pelos se

nhores: Modesto Zaniolo, João
Pacheco Sobrinho,

.

Benedito
Theresio Carvalho Junior e João
Seleme.

Ficou assim composto (J Sub

Diretório:
Presidente de Honra: Fran

cisco Ludka; Presidente: Adão

Tiszka; l.Vice Presidente: Jair

Lessack;. 2. Vice Presidente:
Emilio Kischler; 1. Secretario:
José Pacheco M. Lima; 2.Secre
ta rio Hercilio Pereira; 1. Tesou
reiro: Alfredo Pereira;.2. Tesou
reiro: Nicolau Lackmann-

MEMBROS: João Correia, Val
domiro Vaz, Roberto Koch, Eral- .

do Lessak, Joaquim Angelo'
Pereira, Pedro Chírnboski, Pe
dro Poloníski, e Eligio Czerniack

No proxi��,,:I;llnn�ro daremos

amplas inforril!l'çq�;S:-- de como

decorreu os trabalhos e o com

parecimento dos nossos corre li

gionários e amigos de, Bela Vista
do Toldo.

i, ,li.

Deputado Benedito T.
de Carvalho Júnior
Encontra- Sp entre nós em

visita a seus amigos e correligio-
,

narros, o estimado cidadão Ca

noinhense, deputado Benedito
Theresio Carvalho Junior Cor

reio do Norte almeja ao ilustre
visitante feliz' perrnanencia en

tre nós e agradece a honrosa
visita que ft'z ás nossas oficinas,

Sr. Alfredo Garcindo
A chamado do Deputado Elias

Adaime, seguiu domingo, último,
ao Rio de Janeiro, o sr. Alfre
do Garcindo, Presidente da As

sociação Rural de Canoinhas. Sua

viagem prende-se ao desernba
raço final do auxilio de dois
milhões do Governo Federal, à
nossa 2a. Exposição.
Ao sr. Garcindo, breve regres

so e feliz exito em sua missão.

SUB - DIRETÓRIO
DA U.D.N.

de 300 pessôas compareceram
a essa justa homenagem, que
te·ve um transcorrer das mais
brilhantes n'um ambiente de
real amisade e harmonia, dada
a estima que desfruta em nosso

meio o homenageado. Ofereceu
a homenagem em brilhante im

proviso o Dr. Hivadavia Corrêa,
que disse congratular-se com o

Sr. Nascimento pela justa e me
recida promoção e ao mesmo

tempo, lamentava o afastamento
do grande amigo do convivio
dos Canoinhenses. Em seguida,
falou o Sr. João Seleme, dentro
desse mesmo principio de reco

nhecimento do valor profissio
nal p do amigo que sempre sou-

I'
be distinguir-se durante seus 14,
anos em Canoinhas. Falou ain

, da o Sr. Carlos Schramm que,

I com a sua costumeira verve hu-
morista, mais contribuiu ainda

para a maior animação e alegria
.dos presentes. Pela classe ban
caria falaram os Srs. Rafaél Di
Lascío e Carlos Nunes Pires, ge
rentes do Banco do Brasil e Na
cional do Comercio, ambos, com
aquela facilidade que lhes é pe
culiar, pronunciaram palavras
repassadas. de entusiasmo pela
justa ascenção do coléga na di
ficil função de gerente de Ban
co, como ainda, souberam res

saltar o espírito de coleguismo
que sempre norteou as ações do

homenageado como chefe do
Banco Inca nesta cidade. Visi
velmente emocionado, o home

nageado agradeceu aquela mani

festação de amisade e simpatia

e disse, levar de Canoinhas a

recordação dos melhores anos de
sua vida, onde alêm do mais,
nasceram todos os seus filhos"
élo portanto que o prenderá pe
renemente à esta cidade.

Nós, que tão bem conhecemos
o Osmar Nascimento, sabemos
que a sua transferenci.a para
Florianopolis, abriu aqui uma

lacuna que dificilmente poderá
ser preenchida. Onde havia um

assunto de interesse e de pro
gresso para Canoinhas, lá estava
o Nascimento (como o conhece
mos na afetuosa intimidade I}
para ajudar e cooperar, pondo a

seu serviço a aua inegavel capaci
dade e inteligencia. Sua Exma.
Sra. muito estimada nas ródas
sociais desta cidade, onde se

impoz como uma dama cheia de ,

predicados e de elevada con

cepçã» humana, deixará por cer

to, um ról infindo de amisades e

de saudades. A UDN de Canoi
nhas, da qual o sr. Osmar Nas
cimento era destacado membro
de seu Diretorio, perde' assim
um dos seus mais proeminentes
valôres.

"Correio do Norte" teve em Os
mar Nascimento um grande co

laborarior, cujo jornalismo sem

pre muito apreciado pela sua

combatividade e objetividade te
ve sempre otima receptividade e

sua falta vae se fazer sentir. Ao
caro colega e colaborador, este
semanario formula "feliciçlades e

exito que por certo não lhe fal
tará dada a sua comprovada ca

pacidade.

ELEITO O SR.
SALTHAZ'A R BUSCHLE

PREFEITO DE JOIN VILLE
Por motivo do falecimento do

saudoso Dr. João Colin, e obe
decendo a constituição federal,
realizou-se domingo dia 11, em
Joinville a eleição do edil para
concluir o mandato daquele Pre
feito.

A campanha desenrolada deu
nos um exemplo de vitalidade
do pôvo daquele munícipio e,
pelo que soubemos, as absten
ções foram de cerca de 50/0, Foi
portanto uma verdadeira de- i

monstração de civismo onde mais
uma vez prevalecu o elevado
senso democratico. Vencendo ao

Snr. Henrique Mayer, industrial
e cidadão de grandes méritos, o
Snr. Balthazar Buschie, candi
dato do PRP apoiado pelo PSD
e PTB,' deu uma lição aos gran
des partádos, ademais que, pro
clamava $.m seus comicios que
ele, Balthazar, não pertencia a

partidos, que estava pleiteando
o cargo de Prefeito como um

cidadão apo�it.ico. Precavenham-

se pois os grandes partidos, e
com êles aquêles políticos que
se julgam dônos do eleitorado
- o pôvo hoje vae .com o ho
mem e nem sempre com o ho
mem do partido! . Estamos .na

época das formigas de azas e

muito papo de galinha vae , es

tufar a custa delasl, 'O Snr. Bal
thazar Buschle.: eminente mem

bro do Plano de Obras e Equi
pamentos não deve ser um "brôn
co" em administração, continu
ando por certo a óbra admira
vel do saudoso Prefeto João Co
lin, a quem Joinville muito deve
de seu progresso e de sua gran-
deza.

'

,.'

�,� , .

Nós, modesto lâbiscador des-
ta modésta cronica, que nos a-

"

costumamos VE}J: no politico o

homem merecedet"de nossa con

-stderação, não pOde'mo&' 'deixar . I

de nos congratular.com=o pôvo
de Joinville que escolheu o seu

"Homem cer,t9 ilpara o lugar
certo!"

,'ii :,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

/

17·5-1958

�_.:_=I!I!I" satUIIam;IIIIl_IIIilNIIIIW_*&_··!&II_'IIlIL&__1lIIi!S1Ill1'JF1Ill__P�

Casa

I (
de Lã e Algodão

-

(

:::::::::;=::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::=:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:;:::=::" "
" "
•• I ••
- -

�.::.! or. Aristides Diener �.i.1:Il: CIRURGIÃO DENTISTA ••

:e ::

ii Raios X· - Pontes Moveis e Fixas ii
•• .iI
•• II.

ii Dentaduras AnatomicBS �
.. ..
.. ..

:: Rua Vidal Ramos ::
ii CANOINHAS G Santa Catarina ii�. L
�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:�:�:�::::::::::::::�::�::::::;:::::::::::::::::=:::=::�::

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira ".0 550
CANOINHAS -- Santa Cétarina

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICIN� RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira _- EdHído próprio

Oficina

.Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
eu.!l! b' . I t do pequeno concerto .'

011 'iii lele e a até a reforma geral

à. Venda
uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1950.

Preço e
I

condições con

vidativas.

Tratar Casa Pereira

Ao público
o sr. Antonio Karwat avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras situadas em Ca
nhada Funda - Rio Bonito.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos
contraditores deste aviso. Ix

o INSTRUMENTO da cida-

dânia é o teu título eleitoral.
A democracia e o teu ParÜdo
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

Rua Eugenio de Souza

=n_=""'"DtoWiS .iIlll__m_

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

versos modelos

Na J:elojoaria Suissa
oe Guilherme J. A. Souza

.. li!M 4AP*# _ __�....
,

Geladeiras? Só
. CCFrigidaire�7
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. Ciardndo s �nüppelltd.
Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASA ERLITA

Café

Santa Tereza Espedal

i�lJ1g�.���REiI��IJlII[l.Em.B�.&.I1!}1f11l1a�E.�m�·:
fif

.

. ,�

i AUROFAC * I
I com Aureomicina e Vitamina B12 I
I relôrço antibiótico para alimentação animal ii
I * * * * * I
ri APRESSA O DESENVOLVIMENTO li
B' PROTEGE A SAÚDE li

I' �

I
PREVINE CONTRA DOENÇAS Idos suínos, aves, bovinos, ovinos e equinos. mil

I * * * * * I
ItiI '_'..--' Para melhores informações dirigir-se ao .1,� DISTRIBUIDOR: )Eli\l

'I� /...

,� *M R' t d �
\.�l. arca agis ra a '.I.:.)
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Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

(I�arca: Casa do Canlo) Récebemos tambem Maçã e Tomate

SEMENTES DE VERDURAS
Encontra-se a beça, e em qualquer parte, mas que

realmente nascem? é só mesmo na

CASA L.ANGER

Vende-se Caminhão FORD F7
Um Caminhão Ford .F7 ano fabricação 49 - com dí

ferencial simples (não reduzida)
Tratar com Leonardo

na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

. Seguro de acidentes de trabalho
ATENÇÃO LAVRADORES

A Associação rural de Canoinhas camunica a todos
os lavradôres portadores de cartões da Cia Atalaia,
que o seguro de acidentes na lavoura está em v!gor
at� o dia 30 de junho do corrente ano. Após esta

data, os interesados deverão comparecer no escritório
da Associação para a legalisação dos aludidos cartões,
Outrosim, comunica que do mez de maio em diante
está aseitando novos segurados e que quanto maior
íôr o numero de lavradôres inscritos, mais barato
será o valôr do seguro.

A R A O O R U O Z A K n. 7
Vende-se um com facas novas e vira folha em estado
de novo. Ver e tratar com o Sr.
B RA S I L I O DE PAU L A, em PARADO. 2x

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (déz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA. -.,

Topografia - Agrimensura - Medição de Terras
,�

Feres Dequech - estando em serviços de topografia e', "

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten-.
derem efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme.
.�.'

OportunidadeOuça - "Plinio Salgado"
todas as te rças- feiras, as 21,30
horas, pela Radio Globo, on

das médias, 1.180 quilociclos,
ondas curtas de 49 metros e

6.035 quilociclos (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

Vende-se datas, ótimo pon
to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Assine! Leial Divulgue!
Correio do Norte,

Associacão Rural de (snolnhes
,

t·

Sementes de Trigo para o plantio de 1958
Adiquiridas pelo Governo do Estado atravez da Secre

taría da Agricultura, comunica a Associação Rural que as

sementes estão em seus depósitos e estão sendo vendidas

pelo preço de custo. O Governo do Estado concedeu este

ano 8 bonificação de Cr$62.00 por saca, bonificação esta que
foi o valôr do fréte de Passo Fundo Rgs. a Canoinhas.

Os preços das sementes de trigo estão assim estipulados:
Variedade «Kaumacleiner> Cr$600,00 a saca de 60 quilos

««Frontana» «500,00« « «

Ambas as Variedades «Kaumacleiner e Frontana» após r

testes de germinação, aprovaram e confimaram o que já a As

sociação Rural havia recebido da fonte produtora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�UMA MENSAGEM
#1\ GARCIA

(Continuação do numero anterior)

meios ao seu alcance, quer de força, quer de suborno, para obri

gar outros homens a ajuda-lo. a - não ser que Deus Onipoten
te, na sua grande misericordia, faça um milagre, enviando-lhe co

mo auxiliar um anjo de luz.

LEitor amigo, tu mesmo podes tirar a prova.: Estás sen

tado no teu escritorio, rodeado de meia duzia de empregados. Pois
bem, chama um deles e pede-lhe: "Queira ter a bondade de con

sultar a enciclopedia e de me fazer uma descrição da vida de

Correggio".
Olhar-te-á perplexo e de soslaio para fazer uma ou mais

das seguintes perguntas:
Quem é ele?
Que enciclopedia?
Onde é que está a enciclopedía?
E se Carlos a fizesse?
Precisa disso com urgencia?
Não será melhor que eu traga o livro para que o sr.

mesmo procure o que quer?
- Para' que quer saber isso?

E aposto dez contra um que, depois de haveres respon
dido a tais perguntas e explicado a maneira de prccurar os da
dos pedidos e a rasão porque deles precisas, teu empregado irá

pedir a u�n companheiro que o ajude a encontrar e depois volta
rá para te dizer que tal homem não existe. Evidentemente pode
ser que eu perca a aposta, mas, segundo as leis das medidas, jo
go na certa. Ora, se fores prudente, não te darás ao trabalho de

explica r ao teu aju tante que Correggio se escreve com "C" e não
com "K", mas Jimitar-te-ás a dizer meigamente, esboçando o me

lhor sorriso: "Não faz mal; não se incomode", e, dito isto, levan
tar-te-ás e procurarás tu mesmo. E esta incapacidade de atuar in-

depenríenternente, esta inépcia moral, esta invalidês da vontade,
esta atrofia de indisposição de solicitamento para se pôr em cam

po e agir - são !:IS cousas que recuam para um futuro tão re

muto, o advento do socialismo puro. Se os homens não tomam a

iniciativa de agir em seu proprio proveito, que farão quando o

resultado do seu esforço redundar em beneficio de todos? Por

enquanto parece qu� os homens precisam de ser. feitorados. O

qu- mantem muito empregado no seu posto e o faz trabalhar é
o medo de. se não o ftzer, ser despedido no fim do mês. Anun
CiH precisa r de um tacugrafo, e nove entre dez candidatos á va

gll. não s- berão (r tografar nem pontuar, e, o que é mais, pensam
qu- não é cecessario sabe-lo! .

Poderá uma pessoa destas escrever uma carta a GARCIA?

- "Vê aquele guarda-livros", dizia-me o chefe de uma

grande fabrica.

-

.. Sim, que tem?

- "E' um excelente guarda-livros. Contudo se o mandas-
se fazer um recado, talvez se desobrigasse da incumbencia a con

tento. mas tambem podia muito bem qlle no caminho entrasse
em duas ou três casas de bebidas e quando chegasse ao seu des
tino já nãu se recordasse da incumbencia que lhe fora dada".

Será possivel confiar-se a um tal homem uma carta para
entrega-la fi GARCIA?

Ultimamente temos ouvido muitas expressões sentimen
tais externando simpatia para com os pobres entes que mourejam
de sol a sol. para com os infelizes desempregados á cata do tra
balho honesto, e tudo isto, quasi sempre entremeado de muita pa
lavra dura para com os homens que estão no poder.

Nada se diz do patrão que envelhece antes do tempo,
num baldado esforço para eternos desgostosos é descontentes a

trabalhar concienciosamente; nada se diz da sua longa e paciente
procura. de pessoal, que, no entanto, muitas vezes nada mais faz

(Continua no proximo numero)

P,anelas e louças
CasaErlita AVISO

DESPAZIANO CRESTANO,
avisa ao público em geral que
está terminantemente proibido
caçadas e pescarias em seus ter
renos sitos em LAGEADO -

Campo das Moças, em Fehpe
Schmidt, neste município de Ca
noínhas, não se responsabilizan
do pelo que venha a suceder
aos infratores. 3x

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, o quanto antes, para
servires a teu Partido e à Pátria
nas urnas livres.

COMO USAR A BANDEIRA NACIONAL
USO DA BANDEIRA NA

CIONAL - topicos do Dec-Lei
n". 4543, de 31 de julho de 1942,
alterado pelo de nO. 9U79, de

1946, relativo à forma e Apre
sentação dos Símbolos Nacio
nais: -

"Art. 12 - A Bandeira Na
cional deve ser hasteada de sol
a sol, sendo permitido o seu uso

à noite uma vez que se ache
convenientemente iluminado.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escrí

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Major Vieira,
Municipio e Comarca de Cano
inhas, Estado de Santa Cata
rina, etc.
Faz saber que pretendem ca

sar:

Guilherme Corrêa Palhano e

Idalina Ribeiro Martins. Ele, na
tural deste Estado nascido nes

te distrito no dia 16 de novem

bro de 1933, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste

distrito, filho legitimo de José
Corrêa Palhano e de Dona A

gostinha Rosa Corrêa domicilia
dos e residentes neste distrito.
Ela. natural deste Estado nas

cid a em Canoinhas no dia 6 de

junho de 1937 domestica, sol
teira, domiciliada €o residente
neste distrito, filha legitima de
Manoel Francisco Martins e de
Dona Delfina Ribeiro domici
liados e residentes neste distrito.

A presentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180 Si alguem souber de algum
impedimento legal acuse-o para
fins ri!:' direito. E para constar
e chegar êste ao conhecimento
de todos lavrei lJ presente que
será afixado no lugar de costu
me e publicado no jornal "Cor
reio do Norte" da cidade de Ca
noinhas.

Major Vieira, 8 de maio de
1958

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

Maria G6ss Glinski Oficial do
Registro Civil do Distrito de Pau
la Pereira, Comarca de Canoinhas
Estado de Santa Catarina.

Faz saber que 'Pretendem casar:

Victoldo de Almeida Garrett e Ju
vina Pazda Ele solteiro, lavrador,
natural de São Luiz do Purunã,
Estado do Paraná. nascido a 9 de
Janeiro de 1935, residente neste

Distrito, filho de Esmael de Al
meida Garrett e de Helena Gar
rett já falecida Ela, solteira. do
'mestice. natural e residente deste
Distrito, nascida a 12 de Agosto
de 1939, filha de Antonio Pazda
e de Anna Cordeiro jà falecida.

Faz saber que pretendem casar:

Achilles Pazda e Lydia Engel. Ele,
solteiro, -comerciario, natural e re

sidente deste Distrito, nascido a

14 de Abril de 1919, filho de An
tonio Pazda e de Anna Cordeiro
já falecida. Ela, solteira, domes
tica, natural de Guarapú Munici·

pio de Mafra residente neste Dis-
. trito, nascida a 14 de Fevereiro
de 1931, filha de OUo Engel e de
Sofia Engel, residentes neste Dis
trito.

Quem souber de algum impe
dimento deve acusar na forma da
Lei.

.

Paula Pereira, 7 de Maio de
1958.

Maria G6ss Glinski
Oficial do Registro Civil.

Café? Sim,

14a. D. R. - Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

Edita� de Convocacão 2. Turno
, .'

I - Os conscritos abaixo, devem comparecer na Junta de À
listamento Militar. anêxa a Prefeitura Municipal. afim de serem in
corporados,

II - Os convocados que deixarem de se apresentar nas da-
tas abaixo declaradas, ficarão considerados INSUBMISSOS.

Unidade designada: - I BtJ. de Policia do Exército - RIO
Ponto de Reunião: - Prefeitura Munrcinal de Canoiuhas
Data de apresentação: Dia 2. de junho, às 2 horas da tarde.
Embarque: - Dia 3 de junho (3a. feira) às 8,35 horas.

João Siverio Antooheski, filho J08é Antocheski: Od'�nir Ber
ton, f Querino Berton: Mauro Antonio Wojciechovski, f Boleslau Wo
iciechovski: Silvestre Teoríorovecz, f Nicolau Teodorovecz; Wilson Bag
genstoss, f Otto Beggestose.

Unidade designada: - 2 Btl. Ferroviário - Rio Negro -- Pr.
Ponto de Reunião: - Prefeitura Municipal de Canoinhas
Data de apresentação: Dia 9 de junho, às 2 horas da tarde.
Embarque: - Dia 10 de junho (3a. feira), às 8,35 horas.

-

Augusto Strepaseola, filho Gueriuo Strapessola; Alcides Pau
luk, f Alexandre Pauluk; Aldemiro Hresko, f Paulo Hresko: Alexan
dre Margotti. f Maria Margotti; Alfredo Martins de Souza. f João
Martins de Souza; Alais Fachter, f Carlos Fachter: Amado da Silva.
f Ernestiua Maria de Jesus; Amaral da Silva f Lodario Antonio da
Silva; André Marek, f Alberto Marek: Anterior Rodrigues Martins. f
Liberato Martins do Rosario; Darcy Juogles, f João Miguel Jungtes:
Deonizio Helko. f João Helko; Emiliano Kluska, f João Kluska: Er
nesto Margntti. f Maria Margotti; Estanislau Schupel. f Baailio Scbu
pel; Francisco Alves Machado, f Silvestre Alves Machado: Francisco
Je Paula, f Dorvalino de Paula; Francisco Kacbimareck, f de Esta
nislau Kachimareck: Geronimo Ortes, f Manoel Ortes; Henrique Her
zioger, f Luiz Herzinger: João Bobko, f José Bobko, João Gregorio
Fragoso, f Teodoro Fragoso; João Leite, f José Leite; João 'Huchins
ki Filho, f João Huchinski: João Vicente de Lima, f Cecilia Vicente
de Lima; Joaquim Alvares Rocha, f Leonor Rocha; Jorge Furtado de
Souza, f Francisco Furtado de Souza; José Adir Conceicão. f João
Conceição; José Czarnik, f André Czarnik: José Lopes de Medeiros.
f Emilio Lopes de Medeiros; Nereu Genze, f Narcizo Genze; Nivaldo
Müller, f Carl')s Müller; Oride Nepomuceno Pinto. f Noé Nepomuce
no Pinto; José Marcos Safanelli, f Marcos Safanelli; Laudelino Mas
saneiro, f Alzira Ribeiro; Lauro Babicz, f José Bsbicz: Lauro Floren
tino Gravi, f Pedro Gravi Gonçalves; Lecnidas Bueno da Rocha. f
João Bueno da Rocha; Leonidas Pacheco de Miranda Lima, f Firmi
no Pacheco de Miranda Lima; Leónidas Monteiro, f Conceição Mon
teiro: Luciano Kondras, f Paulo Kondras: Luiz Murante, f José Mu
rante; Miguel Alves de Lima, f João Alves de Lima; Miguel Corrêa
Silva, f Elibio Corrêa da Silva; Pedro Lopes. f José Lopes; Pedro Sil
veira Padilha, f Julio Padilha dos Santos: Reinaldo de Souza de O
liveira Filho. f Reinaldo de Souza de Oliveira; Ricardo Klepacki, f
Pedro Klepacki; Romeu Kõnig, f Leopoldo Kõnig, Salim Zattar Fi
lho, f Salim Zattar; Santinor de Paula Cordeiro, f José de Paula Bue
no; Sergio Antunes Fernandes, f Pedro Antunes Fernandes; Severiano
Sarnowski Barbosa, f Manoel Ferreira Barbosa; Silvestre Stolarski,
f Nicolau Stolarski; Silvio Waldumnn, f Roberto Waldmann: Victali
no Kondageski, f Romão Kondageski: Waldemar Adam f GertrudeR
Adam: Waldemiro Sokecheski, f Antonio Sokaeheski: Waldemiro Wal
dman, f Henrique Waldmann: Wigand Grosskopí, f Carlos Grosskopf;

Canoinhas, 12 de maio de 1958.
Benur Augusto. Muniz - l°. Tne. Del. da H". DR

Parágrafo único _. Normal
mente, far-se-á o hasteamento às
8 horas e o arriamento às 18
horas.

Ar. 13 - Será a Bandeira Na
cional obrigatóriamente hastea
da, nos dias de festa ou luto
nacional, em todas as reparti
ções públicas federais, estaduais
e municipais, nos estabeleci
mentos particulares colocados
sob a fiscalização oficia! e bem
asim em quaisquer outras insti
tuições particulares de assisten
cia, letras artes ciencias e des

portos.
��J

Art. 15 - Será a Bandeira
Nacional diariamente hasteada:

d) na Câmara dos Deputados,
no Senado Federal, no Supremo
Tribunal Federal, no Supremo
Tribunal Militar, nos Tribunais
de Apelação do Distrito Fede
ral e do.s Estados, nos palacios

.

dos governos estaduais, nas PRE
FEITURAS MUNICIPAIS e nas

repartições federais, estaduais e

municipais situadas nas regiões
fronteriças, durante as horas,
respectivamente das sessões, au-

mas café boml
, \; ,��
ASTRO

"

; 'j.,

diencias e expediente adminis
trativo.

Art. 18 - O uso da Bandei
ra Nacional obedecerá às se.;.

guintes prescrições;
III - Quando distendida e

sem mastro, em rua ou praça,
entre edificios, ou em portas se
rá colocada de modo que o la
do maior do retângulo esteja em

sentido horizontal, e a estrela
isolada em cima.

IV _ Quando aparecer em

sala ou salão, por motivo de reu
niões, conferencias ou solenida
des, ficará estendida ao longo
da parede, por detrás da cadei
ra tia presidencia ou do local da
tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo- ocupante e colo
cada pelo modo indicado no nu

mero anterior.

VII - Quando em funeral:
para o hasteamento, será levado.
ao tope, antes de baixar a meia
adríça ou a meio mastro, e su

birá novamente ao tope, antes
do arriamento; sempre que fôr
conduzida em

.

marcha, será o.

luto indicado. por um laço de
crepe, atado. junto à lança".

.':� ij��
preFeridQI' ':1
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ESMALTE

Tintas para construções I

CASA
,-------------------------,

com Buster Crabbe
Uma aventura de Tarzan ...

conto da serie: As Âventuras de Bufalo Bill

Cine Teatro Vera· Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anal
,

LEMBRANÇA DO PECADO
com Bernard Blier, Suzy Delair e Danieie Delorrne

cont. da serie: AS Aventuras de Bufalo Bill

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido pàra menores de 5 anos

O REI DA SELVA

ás 17 horas Censura até 5 anos
DOMINGO - ás 20 horas

-

Proibido até 14 anos

QUE O AMOR I\IOS N-EGOU
com Richard Egan, Dana Winter e Cameron Mitchel

"Um sensacional drama de amor, baseado
na novela do' mesmo nome"

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

3a. e 4.a FEIRA - ás 20 horas - Proibido até 14: anos

EU E MEU ANJO
com Lucille Ball, Desi Arnaz e James Mason

"Uma deliciosa comédia da Metro Goldwin Mayer".

5a. e 6.a FEIRA - às 20 horas - Proibido até 14 anos

MORTE SEM GLÓ�IA
cf Jack Palance, Eddie Albert, Lee Marvin, Robert Strauss

"Um filme de coragem, ousado, que narra

te das as misérias da Guerra ... "

AGUARDEM: O Tesouro do Barba Rubra,
A Um Passo da Morte, Fora do Planeta,/

Bandido, etc ••.
cc ise' li_· 'liAm; �a _we

Churrascaria Mascote
de PAULO JARSCHEL

Churrasco diàriamente, com buchada às. quintas-feiras.
Almoço e jantar.

Canolnhas Rua Vidal Ramos 254 •• Fone 154

No Cineminha "São Francisco"

HOJE, às 20,15 horas - A PEDIDO:
1/Os filhos não sé vendem1/

com LÉA PADOVANI E JACQUES SERNAS

AMANHÃ, às 15 horas:

"HOMEM DE BRONZE"
com BURT LANCASTER

às 20,15 horas:

"OS FILHOS NÃO.. SE VENDEM"
------------------------,

SEGUNDA-FEIRA às 20,15 horas: SESSÃO DO SÉSI

-

Juizo Eleitoral da 88 Zona

Canoinhas, se

EDITAL
O Doutor PauloPeregrino Fer

reira, Juiz Eleitoral da Sa. Zo
na (Canoinhas) Circunscrição de
Santa Catarina, na forma da lei,
etc.

Faz saber aos que o presente
virem ou dêle conhecimento ti
verem que, havendo designado
o dia 24 (vinte e quatro) do cor

rente, ás 14 (quatorze) horas,
na Escola Municipal "Rodolfo
Zipperer", sita no arrabalde
desta cidade denominado Cam
po da Agua . Verde, para o rece

bimento de requerimentos para
titulos de eleitor - dos habi
tantes daquela localidade, con
vida os interressados que ainda
não se inscreveram como elei
tores para comparecerem na

quele dia, hora e local, fazendo
saber ainda, -- que os traba
lhos se iniciarão ás 14 horas,
encerrando-se ás 17 horas e que
os documentos que servirao

para instruir o requerimento
são os seguintes:

1) Titulo antigo
2) Carteira de identidade

3) Certo de Reservista de qual-
quer categoria

4) Carteira Profissional

5) Certidão de idade

6) Cetidão de casamento

7) Carta de naturalização.
Para que ninguem alegue ig-

norancia mandei passar o pre
sente que será afixado no local
do costume e publicado nos Jor
nais "Barriga Verde" e "Correio
do Norte". Dado e passado nésta
cidade de Canoinhas, no Car
tório Eleitoral, aos 16 dias do
mês de maio de 1958. Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Silva, Es
crivão Eleitoral o datilografei e

subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira

Juíz Eleitoral.

Confere com o original.
Data supra.

O Escrivão Zeno Benedito

Ribeiro da Silva.

Café! 'Só Mõrly
Precisa-se

Alugar uma casa.
. Favor telefonar 179
ou procurar esta redação.
A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus Cf .rretigionário« e sim

patizantes para' se inscreverem
eleitores.,

Tintas Ypiranga
Cd�a Erlita

Caminhão, (hevrolet
Troca-se ou vende-se por

propriedade de terreno um

Caminhão Chevrolet 39, em
perfeito estado. Informações
nésta redação. Ix

s. Tereza Especial

. PELIJS LA.RES
e .fféD O CD�<2 § 4

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
de Oliveira e Mercilda esp. do
sr. Oswaldo Werka; Anibal filho
do sr. José Sudoski Fo.

SEXTA-FEIRA: A sra. d. So
fia esp. do sr. Jordano Righet
to, de Rio Negro.
Nossos parabens.

ANIVERSARIAM-SE

HOJE: O dr. Haroldo Schmidt,
técnico eletrecísta, residente em

S. Paulo; A sra. dna, Leopoldina
esp. do sr. Rodolfo Froehner; o

menino Danilo filho do sr. Ser

gio Gapski e a srta. Irma filha
do sr, Engelber Zierhut.
AMANHÃ: OS srs, Pedro Me

rhy Seleme, Dr. Anuar Seleme,
Célio Kohler e Antonio Voicik;
o jovem Guido filho do sr. O
dilon Davét; as meninas Tere
zinha filha do sr. Antonio Ma
ron Becil e Miriam filha do sr.

Francisco Kohler,

SEGUNDA-FEIRA: a sra, dna.
Elza esp. do sr, Altavir Zaniolo,
residente em Curitiba; Os jo
vens Jayme José Rudolf filho
do sr. Felix Rudolf; Osmar filho
do sr. João Augusto Brauhardt,
sr. Silvestre Kosouski; Silvio filho
do sr, Afonso Knop e o menino
Vitorio filho do sr. Vicente No
vack.

TERÇA-FEIRA: As sras. dna.
Paula Maria esp. do sr. dr. Sau
lo Carvalho, Geralda esp. de Mi
roslau Dolysney; O sr. Alberto
Federmann, de Tres Barras; A
menina Maria Bernardete filha
do sr, Walmor Furtado; O me

nino Edison Luiz filho do sr.

Arno C. Hoffmann; A srta. Maria
Ecilda Gallotti.

QUARTA-FEIRA: O menino
Luiz Cesar filho do sr. Altavir

Zaniolo; A Sra. d. Pearl esp. do
sr. dr. Orestes Procopiack.
QUINTA-FEIRA: OS srs, dr.

Oswaldo Segundo de Oliveira,
Francisco Alves Pereira e Wal
domiro Medeiros; As sras. d.

Haydée esp. do sr. dr. Oswaldo

o QUE E" PROVIMI'?
1. - Um produto composto de. Proteínas-Vitaminas

e Minerais de procedencia holandeza e espe
cialmente preparado para o nosso clima.

2. - E PROVIMI é o grande e infalível regenerador
dos seus rebanhos tanto de Gado, Suipos e

Aves.

3. - Aumenta espetacularmente o crescimento, pro
dução, apetite e fecundidade dos animais.

4..... Contém antibióticos contra as doenças dos ani

mais, especialmente Suínos e Aves; portanto
o animal tratado com PROVIMI, é resistente

às doenças �nfecciosas.
5. - PROVIMI, portanto garante ao criador grandes

vantagens e aumenta, sem duvida, seus lucros.

Os depositários em Canoinhas, com ... prazer fornecem

maiores esclarecimentos e folhetos explicativos
sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIM i para pronta entrega.

Depositarias em Canoinhas:

Comércio e' lndustrie H. JORDAN SIA
Rua Getulio Vargas n.? 562 5x

.

Enlace Matrimonial
Com a srta, Janete, filha do

casal sr. Teodoro Artin e dna.
Elidia Humenhuk Artin, une-se

hoje pelos sagrados laços ma

trimoniais, o nosso amigo Cle
mente, filho do casal sr. Ludo
vico e dna. Angelina Dambroski.
Nossos parabéns.

Gente "Nova
Ivone é o nome da galante

menina que dia 7 do corrente,
veio enriquecer o já feliz lar do
casal sr. Jaroslau e dna. Lourdes
Sidorak, fato este ocorrido no

Hosp. S. Cruz.

Nossos parabens.

Diario Copiador RuI n. 3
Perdeu-se na Rua do Cartório

Sr. Rubens Ribeiro para o Cen
tro da Cidade, o Diario ern uso

da firma Indústrias União Ma
deíreira Ltda. Gratifica-se bem
a quem entrega-lo na dita firma
ou ao sr. EMILIO KIENAS.

Torneio de Bocce
Por motivo de força maior

foi transferido sine' die, o tor

neio de Botch entre as equipes
Balim de Ouro e Voigt, d'Agua
Verde, anunciado para hoje.

Caetano Costa, 553 - Canoinhas - 'S. c.

AS ULTIMAS
ARTIGOS

NOVIDADES EM
DE INVERNO

Lãs em todos os tipos - Casacos curtos e

compridos - Blusas e casaquinhos de malha e

mais uma infinidade de artigos vindos
diretamente de São Paulo e Rio.

Já em exposição nas

LOJAS UNIDAS L TDA.
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'S'ensacional!
Dentro' .de breves dias,
telefónica ampliada, com a

automática para

Canoinhas
chegada' de uma nova

100 " aparelhos!

terá sua

central
•

mais

SUB-.DIRETOHIO n4 UDN
EI MARCILIO 01"48
o Diretoria Municipal da U. D. N. de Canoinhas, repre

sentado pelos snrs. Modesto Zaniolo, João Selerne, Benedito The
'resio de Carvalho Junior, dr. Aristides Diener, esteve na' rica e

prospera localidade de Marcilio Dias, Domingo dia 18 do corren-:

te, para organisar e instalar o Sub-Diretoria daquela localidade.

Pelas 16 horas, em lugar previamente providenciado, gran
de massa de- partidarios aguardava a caravana. Foi composta a

mesa sob a Presidencia do snr. Modesto Zaniolo, presidente do
Diretoria Municipal que em seguida passou a presidencia dós tra-

,

balhos ao snr. João Seleme.

A Constituição da mesa para eleição dos membros do Sub
Diretouio .ficou constituida pelos seguintes:

Modesto Zaniolo, João Seleme, Benedito Theresio de Car
valho Junior, dr. Aristides Diener, Herbert Ritzmann, Bernardo

Metzger, Arno Wenscke, Rodolfo Lintzrnaier, Pedro Ferreira de

Lima, Wendelin Metzger, Alberto Voig Filho, Walter Westhall, E
valdo Ziperer, Rodolfo Anerhoch, Francisco Voigt, Alfredo Schu- '

-rnacher, Leonardo Endler, Francisco Gestemayer, José Osíka, Noé
<Nepumoceno Pinto, Vicente Gudas, Valdemiro Carvalho, Silvestre
Teodoroviz, Alfredo Lepper, Frederico Kohler, André Pangratz,
Gaspar Milbauer, Zifrid Anton, Rodolfo Froener, Guida J. Jan
tsch, Otto Finta, Waldorniro Gonchoroscki, Bertoldo Wick, Rober
to Lintzmayer e Gilberto Ritzmann.

Depois das formalidades legáes, ficou o Sub-Diretoria de
Marcílio Dias, composto' dos seguintes membros: --

Presidente de Honra, 'Gilberto Ritzmann; Presidente, Wal
demiro Carvalho; Vice Presidente, Evaldo Ziperer; 1°. Secretario,
Silvestre Teodoroviz; 2°. Secretario, Frederico ltohler; Tesoureiro,
Alfredo Lepper.

'
'

Membros: André Pangratz; Alberto Voigt, Henrique Gues
,temayer Sobrinho, Gaspar Milbauer, Siefrid Anton, Rodolfo Fro

ener, Vendolin Metsger, GUIda J. Jantch, Otto Finta, Waldemiro
Gonchorosckí, Paulo Voigt, Bertoldo Wick e Roberto Líntzrnayer.

Encerrada a sessão de organisação e eleição do Sub-Dire
toria da U. D. N. usaram da palavra os snrs. Benedito Theresio de
Carvalho Junior, Walderniro Carvalho e o snr. João Seleme.

E a U. ,D. N. prossegue na sua triunfante marcha através
do Municipio de Canoinhas, en-te em cada localidade e em cada
dí�trito vem encontrando decidido apoio não só de seus correli

gionarios, mas de centenas de simpatisantes que estão exponta
niamente aderindo a nobre causa politica da Eterna Vigilancia e

assim Canoinhas marcha para a sua recuperação politica compos
ta de homens, de verdadeiros homens da industria, do comercio e

da lavaura, haja visto corno estão' sendo compostos os Sub-Dire
torias em todo o munícípío.

Avante a. D. N. para felicidade e grandeza deste nosso

rico Municipio.

o Discurso que não houve
frei Elzeârio Schmitt, ofm.

SeIlJlOr Osmar Nascimento.
Meu amigo.

Bem percebeu 'sua vista inteligente que, entre os 300 convi

vas da sua festa de despedida, não houve lugar para um padre da
Paróquia. da sua Paróquia, a qual. durante mais de dois lustros, o

Senhor honrou com', seu exemplo. Sabe; tão bem quanto nós, a sua

compreensiva bondade, como aqui' estamos acostumados a' essas coisas;
pois em nossa cidade, que até há pouco foi a sua, constantemente,
inauguram-se novas residências e outras coisas sem as bênçãos da 1-

'Y,greja! Porém; e grande é miQh� safisfação , e!D o proclamar, pouquis-
,simas têm sido em 'Canoinhas as homenagens publicas a que a Paró
quia; vale dizer a Igreja Católica, tanto desejasse estar' presente. No
caso do senhor, além do desejo, era dever! E fôsse embora pelo mais
deslustrado de seus frades. Os motivos são dois: a sua amizade e a

sua religião."
'.,

Sôbre a extensão de 'suas, amizades em Canoinhas, o "Correio
do Norte" disse bem, mas não disse tudo. Pois até numa classe tão

.indesejável como é a do clero local, soube o senhor, com educação,
com simpatia e com bondades sem conta, conquistar amizades fundas
e, assim espero, perenes, como homem e como católico. Condão ra

ríssimo no meio social em que trabalhamos,

Ainda hoje, há poucas horas, na Missa das Crianças, lá esta
vam suas meninas, domingueiras e encantadoras, pertinho do Altar das
nossas Esperanças, com aquêles ares compenetrados de respeito e e

xemplarissima educação. que o mesmo exemplo de um pai soube gra
var-lhes na alminha ensolarada, Nem sei quando se viu o Nascimento'
perder a sua Missa aos domingos. Mas sei que, ao lado de dona Ju
rema, não era só uma vez por ano que lá estava no Banco da Santa
Comunhão. Sei, igualmente, que não seria "bem" dizer estas indiscre
ções num churrasco: nem todos dos que se dizem seus amigos dão.se
ao ócio mental de considerar, por um minuto sequer, qual possa ser

o segrêdo da irradiação de sua amizade.

Mas há de ser sem floreios de retórica moralizante a nota de
gratidão que vimos de público aqui expressar, senhor Nascimento. Tan
to a Paróquia Santa Cruz como a BIC agradecem. lhe, comovidas, as

demonstrações dessa copiosa bondade com que o senhor, como Ge-
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DENUNCIAMOS • •

xará em paz, porque acima de
tudo e por tudo está o nosso

dever de patriotas e defensores
dos nossos verdadeiros direitos,
que são os direitos do cidadão
livre e democrático, ,num paiz
livre e democratico corno o nos

so. Livre e democratico para 0S

que tem vontade de trabalhar e
produzir, para os patriotas e os

desprendidos de vaidade pes
soal, para aqueles que sabem
aplicar os dinheiros do povo em

beneficio do mesmo povo e a

cima de tudo,' em beneficio da
,

Denunciamos ao povo e ao e- paI. São beneficiados os nossos

leitorado esclarecido de Canoi- visinhos e a eles, damos os n08-

nhas, o ecesso de administra- sos parabéns. Qual o compro
ção do atual prefeito deste mu- missa legal .que existe entre o

nícipio eleito pela aliança social Municipio de Canoinhas e o de
trabalista (PSD�PTB), Esqueceu Porto União, para que o pre
ele que é prefeito do município feito de Canoínhas tenha por
de Canoinhas e foi administrar obrigação de mandar suas pou
o municipio de. Porto União. Lá cas maquinas apalpar ás suas

estão ás maquinas da Prefeitura estradas oficiáes e particulares;
de CANOINHAS, fasendo obras Qlle nos diga algo o prefeito de
ao nosso visinho Porto União, Porto União, que nos digam al
Muito bem seu prefeito: Em- guma causa a camara de vere

quanto abres estradas e carrei- adores de Canoinhas, desse com

ros para seus ," c u pi n h as" promissa inter-municipal e que
mesmo residindo em outro mu- nos diga por ultimo, alguma
nicipio, fica- Canoinhas, a mercê causa justificativa o atual pre
do abandono e da critica. De- feito dos aliancistas. Urna satis
nunciamos ao povo de Canoi- fação se deve aos contribuintes
nhas e ao eleitorado esclarecido e ao povo em geral, porque foi

que elegeu esse, prefeito, do des- o povo e os contribuintes que
governo que está praticando, em parte elegeram esse belo
corno gratidão aos "votos" que desconhecido para prefeito dos
recebeu nas urnas. Canoínhas, canoinhenses ...
merecia um pouco mais de seus Denunciamos ao povo de Ca
filhos, mas esse prefeito não tem noinhas essa aliança (PTB-PSD)
compromisso comnosco, ele não

que fói somente para ludibriar
é daqui e nunca será desta "ter- o povo e engana-los, sinão ve
ra", Se 'alguern se julgar ofen- jamos agora em vesperas de 'e
dido por esta denuncia, vá pes- leições o que acontece: o PTB
soalrnente ás nossas divisas ter- como o PSD vão ás urnas com
ritoriáes com Porto União e candidatos proprios - como
vetá com seus proprios olhos. duas feras a se degladiarem e o

Recebe o atual prefeito Mu- I povo inocente e incauto paga por

nicipal de Canoinhas, conforme I merecer pagar os erros cometi

balancetes que manda publicar, I dos. E' tempo de raciocinar jul
cerca de dez milhões de cruzei- gar e compreender para depois
ros por ano e mais perto de eleger o cidadão que deve' re.;,

quatro milhões da 'quota Esta- presentar um povo. Nunca mais
_. devem cair em erros corno C9,

dual, para aplica-los em "car-
reíros": e em outros municipios.

iram nas ultimas eleições, 'ele-

Os canoinhenses, representados gendo um prefeito que é só pre

pelas classes conservadoras, que
feito de si mesmo e dos muni

recolhem religiosamente seus cipios visinhos.

impostos "absurdos'' desejam ver Aqueles que julgam errando
qualquer cousa de 'util neste rnu- ter acertado, que fiquem com'
nicipio, mas qual, só vemos mi- seu erro, mas que a sua conci
seria em administração munici- encia patriotica nunca os dei-

nação.
-

Denunciamos ao povo de Ca
noinhas e ao eleitorado, o eces

so de desgoverno deste homem
que

-

atualmente. é prefeito dos
canoinhenses, eleito pela Aliança
PTB-PSD - sinão aguardem o

proxírno pleito t' vejam que de
pr--t-lto _ ele "volta para VERE
ADORl' mas se oc: canoinhenses
tiverem alguma fibra de, cida
dãos livres, nunca elegerão para
cargos eletivos cidadãos que são
contra seus municipios.
lVIEDITE BEM ELEITOR CA�

NOINHENSE, ANTES 'DE AS
SUMIR QUALQUER COM:
PROMISSO.

Se tiver duvidas sobre o que
acabamos de publicar, vá pes-'
soalmente certificar-se e volte
nos dizendo, que tereT110S a ma
ior satisfação de publicar sua li
vre opinião de cidadão livre e

democratico.

, I

Dois: "agradecimentos" ,

da BIC P. T. B..As meninas Maria Eli�abeth, MaríaTeresa, Mariá Cristina
Stockler Pinto e ao menino Luís Antonio Stockler Pinto, a Bibli
oteca infantil' agradece, c,?m efusão, por lhe haverem entregue,
num gesto exemplar, a quantia de C:r$1.000,OO;

"

------

A BIC, altamente sensibibilizada, agradece à, Editôra Vo
zes, por intermédio do Revdo. Pe. frei Aurélio Stulzer, a valío- .

síssima doação de 55 livros novos de sua edição.

Palmital, 8 de Maio' de 1958.

Ao Diretoria Municipal da U.
D. N. Canoinhas.

Venho por meio desta pedir
lhes por especial favor de' tor
nar publico que me acho desli
gado do partido Aliancista (PTB
PSD.) e que de hoje em diante'

pertenço ao partido UNIÃO
. DEMOCRATICA NA_çIONAL.

Faço a presente declaração
publica para que chegue ao co

nhecimento de quem de direito
e para' que não paire duvidas
sobre este meu ato.

rente do' mais prestigioso Banco da nossa cidade, como 'homem e

como cristãc, as soube prestigiar, animar e até engrandecer. Quanto a' .

BIC em particular, e aos intuitos da mesma, sei que deixou em Ca
noinhas mais de uma "lição" a pessoas pouco informadas. Excuso, pois,
afirmar-lhe' 'como a sua ausência do Inca. da matriz de Cristo Rei e

da sociedade vai' deixar-nos muito saudosos! A sua ausência pessoal e

a de sua digníssima Família.

E, além da gratidão, agora eis o que nos resta: invocar, sôbre
o grande Amigo que se vai, e sôbre os seus, a bênção, a defesa e os

favores todos dêsse Deus que a todos paga, muitas vezes já na terra,
conforme as obras e os exemplos de cada um. E 'auguramos que, den
"tre essas bênçãos, as da mais escolhida predileção caiam sôbre seus fi.
lhos, e que saibam, egl todo, o tempo e lugar imitar a seu pai; pois",

,-"também de bons catarinenses precisamos para merecermos um Brasil
,

melhor. ' ,i
....;, "",\�' \Canoinhas,

Podem desde já contar" com

o meu decidido apoio e cola-
boração.

.

�1
"

c

Desde já agradeço.
(as.) Argemiro Cirrrãa �e Oliveiramaio de 1958_ r,
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Advocacia' em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliv.ira n.O 550
CANOINHAS -_ Santa Catarina

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
" melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
I'r ,

",

Peças e accessórios
Vendas à vista. e a prazo'

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifido próprio'

Sementes de Trigo para o plantio de 1958
'" Adiquiridas pelo Governo do Estado atravez da Secre-

taría da Agricultura, comunica, a Associação Rural que as

sementes estão em seus depósitos e estão. sendo vendidas

pelo preço. de custo. O Governo. do. Estado concedeu este

ano a bouificação de Cr$62,00 por saca, bonificação. esta que
foi o valôr do fréte de Passo- Fundo Rgs. a Canoinhas.

Os preços das sementes de trigo estão assim estipulados:
Variedade «Kaumacleíner» Cr$600,00 a saca de 60 quilos

««Fl'orttana» «500,00« « «

Café
Ambas as Variedades «Kaumacleiner e Frontaria» após

Santa rereza Especial testes de germinação.. aprovaram e confímaram o que já a As

sociação Rural havia recebido da fonte produtora.
para o seu m�lh�;l',p'�lada� "� 1IIi

V. S. poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J, A.· Souza

Rua Eugenio. de Souza

à Venda
uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1950.

, Preço e condições con -

'

vidativas.

Tratar Casa Pereira:

o INSTRUMENTO da cida-
, dânia é o teu título eleitoral..

A democracia e o teu Partido
precisam de. ti. Qualifica-te elei·
tor enquanto antes para poderes,
servi-los,

. O_u�a _ "Plinlo Sllgado"
todas as t�rç.s.feira., as 21,30
horas, ptla Radio Globo, ,on.
das médias, 1.180 quílociclos,
ondas curtas de 49 metros e

6035 quílocíclos. (Colabora
ção do PRP de Porto União.)

Procure no seu fornecedor
o sebêo Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cenoinhense I

Material elétrico
CASA ERLITA

24.5.1958

Seguro de acidentes de nebalhe
ATENÇÃO LAVRADORES

A Associação rural de Canolnhas camunica a todos
os lavradôres portadores de cartões da Cia, Atalaia,
que o seguro de acidentes na lavoura está em vtgor
até o dia 30 de junho do corrente ano. Após esta
data, os interesados deverão comparecer no -escritórío
da Associação para a legalisação dos aludidos cartões,
Outrosim, comunica que do mez de, maio em diante
está aseitando novos segurados e que quanto maior
fôr o numero de lavradôres inscritos; mais barato
será o valôr do seguro,

Vende-se Caminhão FORD
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação 49 - com dí

ferencial simples (não reduzido)

Tratar
-

com l.eonerdo
na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

gràto prazer de comunicar ao Comércio e Iudústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.

..

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Cauoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por sa,co até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
.a .Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

•

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

Churrascaria Mascote
de PAULO JARSC,HEL

Churrasco diàriamente, com buchada às quintas-feiras.
Almoço e jantar.

,

Rua Vidal Ramos 254 •• Fone 154(anolnhas

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

-"

Comunica que acabou de receber um enorme sortimento de

M E I AS, de todas as' côres e tamanhos, diretamente das

fàbricas, vendendo a preços realmente convidativos.

Meias Elite, sem costura" 100% Nylon Dupont (Seda);
Meias Salaston, tamanho único, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Uníco, em luxuoso estojo; . '.

Meias Manchester, pura lã, especial para o invérno.

Meiàs de seda, rayon, linho e algodão;
Finissimas meias para senhoras (passeio);
Meias para criariça�, de nylon e algodão.

�

A R A O O R U O Z A K n. 7 i
Vende-se um com facas novas é vira folha em estado
de novo. Ver e tratar com o Sr.

B RA S I L I O I) E PAU L A, 'em PARADO.' Ix

Associacáo Rural de Canoinhas
, ,

,
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