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Completou dia 29 de Maio, o seu 12°. aniver
sario, o "CbRI\�IO DO NORTE", o, nosso Jornal.

,

Foram 12 'anos de lutas pelo progresso e bem \

estar desta terra.

Nesta data auspiciosa para nós, congratulamo
nos com os nossos assinantes e leitores e a todos a
queles que cooperaram para que este semanario . não

�

sofresse solução de continuidade. Aos nQ2SOS Direto-

res, Gerente ,e funcionarias externamos o nosso' sin
cero agradecimento pela eficiencia e dedicação que
sempre demonstraram, no cumprimento do dever e ao

proprietario deste Jornal, Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho, nossa justa homenagem nesta data.

"CORREIO DO NORTE" na situação e_' na opo
sição, foi sempre o, defensor dos altos, inter-esses de
Canoínhas. .Sua linha d� 'conduta sempre 'foi J) de
criticar e apontar erros, como elogiar 'e louvar tudo
o que proporcionasse de bom para nossa "terra". Sem

pre levou aos lares canoinhenses uma noticia confor-
'tadora, uma advertencia e uma sugestão, dentro de
uma linha de conduta condigna.

E assim marchará este "Jornal" cada vez mais

"ampliado- para () progresso e felicidade deste muni

cipio.
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Cidadão e a Lei 2.982
30 de novembro de 1956
Segundo o disposto na Eei nO. 2.982 de 30 (de Novembro

de 1956, que modifica dispositivos da Lei 2.550, de 25 de julho de
1955, que altera o Código Eleitoral (Lei nO.1.165, de 24 de julho
de 1950), e dá outras providências, o cidadão que não tiver pro
vide�ciado seu novo título eleitoral até o dia 30 de junho do cor

rente ano, estará incurso no art. 3°. da citada lel, e, não poderá:,

a) - Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou

função pública; investir-se ou empossar-se nêles;
. b) - Receber vencimentos, remuneração ou saláríç de

emprêgo ou função publica, ou proventos de inatívídadej
c) ;_ Participar de concorrência pública ou ,administrati-'

va da União, dos Estados, dos Territóríos; do Distrito Federal ou

dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
d) �'Obter empréstírnos nas autarquias, sociedades de e

conomia mistas caixas econômicas federais ou _estaduais; nos Ins
o- titutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer es

tabelecimento de crédífo màntido pelo govêrno, ou de cuja' admi
Distração este participe;

e) -,.... Obter passaporte ou carteira de indentidade;
, f) � Praticar qualquer ato para o qual sei exija quitação

do Serviço militar ou da imposto de renda;
.s-. «Paragrafo único - Os que, estando legalmente obrigados

a promover ,8 sua inscrição, não o fizerem até o dia 31 de de
zembro de 1957, ficam sujeitos à pena prevista no art., 175, nO. I,

, d� Código EÍeitoral; ressalvados os prazos de tolerância conside
ràdos nesse' dispositivo.

I'
No Cartaz:

«É PROIBIDO ROUBAR«
com 30 Garotos Itslianos.

No Cineminha «São FranCisco»
AMANHÃ, ás 15 hs. e ás 20,15 hs,

",Talhado� em Granito"
_!_ FAR-WEST ---

com Randolph SCOTT e Adele JÉRGENS.

Segunda-feira. ás 20,15 hs.
/'

Reapresentação.
r , ,-',e

NOTA. ESTÃO SUSPENSAS, PROVISORIAMENTE,
AS SESSOES GRATUITAS PARA O SÉSI.

B\\NCO_ ,DO BRASIL s.
AVISO 7- Concurso para Escriturário
A Agência local, no seu'hórário normal de funcio

namento, aceitará inscrições no período de' 2 a 20 de
JUNHO proximo para, o concurSQ acima" a ser reallzado
no�dias �26 e 27 de JULHO vindouro em díversas cida:

?e�, sendo .a: ,[.l)ais próxima, a, de CURITIBA - pR. Qualquer
mformação a respeito podera ser obtida na Agência Lo
cal do Banco do Brasil.

AM'

A.

Ano 13

1

rIO�rictario:- A. C. CAR�AlH�
CAIXA POSTAL, 2

.

.,
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tal situação vem criando, Se por
um lado' as fôrças da produção se

multiplicam ràpidamente em to
dos os setôres da atividade canoi
nhensêr-por outro a entidade con

cesaionâeia para o Ioruecimento de
'energia elétrica se revela incapaz
de responder às sérias necessida
des decorrentes dêsse grande esfor-
ço coletivo.

-

O Govêroo do Estado é deten
tor da maioria das ações da Em
preza Sul Brasileira de Eletrici
dade, que fornece à Canoinhaa For
ça e Luz S/ i\ Por isso e porque
° progresso de Canoinhas impor.

'Ita seriamente à prosperidade do
todo caterinense;" não se compre
ende fique a comuna da qual me

orgulha ser mandatário fora da
zona que receberá os beneíícios do
novo e notável empreendimento a

ter início dentro em pouco .

FONE, 128

Numero 499

'6r.[cnt�: HHA�S SUfMl
CIRCULA AO� SABADO�

o PROBLEMA DI ENERGIA ELETRICI
to. .._ '" '

_

Na sessão de 8 do corrente, o Deputado Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, ocupou a tribuna da Assembléia Legisjatl,va, onde
pronunciou o seguinte discurso-indicacão, aprovado por maioria

,

Senhor Presidenfe
Senhores Deputados
Traz-me à tribuna assunto que

importa decisivamente à prosperi
dade de Canoinhas. Trata-se do
problema da energia elétrica.

No começo de 1922, o saudoso

Henrique Frank. por concessão
da Superintendência Municipal.
construiu usina elétrica acionada
por um locomóvel a \j'apor e. pouco
tempo depois. a 15 de fevereiro,
inaugurava o serviço de forneci
mento de luz a cidade, O ràpido
desenvolvimento daquela comuna

logo tornou insuficiente a capeei/
dade da referida usina. A conees

são foi transferida para a firma
Machado Krüger & Cia., consti
tuida pelos prestantes cidedãos
Alvaro Soares Machado. Reinaldo
Krüger, Sezefredo Krappe, Benja
mim Stulzer e Vitor Felipe Rauen,
os quais adquiriram locomõvel
mais possante e remodelaram as

'linhas de diatribuição.tconseguindo
assim atender ás necessidades que
se faziam sentir âquela época.
Mais alguns anos- e o crescente

progresso canoinhense voltou a e·

xigir melhorias no serviço de for
necimento de luz elétrica.

Reinaldo Kruger, Vitor' Felipe
Rauen e Sezefredo Krappe fizeram
cessão .de seus direitos aos sócios
remanecentes Alvaro Soares Ma�
élrado e Benjamim Stulzer; que or

ganizaram 8 firma Machado &
Stulzer. Tambem esta porque 08

serviços' não correspondessem às
necessidades do momento, foi suo

cedida pela atual denominada Ca
noinhas Força e Luz SIA, da qual,
entre outras pessoas. fez parte' co

mo organisadora a Excelentíssima
Sara. Irene da Gama Lobo d'Eça
d'Aquino.' A nova entidade esta

beleceu contato com a direção da

Émpreza SulBrasileira dfl Eletrici
d_�(le, resultando das entendimen-

, tés havidos a construção de uma
; líiJ'ha de transmissão entre Canoi
niíàs e Mafra. A energia elétrica

qUe passou a lhe vir das usinas de
Braciuho, município de Joinvile,
ti de São Lourenço. municipio de

Mafra, não tardoú, porém. a se

revela'r insuficiente. 1\ linha d�
transmissão era precária e a quo· '

ta de energia. por sôbre ser exí

gua" foi logo absorvida pelo estabe
lecimento de indústrias, pela amo

pliação da rêde de iluminação p]Í
blica da cidade e a instalação dês
se!! serviços na v,ila de Três 11arr8's.
Então, começou para os canoi.

nhenses o drama do racionamento
motivado pelas estiagens períodi.
cas que reduzem a, capacidade das, Como se sabe o Escritorió Te-
usinas de Bracinho e São Loureil- cníco Saturnino de Britol cal-
ço, pela precariedade da linhade culou em 1.400 metros cubicos

" .
'

dI""
, Canoii1has está de pa, l�abenstransmlssão e ongo percurso e ',por dia, a quantidade de agua

;

por outras razões de natureza vária. necessaria e sllficient� para o com o inicio deste grande tra,·

E' illsguentavel ° prejuizo que abastecimento de toda a cidade balho.
,

.

I

Estou na certeza de que 8 Co
missão Estadual de Energia Elê
trica, presidida pelo competente

"

engenheiro Dr. José Corrêa Hülse,
efetuará estudos que redundarão
em justo reconhecimento do Poder'
Públicoà atividade do altivo pov6
de Canoinhaa.

São estas. a'lI poderoses razões
por que, Sr. Presidente, requeiro
Vossa E'Xcelêocia se digne de sub
meter ao voto dos meus ilustres
pares o endereçar se ao Dr, José
Corrêa Hiilse o segumte apêlo.

Excelentfasimo Senhor Doutor
José Corrêa HülllP DD Presideute
da Comissão Estadual de Energia (
Elétrica" Florianópolis.

A Assembléia Legislativa do Es- \

tado, tendo em vista o próximo,
(Cont. elll página inferna)

POCOS ARTESIANOS
, �- 'I -

EM (ANOINHAS;'l
O SERVIÇO DE AGUA E

ESGOTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, como par
te de seu programa de perfura
ção de poços em diversos mu

nicipios do Estado, contratou
com uma firma especialisada -

GEOLOGIA E SONbAGEM LI,;.
MITADA, a execução de um po
ço semi-artesiano para esta ci
dade.

'O engenheiro Vitor Dequech,
tecnico responsável daquela fir
ma, demorou-se alguns dias en
tre nós, fazendo os estudos ge
ologicos preliminares para a es

colha do local mais indicado para
a abertura do poço.

,

Uma possante sonda, BUCY
RUS --- ERlE - modelo 20 W
da referida firma, está concluin
do um poço em Àraranguâ, çle�
vendo ser tranportada para CA
NOINHAS dentro de trinta dias
aproximadàmente, para dar ini
cio aos 'trabalhos de peduraçãó.
Será executado inicialmente' Iapenas um poço que servirá de

teste para verificação da quan
tidade e da qualidade da agua,
do sub-solo de Canoinhas.

Concluido ° poço, 'serão feitos
no mesmo ensaios de vasão que
permitirão calcular quantos po
<';OS serão. necessarios para o a-

í bastecitnento de toda a cidade.

'-\
:-

(população atual) calculo esse

que exigirá provavelmente di> 6
a 10 poços.

Em face dos elevados custos
de uma adutora para trazer agua
de pontos distantes até a cida
de, a solução de captar a agua
subterranea apresenta-se corno
a mais económica, alem de a':'
presentar a possibilidade de se

obter uma agua pura que dis
pensa tratamento bacteriologíeo.
A abertura deste poço de Ca- --'

noinhas é parte do programa de
perfuração de poços em diver-" "1,

sos muriicípios do Estado.

Deve-se corno é de jüstlça re

saltar o trabalho e o empenho
do ,Dr. A:roldb Carríeíro de Car
valho, que não tem, medido es

forços junto aos poderes com

petentes, para que Canoínhas
tambem tenha o serviço de agua,
resolvendo assim o cruciante
problema que dia à dia vem pre
ocupando a população dl:j. Cidade.

Congratulamo-nos com ° emi,.;
nente Dr. Aroldo, Carneiro de
Cárvalho, digno filho desta ter
ra que muito tem feito para o

,'progresso de Canoinhas.

O nosso,l reconhecimento ao

Exmo. Snr. Governador do Es
tado que sempre está com as

, vistàs voltadas para, nossa ter
ra e nos tem proporcionado um

clima de conforto e bem estar.
dentro' da corriuna Catarinense.

/
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José Yvan da CosIa
Bacharel 'em Direito

'dvocacia em geral, �speci.
almente crime

aça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina
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A mais antiga .,

A mais sortidà
A mélho'r

�.�Ple'fe'ri.da ,.

:Oficin.a

({'ê$lâffip�,gã
Completa assistênciai' para

'."
.

b'':. " I" do peq'ueno cohcert(j,
sua,;

c,
I.CIC eta 'até a ';reforma gerâl

,

. 81tiêletas das me'lhores, marcas. '

.', '

Peç'ás 'ê ã8bessàrios
;Ven'd�s À v'i�.k, �, à prã2Jd.

,j':/:d{!:P 'l' '.

S,rtip{e. '9'FI�íNÂ "ÀE�Â.MPAd@
, nà IPâüía Péhil'ra ::' rEdifí�io proptl'ô

I �

à Ve:n'fja
�.r �t!)· 1"· � '�f' et, "��

\

u,:na camionete tipo perua -

,

"14'brd$ohÍl 19'50:
'

Preço e condições con-
I vidativas.

Tratar Casa' Perei'rà

O.' 'INSTRUMENTO da cida

, dânia é o teu tíhilo eleitoral:
A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
serví -Ios.

V, S poderá comprar re

logios - modernissimos
anéis e brincos de dí

versos modelos
.

Na ii; eroloene Suissa
OP. GUilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza ,,-"

Ouca - "Plinio Salgado"
-,:. 1

todas as tI' Iças, feiras, as 21,30
horas, pela Radio GIJbo, on-

das médias, 1180 quilociclos.
ondas curtas de 49 metros e

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

Procure no seu fornê(edor
o sebêo Princeza, Lygia,

80rax ou Tupy
Um produto, bom,

espédàl e canoinh�nst!

Mcit�rial elétrico
CASÂ ERÊIT:À .

,
{.

Café

sànta fereza Espedál
para o seu melhor paladar

o OUE Ê' PR6'VIMI'?';;;w.

1.,� ;, .' tim� J��C;d�t,b"� (!'�hipó,�íH. ,��'" PFbi�in�§�yit��,ifiª'f
e Mi:tiêrais de t()cedehêía hÔlânde:iil e és '/e-
'cí�lrrieFitê pré�lt'ádg �àf� o ii3§'so �iim�.

p
,

fu PRpYJ'MI,.�.b, grap,d� � \�fàiiyeti,régén�rüdô'r
dos seus rebanhos tanto de Gado, .Suinos e

,

� I!:
• 'I" '.

'

";; i:'-

Aves:
,

,\ -i

'

.. �' i.' J,'i<�' �

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

4 .
.,.' Coritérn- antibióticos cOntrá as doenças dos aní

mais; éspecialrnehte Suirlos é Aves;' portaritÕ
, o animaljratado com, �ROVIMI, é resistente
às doenças infecciosas. ,.', I'

., ... ' , �.
.

,.. " • '

; .. -(
, ,4:". ,. '�

"'-
. .f �;. ....

5. - PRO VIMI, portanto garante ,a,o criador grandes
trl:lntagens e aum�ntâ, sem duvida, seuS lucros.

Os depositários em cà�oinhas, com prazer fornecem
maiõres" esélârecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.

l-éh1OS PROVIMI par� pronta enÚega.
népB§itarids êrh t�hJinliàs:

Coffiêfêk)� .!! Irl�u�t:ri�' H. JQRDAN' SIA,.
Rua Getulio Vargas n.? 562 3x

. .".. - �

Seguro de addernes de trabalho
ATEN�Ao ��V�AuOR�S

A. Assbcia�ãó rural de Canoinhas carnuníca a todos
d� 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 deverã� c()mparecer 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
fôr o numerá de lavradôres inscritos, mais

.

barato'
será o valôr do seguro. .-

Vê�âe-se Caminhão FORD "'F7�
Um Cart)inlião }-:Ôrd F7 ano Iabrícãçãó 49 - com d1iferencial Sirhpl�s Úiâô 'reduzido)

Tratar' 'com Leonardo
na Comercial Automecaníca Ltda. Ruà Coronel Albuquer-r
que ou Fôhe 278.

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

grato prazer de cômunicsr ao Comércio" e Indústria de Canoi
. nhas e seus arredores. qu'e está fazendo eutregas regulares de
mercadorias de São' Paulo a CSlhJilibllS de ] O (déz) em 10 (dézY
dias com preços especiais de Cr$ J,40 por Kg.
Transporte de cargas de Pe-rto Alegre via Curitiba a Cancinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Csnoinhas 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 Setemb�o, {57 - Telefone'� 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESS'Ü JOINVILENSE tlMl'r�í:)A:

CA.S,A L"ANQ,�R
Rua Pàula Pereira, 793 - Canoirilias

.':
,', '�,' �.' "" ,"./','. � .,i :"\, .. �\,, � ',1\� -_;', ('j�\;i';� � '.'1 \' ;'�

Comífnica que acabou de receber uih enorme sortimento de

M E I AS, de todas as h�res e t�manhos� 'diretamente das

fàbtiCàS� 'verideridõ â pfebos reâltnetite Ci:)'nvidâtíVb§�

:M�iti Jtiitê� sem 'costura, 100% N§1ôH Dil�ànt (S�d8);
Mef;'s 's�lá8\on, tarpahho t1nibo: lbtJ°fJ H�íiri�â ��lóh;
tadían�o Uni��� �ili mxtiõ�� �k�6jÓ; .'

Méiai Má��Íl�iter! �trFà"1ã;" �'��ecial'�art ó i����ri\j.
Meias ,dé seda, rdYon,':Íin�d' �. 81g�aão;
FinissiJiis fueii's pata ié'rllibtas ,tpãss�io); .".

Meias para �ti�nçés, de hyIÓii é algodão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

AVISO
Solicitamos aos Snrs. Triticultores que venderam tri

go da ultima colheita "a,o Moinho «INDUS»; compa
recerem em nosso escritório, afim de receberem ainda
urna diferença de preço, conforme relação fornecida

pelo Banco do Brasil S. 'A. desta.
"

Comérci'o e Indústria H� Jordan S/A
Filial Canoinhas. Ix

';BARBEARIA REAL
Leonardo Gapski avisa sua distinta clientela

que para melhor atende-Ia, instalou mais uma

,� ,

cadeira, assistida por profissional
competente. 2x

. Àssociacáo Rural de (anoinhas
,

,

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 bonificação 'de Cr$62.0.0. 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-s Cr$60.0.o.o. a saca .de 60. quilos

««Frontana» «50.0.;0.0.« « «

Ambas as Variedades «Kaumacleinee e Frontana» após
testes de germinação. aprovaram e confimaram o que já a As

sociação Rural havia recebido da fonte produtora.

Churrascaria <Mascote
de PAULO JARSCHEL

t .

Churrasco díàriamente, com buchada às quintas-feiras.
,I

Canoinhas
Almoço e jantar.

-- Rua Vidal Ramos 254 •• Fone 154

Acabamos de

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de

Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.'
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

Topografia - Agrimensura - Medição de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados <I.ue preten-
derem eff'tuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme.

Churrascaria
A mais bem montada'da cidade, oferece diàriam�nte às
famílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e as especiais galinhas .

ao espeto, galeto, etc.

CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defronte à Estação Rodoviária, permanece

-

aberta até às 24 horas. '.

Máquinas agrícolas e

.pare beneficiar medeires.
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Ciardndo & �nüppel Ltd.
.

Nesta cidade.

,Oportunidade
,
Vende-se datas, ótimo pon

to, estrada Marcilío Dias.

Tratar Casa Pereira

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

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
noinhas, não se responsabilizan
do pelo que venha a suceder
-aos infratores. lx

Terreno à venda
Vende-se em Rodeio Gran

de uma área de 40 alqueires,
sendo metade terra de plano
ta e metade calva, com (2)
duas casas próprias para
comércio e duas para costeio
de fazenda, todas cobertas
com telha.

Vêr e tratar com o Snr.

Alipio Corrêa de Lima em

Rodeio Grande - Município
de Papanduva. - 2x

Atenção Caçadores
Max Goestmeyer, Margarida

Goestmeyer e Donaldo Voigt,
comunicam que estão terminan
temente proibidas caçadas em

seus terrenos na localidade de

, Caraguatá. Os que diante dêste
aviso forem encontrados caçan
do noS respectivos terrenos, te
rão que se justificar perante
autoridade competente e serão

punidos conforme a lei. 2x

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

Precisa. - se

ilugar \uma casa.
Favor telefonar 179
ou procurar esta redação.

31.5-1958
,+ -,

JUSTIÇA ELEITORAL

EDITAL
o Doutor PAULO PEREGRI.

NO FERREIR.\ Juiz Eleitoral
da 8a Zona, Cenoinhas, circunscri
ção de Santa Catarina, na forma .... 6°.) Distrito 'de Felipe Schi-
d I· t midt - Preparador: Escrivão Joãoa .el, e c •. "

. '

Augusto Braunhardt.

,e., 70.) Paulá: Pereira (distrito) _:
Preparadora: Escrivã Maria ,GOSB

. Glinski .

8°.) Distrito de T��s. Barras
- Preparador: Escrivão Sesinando
de Andrade.

/ . Preparadora: 'Prof. Zulmira E.
dmeê de Barros Lima .

Faz saber aos que o presente vi
rem, ou dêle conhecimento tive
rem, que para esta oitava zona,
.;_ por nomeação do Egrégio Tri
bunal Regional Eleitoral, foram
distribuidos os Juizes preparado
res seguintes, compreendendo ai

seguintes [urisdiçõear-«
Iv.) Barra Mansa - compre

endendo as seguintes localidades:
Taquarizal e Timbosinho.
Preparadora: Prof.)nês Bialeski,
2°.) São Sebastião dos Fer-·

reira compreendendo as seguintes.
localidades: Tamanduá e Serra do
Lucindo.

.

Preparador: Manoel Eleuterio
Furtado.

30). Bela Vist'a dó' Toldo �

compreendendo as seguintes loca
lidades: Bela Vista do Toldo,
Rio Bonito, Imbuia e Arroio'
Fundo.
Preparador: Proí. Alfredo Ludka.

4°.) Rio dos Poços - com

preendendo as seguintes localida
des: Gralha, São Roque, Barreiros
e Paciencia dos Ferreiras.
Preparadora: Prof. Alice Hele-

na Wittlich.
.

5°.) Pinheiros - compreen
dendo as seguintes localidades: Rio
dos Pardos e Hichardt,

90.) Distrito de Major VieirB
- Preparador: Escrivão Sebastião
Grein Costa.

100.) São JóiÍó dos CavaIIrei
ros - Preparador: Sebastião Ma.
noel de Souza.

. 11°.) Marcilio: Dias - Prepa
radora: Prof. Lucilda Inês Metzger.

120). Fartura - Preparadora:
Prof. Ecilda

�

Griten, III qual aten
de as seguintes localidades: Far
tura de Baixo, Fartura do Meio
e Santa Haideê.

.

Para que ninguém alegue igno
rancia, mandei passar o presente
que será afixado no local -do costu
me e publicado da imprensa local,
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, aOB vinte dias de maio
de mil novecentos e 'cincoenta @

oito. Eu, Zeno Benedito Ribeiro,
Escrivão o datilografei e subscrevi.

O Juiz Eleitoral
Paulo Peregrino Ferreira

início da construção do segundo
circuito na linha de transmissão
Jaraguâ - Mafra, empreenJimento
êsse que beneficiará a todo o nor

te catarinense, excetuada a cidade
de Canoinbas, acolheu ponderação'
do Deputado Benedito Terézio de
Carvalho Júoior e decidiu apelar
a Vossa Excelência no sentido de
que se digne determinar a reali
zação de estudos que culminem
com a inclusão da referida cida
de na área a ser atingida pela
importante iniciativa.
, Fora de dúvida que a aber
tura do túnel do rio do Júlio e

a instalação, do conjunto Diesel
de 10..0.0.0 kws., em Joinvile, re
solverão, em definitivo, o pro-

!#iM!Ii

a pioneira das tintas em pó, soluvel em agua.
.Lavavel,

I

Conclusão da primeira página

I(rem-

CASA

rt

I

I

o PROBLEMA
ENERGIA

ESMALTE
DA
ELETRICA

blerna que vem restringindo a

produção das grandes fontes de
riqueza existentes no norte ca

tarinense. Os resultados dêsse -

notável empreendimento seriam
incompletos, porém, se

-

não al
cançassem Canoinhas, cuja po
sição de relêvovna geografia e

conomica do Estado merece a

mais séria atenção das autorí
dades governamentais.
Na segurança de que o pre

sente apêlo encontrará resso
nância no alto espírito .públíco
de Vossa Excelência, cumpri
menta-o respeitosamente.

José de Miranda Ramos
Presidente da Assembléia

Legislativa

PA R A ' F E R IDA 5,
E "C Z' E MA' S ,

"N FLAMAÇOES'�
COCEIRAS,
:,h·RIE1RAS,
ESPINHAS, ETC;

�================��

CONTRA CASPA,
nOEI1A DOS CI· ,»

,BELOS E OÊM'AIS '

"

AFECCOU DO '
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Anc 13 - CANOlNHAS - S. Catarina, 31 de Maio de lllsa . N.499 Mala Trocada
Houve em dias deste mês, em

Papanduva frente á casa de Sr.
Jovino Tabalipa, no onibus que
váe de Lages à Curitiba, uma

, troca de malas. Pede-se á pes
sôa que a' retirou a finesa de

deícha-Ia na casa do Sr. J.

Tabàlípa onde se encontra" a

'outra, que deve ser a sua.

José da Silva Lima

..

Utensílios
domésticos

e4tla ��tit4

Banco de Marcineiro
Vende-se um com

pleto com ferramen
tas. 3x

Tratar nesta redação

R EGISTRO CIVIL Edital
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis-
tro Civil de Major Vieira, Mu- Apresentaram os documentos
nicipio e Comarca de Canoínhas.' exigidos pelo Código Civil art.Estado de Santa Catarina, etc.

, 180. Si alguem tiver conhecimen-
Faz saber que pretendem ca- to de existir algum impedimen-

sar: ,to legal, acuse-o para fins de

Sebastião Prudente Vieira ,�
, direito.

Lilia Müller. Ele, natural deste E para constar e chegar êste
Estado, nascido em Porto União, ao conhecimento de todos lavrei
no dia 20 de' Janeiro de 1921, o presente que será afixado no

comercial, solteiro, domiciliado e lugar de. costume, no Cartorio

residente em Canoinhas filho le- do Registro Civil de Canoinhas

gítímo de Anastácio Prudente e
e publicado no jorrial "Correio

d d A V·· d
.

'1'
do Norte" desta Comarca.

e ona na 1e11'a, ormci la-
dos e residentes em São Joa-

-, quim, neste Estado. Ela, natural
deste Estado, nascida neste dis
trito, no dia 11 de Junho de'

Major Vieira, 27 de maio de
1958.

Müller, domiciliada e residente
nesta vila.

Eu, Sebastião Grein Costa, O
ficial do Registro Civil que es

creví, dato e assino.

s. Tereza Especial
o seu café

1935, domestica, solteira, domi
ciliada e residente nesta vila, fi
lha legítima de Gustavo Mül
ler, fal-cido, e de dona Tereza

Sebastião Grein Costa
Oficiai. do Registro Civil

gQQ����QQ���QQ�QQQQQ���QQ�QQQQ�QQQQQQ�
m

'

m

I LOJAS U iO· S lTO .1
� m
� m
ae A casa que trabalha pela sua economia I 'a
� m
ce Não perca tempo! O endereço certo para comprar melhor m
ae· pelo, menóres preços em Canolnhaa: ta

m LOJAS UNIDAS LTDA. - Rua Caetano Costa, 553 - Canoinhas �
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� LOJAS UNIDAS LTDA. m
m m
ce A Pioneira dos Preços Belxos m

� CAHOINHAS Rua Caetano Costa, 553 SANTA (ATARI"A m
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Decreto
de 26 de

n. ·43.805
maio de 1958

Abre pelo Ministério da Agricul1;ura, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00 para auxiliar 'a realização da II Exposição
Agro-Avico!a-Industrial no Município de Canoirrhas,
Estado de Santa Catarina.

,

.

O Presidente da República. usando da autorizacão contida
na lei número 3.296, de 30 de outubro de 1957, e tendo consul
tado o Tribunal de Contas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos
termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚ
blica, decreta:

Art. 1.0 E aberto, pslo Ministério da Agricultura, o crê
dite especial de 0.1'$ 2,000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para
auxiliar a realização da II Exposição Agro-Avícola-Industríal no
Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Art. 2.° O auxílio de que trata o presente decreto será
entregue à Associação Rural de Canoinhas, entidade patrocinadora
da exposição.

Art. 3.° :reste decreto entrará em vigor na data de s�
publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1958, 137.° da Independên
cia e 70° da República,

Juscelino Kubitschek'
Mário Meneghetti
José Maria Alkmim.

ANIVERSARIAM-SE de Fatima filha do sr. Ernes-
BO/E: a srta. Genoueoa to Noernberg.

Krisan; o menino Guido filho Quarta-feira: os srs. An.
do sr. Guilherme Prust; Ade» tonio Martins de Oliveira; e
lia filha do sr.Toâo Tokarski. o sr. Iose Daguiomar Wendt;
AMANHA: os srs Mif?uel a sra. dna Maria Joracy es»

Dimidiuk; e o sr. Horst Win,. posa do sr. Osorio Bueno
ter; o jovem Hugo Hoffmann; Quinta-feira; os srs Wal"
o menino Sergio Arno filho ter Witt; e o sr Rupprechtdo sr. ArnoC. Hoffmann; as Loeffler; o menino Hilario
sras. dna. Maria de Lourdes, filho do sr. Demetrio Rudey;
esposa do sr, Bruno Hugo a srta. Isabel Saua; Li.tia
Co lodel; dna, Celt, esposa do filha do sr. Vitor Tomaschitz;
sr. [ohannes Rotherr; dna [u- .

Mari Stela filha do sr. Nar«
dith esposa do sr. Wiegando ciso Bartnick; Dulcemar filha
Knopp; e dona Estefania, do sr. Liaio [oão Ferreira.
esposa do sr, Antonio Karvat.

Sexta-feira: os srs. Francisco
Segunda-teira os srs. Nei Fernandes Luiz; sr Tuti Na

Cordeiro; sr, Bernardo Wendt der; e o sr. O�Cl11' Pereira;
Segundo; os meninos Amauri o menino Romeu filho do sr,
filho do sr. Antonio Tampo", -

Cartas Mülbauer; dna. Mac
roski; Anildo filho do sr. Pau. ria Hortensia esposa do sr.
lo Zapp; a menina Laurici Quintino Furtado; as meni
filha do sr. Carlos Mülbauer. nas Maria Euli filha do sr.

Terça-feira: o. sr. Ladislau Manoel [ungles; Alice filha
Knorek; as sras. dna. Noêmia do sr, José Tireffin; Paulina
esposa do sl'./oão U. Reint'/; filha do sr. Ananias Petrin»
e dna Zélia esposa do S1'. Ivo tchuk
Mayer; srtu Maria Edy Saba- Cumprimentamos a todos
tke; as meninas alivia M.
de Fatima filha do sr Dar- com muitos votos de felici-
cilio Hostin; Edilete Maria dades.

SclerneAntonio
Rua Felipe Schmidt

com bem sortido armazem de secos e molhados
OFERECE

Frutas e Verduras
sempre em estoque.
A tende pelo fone 226.
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I MERHY SELEME, e: FILHOS em TRES BARRAS
Revendedores autorisados" 'tem para pronta entrega:

Acordeões Todeschini - 48, 80, 120 Baixos - 2, 5, 7 Registros
,Preços especiais - tambem facilitamos pagamento. Procurar as Lojas de MERHY SELEME & FILHOS - IRES BARRAS.
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