
"Intensifica-se o movimento em pról d
s luç

�

o do problema de en r i létrica
Mais duas reumoes foram levadas a .efeito pelas

Associações - Comercial e Rural,' Prefeitura Municipal Ano 14-
e Camara de' Vereadôres inclusive do Rotary Clube de
Canoinhas, a fim de solucionarem o' problema de energía
elétrica que devido os constantes racionamentos impostos
pela Emprezul, vem' a nossa índustria e toda a vida eco-

nômica do Municipio, sofrendo graves e pesados prejui-
zos ao seu desenvolvimento.

Compareceu as aludidas reumoes, o Dr. Zaidem
Seleme, Diretor-Comercial da- Canoinhas Força e Luz S.

A., que também está interessado em prestar sua colabo

ração na solução do problema. Não podemos ainda adi
antar aos nossos leitôres, qual foi a formula apresentada
e aprovada pelos Poderes e Associações de Clásses. O

que podemos afirmar � que desta vez, com a ajuda e

colaboração de todos, brevemente não mais estaremos re

cebendo as consequencias do. racionamento. Requerendo
solução o problema da energía eletrica em\nosso Município,
um estudo completo de nossas possibilidades materiais, as
sugestões e opiniões havidas durante as reuniões, ainda
não chegaram ao seu termo final, nem foram estrutura
das bases que possam servir de ponto inicial para a rea

lização de qualquer iniciativa.

'" /
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Deputado Federal
Dr. Aroldo Car-

�mntc: n�ASS SmM[
, CIRCULA AOS SABADOS

_ Estuda-se, como já dissemos, a . formação de uma

Comissão Executiva composta de elementos de todas as

Classes económicas do Municipio, Prefeito Municipal, Ca
mara de Vereadôres e Rotary Club, que logo após levan
tamentos tecnicos, se encaminharão diretamente/ a outros
Orgãos que possam dar ajuda concreta para a' solução
de um problema que toda a população tem interêsse em

resolver o mais rápido possível, dado a constante apre
ensão reinante no nosso meio .índustrial-comercial. Foi. a
dotado nas reuniões o seguinte' lema - "Ou salvamos
Canoinhas das trevas .que a sufocam, ou deixamos que
"ela pereça por falta de iniciativa radical". A união faz a

força: Se dessa força que sempre impulsionou Canoinhas
para a frente atravez dos empreendimentos dos homens

que realmente tem e mantém se interessado pelo seu

desenvolvimento e progresso, o atual momento está a exi

gir uma solução imediata no cruciante problema de ener

gía elétrica. Confiemos na inteligencia e boa vontade dos
nossos Poderes constítuídos e Associações de Clásses.

Compareceram às reuniões, as seguintes pessôas:
Dr. Haroldo Ferreira, Alfredo de Oliveira Garcindo, Fran-

.

cisco Rafael Di Láscio, Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira,
Dr. Zaidem Seleme, Irmãos Zugmann, Wilmar Fridrich,
Dr. José Ivan da Costa, Tufi Nader, Guilherme Prust, Dr.
Alfredo Scultetus, Oldemar / Mussí, Luiz Miranda, Michel
N. Seleme, Basilio Hutnenhuk, Jair Campos Corte, Her
bert Ritzmann, Leopoldo Haimbeck, Edgard Mayer, Wi
gando Fischer, Mílles Zaniolo, Nelson Cervi, Ithass Sele

me, Benedito Terezio de Carvalho Netto e Abrahão Mussi.

Churrascaria Sabiá
vando ótima impressão da orga-

'

nização, de ambiente sumamen
te familiar, modelar no gênero,
cuja necessidade já era gritante
para Canoínhas.

-

"Correio do Norte" agradece
a gentileza do convite e deseja
ao proprietário grandes recom

pensas futuras.

N'urna feliz iniciativa de seu

proprietario, senhor Milton Za
-, gUini, foram inauguradas em

data de 11 do corrente, as no
-

vas instalações da Churrascaria
Sabiá, sitas á Rua CeI. Vidal

_ Ramos

"Correio do Norte" convidad;
_

se fez representar ao ágape; le-

Vidraçaria Aviso-

Victor Tomaschitz, comunica à sua distinta fre

guezia que mudou-se para a Rua Vidal. Ramos 1145,
onde espera continuar merecendo a preferencia, tendo
ainda, ,no mesmo endereço, Instalado uma fábrica de

MÓVEIS.

Pm�[i�ta[i�: l. C,' C�R�Âl�O
CAIXA POSTAL, 2

neiro de Carvalho

Transcorreu em data de 1.1 do
corrente o aniversario natalício
'do eminente Deputado Federal

eleito pela legenda daUDN, nos
so conterraneo, senhor Dr.Aroldo
Carneiro de Carvalho.

Ao ensejo dessa, data festiva

para ,a comuna canoínhense,
"Correio do Norte" homenageia
o seu fundador e proprtetario,
augurando-lhe saúde junto aos

seus familiares e_ exito nas suas

pretenções politicas.

Gente Nova
Luzia Margaret é o nome

da galante menina que a 10
do corrente veio enriquecer o

o lar do casal Estefano e

Apolonia Wrubleoski; \

A nova canoinhense e aos

seus pais, nossos parabens.

Aniversário
de 'casamento
Dia 14 do andante será, para

a família Mussi uma data festi
va e de grande significado, pois
transcorrerá' o 35°. aniversario
de casamento de nossos diletos

amigos senhor Abrahão Mussi
e P. Nura Mussi.

De familia tradicional em Ca

noínhas, os aniversariantes go
zam de largo prestigio e con

ceito social que se aliam as

amizades que grangearam em

nossa terra.

"Correio do Norte" associa-se

as alegrias do casal desejando
lhes felicidades.

RESENHA IN FORMATIVA
DA "ASSEMBLEIA LEGIS
'LATIVA DO ESTADO DE

SANTA CATA-RINA

Ocorreu ontem pelas 22,45 horas o falecimento do
cidadão Paulo Wiese, chefe de tradicional familia Canoi
nhense e muito estimado em nossos convivias saciaés.

"Paulo Wiese que viveu conosco mais de 40 anos,

sempre se destacou pela sua honestidade e carater in

quebrantavel.
Descansou agora depois de algum tempo acamado

em seu leito 'de dor.

Correio do Norte associa-se aos inumeros pesames
e envia a' família enlutada respeitosas condolencias.

Bem recebido' o noticiário da
Assembléia

Numerosa correspondência re
cebida pelo Presidente Braz Joa

quim Alves, 'de ernissôras e jor
nais de nosso interior, atestam
o exito da confecção do Boletim
Informativo. Aconteceu o que
prevíramos: os senhores direto-

_

res, redatores, locutores, nos jor
nais e nas radios atentaram ao

alcance do noticiário. O Poder
Legislativo agradece as atenções
com que receberam o Boletim.
A Assembléia Legislativa re

cebe o Embaixador Britanico,
Sir Geoffrey WalHnger

As 14 horas de 3 do corren

te, visitou a Assembléia Legis
lativa do Estado, em carater 0-

fícíàl, o embaixador dê S. M.

Britanica, Sir Geoffrey Wallin

gero Saudou o ilustre diplomata
o . deputado Adhemar Ghisi

(UDN), vice-líder do Govêrno.
enaltecendo a contribuição da

Inglaterra na historia - ontem
e hoje - através de seu povo
e

- de seus homens, nas mais
variadas atividades humanas.

O embaixador de S. M. Bri
.tanica agradeceu a calorosa re

cepção de que. estava sendo al-'

vo, tecendo considerações a res

peito da tradicional amizade que
une os dois países, dizendo sen
tír-se satisfeito em representar
a Grã-Bretanha num país tão
amante a liberdade, fazendo vo

tos 'pela felicidade dos senhores

deputados e do povo de Santa
Catarina.

As despedidas, o deputado
Braz Joaquim Alves referiu-se
ao significativo da visita, a San
ta Catarina, do diplomata bri-

..

PA-ULO

tanico, atendendo ao maior es

treitamento das relações anglo
brasileiras, cujo amor a paz e

a liberdade tão bem identificam
os dois povos.

Tarefa da mais alta Importan
eia: A Comissão de Finanças
A Comissão de Finanças, Or

çamento e Contas do Estado já
está a demonstrar" pelo titulo,
Süã relevancia na vida do legís
latívo. É composta pelos senho
res deputados Paulino Burigo
(PTB) Presidente; Dario Geraldo
Salles (UDN) Evaldo AmarçÜ·
(UD.!.\I) Ivo Silveira (PSD), An
tonio Gomes de Almeida (PSD)
Ivo Reis Montenegro (PSD),Que
rino Alfredo Flach (PR!?),· José
Waldomiro Silva (UDN) e .Ma
rio Orestes Brusa (UDN). Da,
data' da instalação da Comissão
deram entrada 21 processos: 4
encaminhados a Mesa e os 'de
mais, em tramitação. Dos 21, 15,
são projetos de lei, 7 parlamen
tares e 8 governamentais, e 4
são oficios, além dei 1 -relatorio
da Diretoria de Contabilidade
relativo ao exercicio de 1958 e

1 balancete financeiro da Dire
tori� da Contabilidade, Í/1959.
Instalação de uma Agência dos
Correios - Herval d'üeste
O Senhor 'Agostinho Mígnone.

na sessão de lO. do corrente, re
quereu telegramas ao Senhor
Presidente- da Republica, Minis=
tro da Viação. Ministro da Fa
zenda e Diretor dos Correios e

Telegrafes, solicitando s insta

lação de uma agencia daquela
repartição. em ,Herval d'Oeste.

Emprestaram o apôio de suas
respectivas bancadas: da UDN e

PSD os parlamentares José Wal
domiro Silva é Ivo Silveira.

WIESE
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I A Recem Instalada Loja Favorita P N� �a?t��õ: �z�
Oferece: (antiga Loja das Novidades) niolo uma calota de Carni-

C b t d L- I Cr$ 350,00 nhonete Fargo.
o er ores e a para casa

Cobertores de Lã para solteiro 250,00 Gratifica-se a, quem en-

tregar ao proprietário sr.

Calças, de brim para homens 165,00 Lourenço Buba. lx

Calças plasticas para crianças 18,00
Meias para homens 18,00
Meias de Naylon para homens 135,00
Blusas de Malha para senhoras 40,00 CASA ERLITABlusas de Lã tamanho único 250,00

'

-

Meias rendadas americanas pI sras. 160,00
--------

Presisa - se

CASACOS
..

, ' I para
I· ;.

( , ,
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ii Dr_ Aristides Díemeir iiR CIRURGIAO DENTISTA ..

H ' 5
ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas F.
F 5
d ..

H ' Dentaduras Anatomicas i
8 "

ii Rua Vidal Ramos ii
ii CANOINHAS - Santa Catarina g
::::111:::::::::::1::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::;:::::::I::::::II:::::::::::::.:::I::al:

SENHORAS
Casa Erll·fa

Dr. Arnoldo Peiter Filho
I

ADVOGADO
CíVEL - COMÉRCIO - - TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

-

COROA,S, INSTRUMENTAIS.
Para Violão - Bandolim

Cavaquinho etc. Em Jogo compléto, como também
vendemos avulsas...

'

CAS-A LANGEJ\
Rua Paula Pereira, 793

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)
'----

Roupas Feitas, Malhas e Bijouterias em geral
PREÇOS SEM CONCURRtNCIA
Faça uma visita a recem instalada

LO J A FA VO RI T A sem compromisso.
....................................�

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

'

A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
,

bici I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Se�pre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

..............1 ...

Vende:=se
Urna casa de madeira com 96 m2, galpão etc, com

a àrea de chão de 800 m2, 50 pés de frutas de ótimas

qualidades; situada à Rua Barão do Rio Branco, traversa

João da Cruz Kraíling, pelo preço de Cr$ 1�0.000,00.
Tratar com o Sr. Alfredo Garcindo em Canoinhas.

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultívador, Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista» em frente a Agência Ford.

• ..,;'j-., '

"

, .

. _FPASSA� ONDE-" OUTRO�S -FICAM --

',--

�: J/URAl�
,

...�

�IYS f. iI �;- :�--]�;
.....
,

• 'carnioneta brasileira
c,orn tração nas 4 rodas

-

.' ,"" '�I

,"" - -,..

.' ',",

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFORTO

MAIOR UTILIDADE

=: :',,-' Reune, em um só veículo, a furgão, ° carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Wi'llys, Visite em nosso salão

exposição o veículo ideal para -o campo 'e a cidade.

Basilio Humenhuk
& :Cia. Ltda.

CONCESSIONÁRIO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.

Cobertores,
pijamas peluciados

um rapaz de 14 a 16
anos.

Para aprendiz em

pintura apresentar-se
na casa Esmalte para
Teste. 2x

Estolas de pele
CASAERLITA

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, /Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial 'e canoinhense!

versos modelos

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di-

"

" Na ,Relojoaria Suissa·
,de Guilherme J. A. Souza·
Rua Eugenio de Souza

,;õ .•
_

i;!;".

� i'
'0 t

_

'
_ J • , ;I ;,1'" i,

Rua Major Vieira, 290

(em frente ao Clube
Canoinhense)

Cyro Ehlke:'
ADVOGADO

Assine! Leial Divulgue}
Correio do Norte

Casacos, casaquinhos/ -:'
blusas, 'pulovers

eatt,a, e.tit4
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Reverte a

à prppriedade
Estrada

do
Santa Ca�arina
govêrno Federal

Fpolis., 9 (Do Correspon�eJ7..te)
_ o Presidente da República
sancionou, na última sexta-feira,
o ato que faz reverter ao Go

vêrno Federal a Estrada de Fer

ro Sta. Catarina. Esta comuni

cação foi transmitida ao Gover

nador Heriberto Hülse 'no últi

mo sábado em telegrama pro
cedente do Rio de Janeiro.

Chega desta forma ao se� final
a campanha encetada nesse sen

t)do pelas autoridades estaduais,
no que se destacaram o Gover
nador Jorge Lacerda e seu su

cessor G'óvernador_ Heriberto
Hülse.

O pranteado Governador Jor

ge Lacerda sucessivas vêzes con
duziu as negociações visando a

reversão da Estrada de Ferro

Sancionado pelo presidente da República pato

respectivo - Comunicação do govêrno esradual
Santa Catarina, o que, eptretan
to, não foi possível concretizar
durante o seu govêrno.
O sr. Heriberto Hülse pros

seguiu essas negociações e a seu

pedido, o então líder da oposi
ção, Deputado Afonso Arinos, na
última legislatura, requereu re

gime de urgência ao projeto. Em
outros contatos, o Governador
Heriberto Hülse encareceu o a

poio e o interêsse dos parlamen
tares no assunta, que constituia,
inclusive forte reivíndicação da
classe ferroviária barriga-verde.
Da conjugação dêsses esforços

resultou a reversão da Estrada
de Ferro S�nta Cátarina ao Go
vêrno Federal, concretizada' com
a assinatura do ato legal pelo
Presidente Juscelino Kubitschek.

Agradecimento
Pela bõa vontade e bom

gosto, com que nos toram,
afutadas as bonecas para a

festa de Sta. Cruz; vimos de

público sinceramente agrade
cer. Essas Mães Canoinhenses,
em nome de suas filhinhas
cantribuiram para o 'grande
brilho de nossa [esta. Deus
saberá recompensa-las. Apro
veitamos a oportunidade pa
ra convidor os interessados
para o SO'l teio das bQn�cas,
no dia 21 deste mes, as 3
horas da tarde no Pavilhão
S. Cristooâo.

"

Gratas

AS FESTEIRAS

Dia 16: um ano da morte

de Nereu, Lacerda
e Leoberto

_ Rio, 8 (G,) - Segundo reque
ri-lPe,nto do -deput_ado Ar�!do Car
valho, o expediente da sessão do
dia 16 do corrente da Câmara
dos Dep�tados será' dedicado à
mem6ria de três fil,�uras que tive
ram i�rg� projeção na politica ua

cional - Nereu Ramos, Jorge
Lacerda e Leoberto Lea]. A data
marca o primeiro aniversário da
morte trágica dos ilustres homens

públicos. O requerimento foi a

provado,

uma lavoura que
plantar trigo ê um bom negô

cio. Tanto ê vantajoso que agrf
cultores doutros Estados têm suas

vistas voltadas pa,al'y1atoo Grosso,
onde 88 terras se pr�,stap:l admirà
velmente 89 cultivo 4p q.lr!�al, la
voura que fica por P.J·eço mais
reduzido do que DO sul do País,
com escoamento garantido.' fin'an
ciamento facultado pelo Banco do

Brasil e compra e pagamento ime
diatos pelo moinho de Corumbá,
Em 1958. o preço por que foi pago
o trigo produzido no E_;stado foi o
melhor possível, dando boa mar

gem de lucro. O trigo rende mui
to em Mato Grosso e renderia mui
to mais se as terras íôssem adu
badas As terras de' Dourados,
Maraceju e Terenos são, considera
dos ideais para o �rigq. Certa
autoridade em Bolos, têcnico já
falecido, apontava as terras de

Maracaiu '�omo a�m;i)J <aprop,ia.
das à cultura do' trigo, 'não' sô
pelas suas propriedades como por
facilitar sobremodo a motomeea

ulzação. As terras ll,e pourado�
são por demais conhecidas. O tri
go ali vegeta exuberantemente,
com produção execional §m Tere-

,
não decepciona

nos, Q per�aJ chegou a produzir
2,250 qQilps por hectare, ou sejam

. 150 arrobas por 10.000 metros

quadrados! Em Maracaju e Dou
rados 1I� compradores do moinho
de Corumbá, bancos financiando

, , 'I!
' •

•

dentro das normes vigentes, trána
porte Rara � produção e sementes

de 9!�� pmtllltividade para com

pra e plantio imediato. O trigo
é lavoura que não decepciona em

Mato Grosso Agricultores do Rio
Grande se aprestam para fixar-se
em Maraceju, Dourados. Chapada
dos Guimarães, Hosârio-Ueste e

Diamantino. Antigos cultivadoes de

(Conclúe em página interna)

REG,ISTRO
C I V I L-

Sebastião Grein Costa Escrí
vão de 'R�� e Oficial do Regís
tro Civil q� l\1ajor V�eira, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem C8-

sar: Daniel Greím e Otilia Seha
deck, Ele, nâtural deste Estado,
nascido em Papanduva, no dia
11 de Dezembro de 1936, lavra
dor, solteiro, 'domiciliado e' re
sidente neste Distrito, filho le
gítimo de João Nicolau Greim
e de dona Ervína Greirn, domi
ciliados e residentes em Rio da
Serra, neste Dístríto. Ela, natu
r�l deste Estado, nascida em

Béla Vista, Mafra, no dia 19 de
Outubrode 19-38, domestica, sol
teira, domiciliada e residente
neste Distrito, filha legítima de
Antonio Schadéck e de dona
Rosalina Schadéck, domiciliados
e residentes em Rio Novo de
Cima, neste Distrito.

, .

,

:. �
.

ou

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

1&p. Si aiguem tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado nó

lugar de costume neste Cartório
e publicado no jornal "Correio
do N8rt�"! de Canoinhas.

Eq, Peçlr.o Vj;!jga Sobrinho, Esc.
Juramentado que escrevi, dato e

assino,
Major Vieira 12 de junho de

1959.

Pedro Veiga Sobrinho
Esc. Juramentado

• �. # .. - ,

A�HJSc3!hºs para Inverno

Casa Erlita
r-

i

PAPANDUVENSEl·.L.' j

Notícias de Itaiópolis

BODAS DE OURO
o dia 3] de maio p. passado

foi muito significativo para o

casal Snr. Miguel Preima e Dna.
Bárbara Preima, residentes na

'

aprazivel localidade de Iraputã,
no munícípio de It�iÓ9olis, ppis
esta dat� assinalou as bôdas de
ouro de feliz consórcio do vene

rando par, acontecimento êste
que cqpstítuíu motivo de grande
júbilo Rara a sua numerosa

f!irpília.
Cercados dos carinhos de seus

fHilOS, genros, Ele'to's e sppr!nhp.s!
a auspiciosa data foi fest!yamen
te comemorada.

São filhos do casal:

Estefânia Werka, casada com o

Snr. Francisco W<erka; Emília
Werka, 'casada corn 'o 'Sqr.' Ap
tônio Werka; Olga Plin!!!mi!ik,
casada com o Snr.Tíarníão Pan
diniàk,' Coletor Estadual 'de
Iraputã, ��tiga Iracema: 1\:1oose
nhor Clemente Preima, Prelado
Eclesiastíco, residente el!) Malet:
-Parsná; Padre Severo Preima,
residente em Malei e Professor

ginasiano; Lauro Preima, resi
dente em MaI'et, Professor gína
stano,

A lérn dos inúmeros parentes,
entre os quais contam-se 14 netos
afluiu a população <ias €ercanias,
para a�.si§tir � ��ntª 1\1;s,sa na

intenção dos jubili'lcJ�s, que, por.
su�s ��epdr�d!ls' viftuee�. �es
fr4tl:irn p� m!l�s prof!-!npq y!"ne
ração por partfl qe tp'q!?�, q.�u�
os çÇ!nserve e o� faça feHzes.

Nasci�€nto
No dia 9 de maiQ transato o

lar do Snr. Marcelino' 'e� T�lia
p, Rubel, residl'!ntes' em Ii�i'ó·
polis, viu des!:ibr6cnar lI'lais �rp�
flôr: uma menina, que� na p!a
batismal foi chamada ANGELA
MARIA.

Vende Troca-se
Uma casa em Curitiba com seis peças, na Vila S. Pedro,

por uma propriedade em Canoinhas, pode ser só lote de te�reno
ou com casa. Base de negócio Cr$ 1300(1,00, Tenho tambem uma

casa e Abranches com sete peças, perto de igreja e bom colé
gio. Base de nf'gócio Cr$ 170 00,00.

Tratar com o Sr. Estanislau Dambrovski - Vila Fani em

�_iIIm!,__lIBIIEIiIIm__lIIlli�_!!i'!lIl!l,i__,mii"IIII'.""I ""_"""!HI1MS:_-.�7!I"'i1l:!" s_.....!IIIIIII!IliI ....
OJI' CuritH�a, Caixa Postal, 2668.

Para Prefeito do Município de Papanduva, nas pfoxirnas el�i
ções de agôsto de 1959, vote em JOVINO TABALlPA,

Homem hone-sto, trabalhador, capaz 'de solucionar
os problemas do teu Municipio.li

-

\
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CORREIO DO NORTE

Curso de formação de Sargentos Combatentes - AV I80
.

,O Gomando da Terceira Companhia Isolada da Policia
Mititar, sediada nesta cidade, à Rua Vidal Ramos, publica para

--conhecimento público, que conforme determinação do Gomando
Geral da- Policia Militar do Estado de Santa Catarma, acha-se
aberta até o dia 15 de Junho p. vindouro, as inscrições para o
Curso de Formação de Sargentos Combatentes desta Policia Mi
litar. cuja inscrição obedecerá o seguinte expediente:

Idade: de 17 á 30 anos

Atestado de Conduta Civil
..

,{
Atestado de vacina Anti- Variolica
Certificado de' Reservista de 1 a. 2a ou 3a Categoria.
Para os não reservistas: Atestado de Alistamento Militar.
Qualquer outro esclarecimento a respeito poderá ser con-

.

seguido no Quartel da Terceira Companhia Isolada da Policia
Militar do Estado, COrL séde nesta cidade.

AVISO
o Tenente-Coronel Chefe do Campo de Instrução Marechal

Hermes - Três Barras, faz saber aos interessados, que se encon

tra na Secretaria dessa Unidade, ° PROGRAMA PARA O EXAME
DE SELEÇÃO A ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(Es S A), referente ao ano de 1959,

'.

As pessoas que desejarem maiores esclarecimentos, deve
rão dirigir-se à Secretaria do CIMH ..

FRANCISCO JOSÉ LUDOLF GOMES
Ten. CeI. Chefe do CIMH

r

f
Descascadores de Arroz

Com e sem classificador. Pronta entrega

z. GARCINDO &_ KNOPPEl LTOA.

'13-6-1959

EDITAL
Maria Gôss Glínski, oficial do

Registro Civil do Distrito 'de
Paula Pereira Comarca de Canoi
nhas, Santa Catarina. Faz saber
que pretendem casar: Luiz Olivei
ra de Almeida e Esmeralda Ricar
do Massaneiro. Ele solteiro lavra
der natural de' Bôa Vista deste
Distrito nascido a 19 de Julho de
1938, residente neste' Distrito,
filho de Crispim Oliveira de Alrnei
da, residente neste Distrito e de
Palmira Saturnino dos Santos já
Ialecide. Ela solteira domestica,
natural de Imbuia desta Comarca
nascida a sete de maio de 1. 938,
residente neste Distrito, filha de
Valencio Ricardo Maesaneiro e

de Maria Wosniaki, residente' nes
te Distrito, Quem souber de al
gum impedimento deve acusar Da

.Iorma da lei.

Paula Pereira 2 de Junho de 1959.

Maria' Gôss Glinski, Oficial; do
Registro Civil.

apenas
•

mensais

'Felipe Schmidt
Necessita de um

Farmaceutico com

Urgencia. 3x

a

"VELOZ"
MÁQUINA DE TR!CÔ

. U � T R A R Á prD A

Mais
de

Pontos
diferentes Apara
seu T R I CO

COM.' E IND.
GERMANO STEIN S. A.

FILIAL CANOINHAS
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Adquira agora
.(r$ 400,00

por

"

Praça Lauro Müller, 208 - Fone, 187

IlIllijm�mllllmllllillll�lllllllllllllllllllllllllllmlllllll111111�I!ilIWI�lllllllllllllllillll'lllllm!ij�!IIlllIlllllllIillllIlImlllmlllll!lm��llillllllmllllllllij�lllmlll�illll'llllllll�IWI«IIIl�I�111111II1Ilmllll

faz um Polower em 4 HORAS
�'"<:3" A

•

MELHOR MÁQUINA" DA A TUA/./DADE PORQUE:

• Executa o trabalho rápido e autornátrcamente

por .meio de movimento do pente si;nplific,H!or
de meia "Veloz" da recente descoberta do nosso

tccruco especializado.
• Faz 150 pontos em 10 segundos'
• N ào e necessár.o o uso de' pente para virar os pontos,

como a máquina SImilar de outra marca.

e Se comprova que a máquinat'Vetoz" é de qualidade
superior sem igual, só pelo fato de que é constituida
com melhor agulha de mela usada na indústria.

• Sua durabihdade é garantida por muitos anos por
ser solida no seu fabrrco

r:mont<
do m,,�al��ii������

Conces�lºn;3rios exclustvcs,

Mudas de batata íngleza de procedencia ho

landeza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de
Castr(f::" Estado do Paraná. Altamente selecionadas,
embaladas-em caixas de 30 quilos, estão sendo ven

didas pela Associação Rural de Canoinhas que tomou
a iniciativa de introduzir em nosso Município, mudas.
de batatas proprias para exportação.

Côrte
Pr. Lauro Mül!er. 751

Fone 125

Canoinhas • Ste, CatarinaJ.
oferece aos senhores lavradores

Motores a gasolina e' Oleo crú

Conjuntos geradores de corrente alternada e continua

Dinamos para carregar bateria

Conjuntos eletro' diesel 2

Melhores preços . Garantia absoluta

Sociedade Hípica e Esportiva "Julio Budant"
.CONVITE

A Diretoria, por intermédio do seu presidente, tem o prazer
em convidar todos os carreristas dêste e dos Municípios vizinhos e

suas exmas famílias. bem como o povo em geral, para assistirem no

dia 21 do corrente (domingo), às 14 horas, na pista situada em

Agua-Verde, a sensacional corrida entre os cavalos "Segredo" do Sr.
Oswaldo Wolkan e "Mistério" ou "Pangaré" dos Irmãos Pinheiros de
São Mateus, na distância 'de 500 metros, pela parada de Cr$ 20.000,00.

Na mesma tarde serão disputadas outras corridas d-e menor

destaque.
Haverá grande churrascada, serviço completo de botequins, etc .

Certo do comparecimento de todos, para maior brilhantismo
das festividades, antecipadamente agradece.

UBALDO RICARDO DA "SILVA - Presidente

�,

===::::::::::::::::::::::::::::::::==::::==:::::::;;::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::
H ,. H
.. . .... ".

ii O financiamento de construção da casa própria feito pela ii
- "
- "

.ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina ii
_ u
.. . ..
.. ..
o "

n depende exclusivamente do montante de seus depósitos. II,
n n
:5 Concorra para o bem estar social de sua localidade levando Si

, is suas reservas em depósitos na 5i

ii CAIXA ECONoMICA FEDERAL DE, ii
ii SANTA CATAR,lNA. ii.
.• .11'
•• _

.
aa

ii Agência em' Ca-noinhas, Praça 'Dr. Oswaldo de ii:
ir Oliveira n.' 544, em frente á Matriz Crísto Rei 24M n·
" -

::
.

.

".;' ::.
:::::::::::::::::::='::::::::::::H::::::::::::::::::::::::I�;:::==:-::==:::::=:=:==:::::::=::=:::�::'

Novena de Missas em honra de NoSsa, Senhora de Fátima
Será celebrada, de 5 a 13 de outubrç,;' petas Sacerdotes do Sa

grado Coração de Jesus, uma novena de Missas' em beneficio de todos
quanto queiram auxiliar a construção da Escola Apostólica Nossa Senhora
de Fátima.
,

Endereço: Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima.
Caixa Postal 1058 ....., Fortaleza - Ceará.

-

PREENCHA E DEVOLVA
, .

. Querendo partícípar . da Novena de Missas remeto a

quantia' de ci.f:�if.�:_�� .. recomendando a seguinte intenção

(ou intençõe s)· ._q:._..:2'::::.." -'-__ :� : , --:------------ .. ----,,-------:.-.

Nome � .. _.-. __ .. _.- _ ---- .. -- .._---------------------_ -_ .. _-_ .. _-------------_.. _----- __ _- _,
.

.

Rua e número ----------------------------:------------------

Localidade . . . . --------.-------- .. ,,---- .. -----------------------------------.,

Estado
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�� '�7UR:AL�ENTE DIESEL ...

,

�AS, 5EIVI DUVIDA

-sim'bolo de potênelà.'
';"

economia e"
dura.oilid'ade em

tOda.s as"',

estradas. do

myndol

() 1\'),

ínsentívar a triticult'{ifli ca-rtôinhense - essa' informação' senhores
'associà1iüls e 'b8Se'aaa;�nó -levantamento feito'desde e fundação da
Associação -. Tudo isso .servíu para colocar a Associação na situação
prevílegiada que 'se encontrar-Julgo de interesse definitivo a Direto
ria ,qu� su,c�4�r a���ual�Pf"qssegqir cqm o mesmo programa visando
acima, de tudo, o interesse" de elevar � engrandecer uma entidade
dê classe' da !p'rbje�ão 'e fd-a, conceito da Associação Rural de Ca-
noinhas. "; i , � _

'.' I
,

i\
" ...:1 \":.._ .� . ..,. ",I,:, -',f .... ,: I, ...../ /1

fQi senhores assoclados, o que pude fazer em quatro anos de
minha administração: Mdífos dias foram retirados ,�QS meus deveres

ç9.tiQ�anos '. e, �mpr�g�d�� pa_,.�;�ministração' da Associação'. Creio
ter cumprido meu dever de Presicente e nesta oportunidade quero
de 'rna'nélrr. êspecíãl' 'agt'áilêl::'i:W' !lOS membros da Diretoria, aos

f,!:l_f;lc��márJR� '�j ?iper,�r.�os;1qjle ��erppre estive�am ao mt::'\l lado; encoraJarando-me e ãnimando-rfie a prosseguir na arduà --tar€fa de
dirigir uma. Associação .Rural corno a de Canoínhas» Empreguei
todo o meu 'esforco 'em prol do engrandecimento da causa rural.
Sei �1jI'pl;.�em .que n�! e,�nsegui ccntentarea todosr senhores asso

ciados mas se isso aconteceu Ioí porque mais recursos não tíve
.

p�-ra,.es,�eQR�r� os ��qe�lCios que to-dos se jti'lga:\tamc'eortl direítós:
O objetivo 'que sempre tive em mira foi de atender ,8. todos in

distintamente. Creio ter conseguido, e o .melhos testemunha, des-
ta acusação, são os senhores associados.

.

I �
r

!

•

-

Este é o Relatório 'que peude apresentar no final de mais um

periodo administrativo, Procurei nele retratar tudo o que .foi.'feito
e realizado, Espero que os' senhores associados continuem presti
glando as Diretorias futuras pois foi graças a colaboração e a

união, que a .Associação Rural-de Canoinhas cresceu e desenvol
veu-se-e atravez desse .trabalho de conjunto, poude prestar' a

á assistencia que prestou.
'

Finalmente, agradeço com t�da 'a. força da minha sínceridade
e cooperação e colaboração que recebi de todos os senhores. Resta
pois receber a, vossa aprovação para o presente Relatório, A douta
Assembléia que pertenceis tem capacidade .suficíente para julgar
O'S meus e dos demais membros da Diretoria do trabalho que foi
no quatrienio da Associação Rural de Canoínhas.

A todos os senhores associados, o meu muito obrigado e

espero continuar servindo a todos, com os conhecimentos adqui
ridos dos senhores associados.

, (conclusão- do últi�9, :!l1}_m.�ro)
estamos envolJidós pa�a coriip�rtilhar -da' ; batalha da pro�d�ç�2':
tl8cional.

.: .,. ..
' , <0'0 ,: - '''.'

_'.

.,-, .. " '-'0 'estíIífulõ -que (IS lavradores: 'receberam, foi gi"i-ç!'is' .ao j

trabalho desenvolvido pela' Associação Rural que teve a colabo
ração dos orgãos do Oovêrnó do' Estado. Não obstante o esforço
deseo;V:01vidQ pelos.Iavradores no sentida. de atender (J) 'nQSS0, .. a'L

pêlo, ainda assim, conseguimos em _ todas as safras. de, cereais
uma produção digna de' Ser mencionada 'e invejada pelas! 'nossas
corigêneres. O que foi 'desenvolvido, foi feito .dentro de bases tecní- .

cas e- orientaderas.i-A Associação' �u��l de Canoinhas �e�mp_re te::
ve como meta, colaborar com OS!, lavsadores em todos os, sehtfdôs·;
e os resultedos obtidos são ft.utos do n esforço comum.

Após grandes esforços, aliás hoje plenamente compensa-v
dôs', foi possível attngtr a meta desejada. Temos certeza de. que
atingimos o desenvolvimento de 'todos os setôres ec-ó'rio'rriicos Ido
Muni:ipio de Cancinhas. ;'0rld'é' haja indicio agrícola, ali. está o
trabalho e o interêsse da Associação Ruralj';d�' CàJ1oibHlis:,iB'as
t�rite conhecida 'p'E!!los .

seus associe'dos, a assistência que presta
tornou o órgão rural mais importante do Municipío.:

'

'-,

, "

.

Foi feito um plano de' economia visando chegar ao . fim do,
ano com a situação fínanceíra 'equilibrada, mas dado os inumeros
[mprevistos como máquinas quebradas - auxilios a lavradores
desprovidos de recursos financeiros - assistência com máquinas,
gratuíta - devolução de numerário a lavradores que plantaram e

não colheram, não foi possível chegar ao termino do ano com

numerário em caixa, No Balanço poderão' os senhores associados
verificar o que estamos afirmando.

..... . .
.

'Ainda com o apôio irrestrito das Secretárias dos Agrô
nomos, funcionários do Estado foi posivel encerrar o ano de 1.958
corn bastante serviços prestados a lavoura canoinhense, As má
quinas ·da Associação Rural o puderem percorrer todos os recantos
do Município" ora arando - ora cortando - ora colhendo todos
os cereais que se plantam. Não se -<rerificou se os lavradores eram

.associados ou não -- apenas ã única preocupação da Diretoria
era servir e atender todos aqueles que plantam a vivem exclu
sivamente dos produtos da terra. A preocupação maxima da As
sociação Rural não é auferir lucros e sim estender sua assistên
cia aos lavradores que não . tem cornhecimento do resultado da
lavoura mecanizada. Resultados obtidos provam que o esfôrço
dispendido não foi ern vão. A colaboração recebida de todos os

associado!> ,� do� Orgãos, agricolas, forem recompensados. Canoi
nhas .exporta cere�is 'produ-z;idos em suas proprias terras. Cami- c

nhões semanllJm�nte eruzam, as fronteiras vizinhas, carregados de
produtos agrícolas, Surp!,ende a todos o indíce de produção c0!1-
siderando o:, que "l!O �P!!�s�dq se produzía, pois era insufiéiente o

o que se obtinha até para o consumo interno, Apecuária em ple-
no �desenvolvii:nento, selecionada atraves da aquisição rie .repro-,
dutore� pelos criadôres, conforme se verificou por_ocasião da 28
Exposiçao Agro Avicola Industrial realisada �mnovembro de 1957"
Orientada a pecuária por tecnico's, poude·se obter 'tambem nesse'
setor nota digna de registro, Funcionam assim, srs, associados,
todos os setôres de atividades da< Associação Rural e é com ale-
gría que damos essas honestas informações. _Deve ser motivo de
satisfa,ção, finalmente, para todos nós intex:essados no desenvolvi-
mento integral da Associação. ,., \.' .: .

.

A importância economica da produção pecuária do Mu
nicipio de Canoinhas, é, um fatôr que não pode ser desprezado
no planejamento e coordenação desse ramo de atividade é deve
�er �empre considerado pelas Diretorias que SE: sucederem. Deve
sempre, Senheres associados, está na ordf'm do dia pára estudos,
t:>ois; representa um excelente fatôr p6fa o, programa tambem .to-"
dos estamos vivamente interessados, tendo em vista, que'o ,bom" .

?esenvolvimento desse setor vem :ie encontro ao que se pretende,
?bter que é a completa emanc,pação econômica do Municipio de
Canoinhas.

'
.

i_': Devo ain)da, 'srs associa;dos,· dizer da Cola'boração que r�-
�ebeu a Associação Rural cde d-a parte do Poder I:ubli,co Municie ..

paI' subvencionado _:_ 8 corrl"e1'oze II}il ,(!.ru:z�t�Q�" 8nUais��ªIf!qi��(.l�':')- C':.'\v','; .,

u� auxilio de trinta mil cruzeiros a segunda eXposição, Alem
dISSO prestou assistência nas horas difíceis que atravessou a As-
sociação: Huraf dur'ant'e f1 sua faze de reorganização e não será de
mais r�peHrr;neste i�làtórib tamb�m da:preocupação sempre cons-
tante que ,teve �o: �:r. ,Pr,efeito Munici'pa:l em colaborar cornos se-

nhor�s� Ifssçíciados I:?t> se�tido de ouvir tis suas justas reinvindações.E realmente çônfortador verificarmos;: a soma de �erviços que
todos prestaram a Associação Rural de Canoinhas. Creio Senho-
res àssociados 'que Sé continuarmos nesse rítimo �m \�urto �sl(aço?e te�po, estaremos dapdo' o melhor de todos· Q"S ex:emplog<às
�er�çoes fut�r�s de lavra'do(es que compõem o parafuso mestre
(ia, agricultura de. Canoinhas e de Santa Catarina, ,A eolª:Qoração. -')
mutua é um fato indiscutivel -,- está provadopero que -se--obte\Té"
que a união faz a força... .

.' _
.

. .

. ;
Desenvolveu a A�sociação Rural,"" lntensa- campªp',liá: ele .� ":'

"

SOCIOS e proéuroU· intêressar os agricultores em se ins('creverernu:,*'
no registre de lavradores de Ministerio da AgriCUltura. Até o mo-
mento do término do meu mandato ·s.e, inSCreveram trezentos la
vradores. Isso tem facilitado muito a 'tarefa '\das solicitações con- .

s:guidas junto ao Ministerio da Agricultura e f�cilitado e empres-timo agricola junto ao Banco do Brasil. Todl;l'v,ez que, um ,la"'rª".. ·

Ilco,r necessita de, um e,mprestimo para a aqJ.lisjçãd' de serrieQ.�s e
.

maquinas, tem a Associação Rural qüe informar ão a1t:1:dido Ban-"
co' o númefo do Registro, Daí-se deduz, sehbores �ssociàdó$ a" van';'
tag,:m da mencionada inscrição. Essa artrçylação:' 'rurali�t� �YE:iô,
proJe�-a� .a :Assoéiação Rural na 91asse agrícp�� do paí_s. ,b,ev�m?sessa 10lClatlva aos senhores membros ". da DIretona' homêns de
n()Ções �; responsabilidade e interes'seipela éau�� pública .. ,',

f,
'.

,���.,,;;1,. '; ,nOS �rquivos da Associação cônsta a distribuição dê seis ,e'

m�L,��ç,1aS ,de' .�dubos e cinco mil sacás 9.e sement€sde .tr,igo' dl«- , w; :<' ,

trlbUldas gratuítamente aosYsenhores'�asshcigdo�:{'coiri ffri.àlids<le' d'e
;�y.,....�':t�v;,r,�

Canoinhas, 31 de Março de 1.959

Altredo de Oliveira -Garcindo, -Presiderrte

Trigo, uma lavoura

gue: não ..decepciona
(conclusão)

trigo na.Republíca Arg�ntína (Jean
du Brouchard e outros) estão de
mudança.para.Msto Grosso. A Ia
ma., das terras de' Mato Grosso já
chegou aos 'Estados Unidos; jôvens
com experiência agrícola e recursos

próprios preparan-se para vir aqui,
tendo dor principal objetivo a

lavoura do trigo. A Embaixada e
o Escritório Comercial, 'ali situa.
dos, interessan-se vivamente pela
fixação de tais elementos' em Ma
to Grosso. Plantar trigo é negócio
de primeira: a-lavoura não dá
preocupações' bastando dizer que
prescinde de capinas, podendo ser

feita após �a colheita do arroz

(aproveitando-se as mesmas terrras
com exceçõêsf'e exigiíidO' õ "mini
mo. de mão de obra'; Ovtrigo re

quer terras que sejam de íâci]
penetração às raizes, quer dizer;
sílico- argilosas ou ârgilo- silicosas,
desde' que lião possuam umidade
excessiva. Para o plantio .do trio
go não se indicam i�r'ras ''de ma
tas recém, desbravadas. Razão: tais
terras são ricas .em matéria orgâ.
nica' o. trigo nelas plantado dâ
muita palha e pouco grão. O trigo
exige solo bem preparado. Grande
parte do sucesso de um trigal de
pende do bum preparo dasterras.
Para o trigo, aconselha-se uma

aração bem antes da semeadura;
uma gradeação . (discagem) deve
completar Il:�prep!!ro do. solo dias

,

antes da semeação, que pode ser

feita a lanço ou õ maquina. No
Estado de São Paulo o trigo tam
bém é piautado em covas; ,As
sementes devem ser enterradas én
tre 2 li 5 cdt, germinando via de
regra en�l'e ., O 8 15 dias.

,
' ,/

,o,'

.;, ..

:t, 'o.

f".

elA ..
. \ ')- :.

Santa Cátâ}'ina
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KNIVERSARIAM.SE
Hoie: as meninas Marly fi

Lha do sr. Theodoro Tarcheski,
de Paula Pereira; Marioone
filha do sr. Roberto Olsen;
Morilete filha do sr. Iose
Seczygiel; o menino Antonio
Sergio filho do sr. Elpidio
Borges da Silva; Os srs. An,
tonio Karuat e Antonio da
Silva e Souza; as sras dnas.
Rosa esp, do sr. Adolar Stra»
tmann, rés. lar. do Sul e
Norberta esp, da sr. Arthur
de Souza Caldas.

. Amanhã: as meninas Nil»
séa filha do sr. WilsonWendt;
o sr. [oão Belem Fernandes,
res. em [oisu.ille; a srta. [acy
de Olioeira Oodoy; os méni»
nos Luiz Valeria filho do sr,
Valéria Silva e Leuy tilho do
sr. Ioão B. Pacheco.

Dia 15: 'Os meninos Antonio
Sérgio filho do sr. Alcidio
Zaniolo e Antonio Cal los ti"
lho do dr, [osé Pedro Mendes
de Almeida; a srta. Dirce
Hoffmann; os

.

srs . fohannes
Iêothert e Angelo Alberti.

Dia 16: a sra. dna. Adelia
rsp. do sr. Carlos Spies; a
menina Onorina filha do sr.
Hercilio Müller; o menino Pe
dro filho do sr. Estetuno Mi
reteki; os srs. Nery Waltrich
e Emiliano 1. Uba.
Dia 17: a srta. Asta Bayerl,

res. em Blumcnau; o sr. En»
gelbert Fürst; a menina Clei»
de Maria filha do sr. Antonio
Rodrigues: L

Dia 18: os srs dr. Zaiden
Seleme; Adib S. Sakr; Paulo
Zupp e [oâo Polomani; o ia
vem João Agostinho dos San
-tos; o menino Djalma filho do
sr. Elpidio Borges da Silva;
a menina Leondina filha do
sr. Emitia Küdüer; as srtas.
Angelina Metzger' e Arlete
Hoffmann,
Dia 19: os srs. Agenor /.

K"'eiling e- Celso Bauer; os

meninos EdgardtWilson filho
do sr, Waldemar C. Stange
e Mirtes filho do sr. Francisco
Koehler; a menina Samiru
filha do sr. Gabriel ElKouba;
as sras. dnas. Francisca esp.
do sr. Vitor Gonçalves e Sofia
esp, do sr. Paulo Zapp.
Nossos purabens.

Ajust'e de Núpcias
Noivaram em Papanâuua

dia 31 de maio, o sr. Enio
Luiz Tack, filho do sr. Luiz
Eugenio Tack e dona Ema
Maria Stulzer Tack, com a

srta. Inês Adam, filha do sr.

Rudolfo Adam e dona Cila
Adam.

"Correio do Norte" deseja
felicidades.

Gente Nova
Lucia Nazira, é o nome da

galante menina que, a 6 do
corrente veio enriquecer o [d
jeliz lar do casal dna. Helena
sr. Oldemar Mussi.
Nossas felicitações.
- Acha-se engalanado O:

lar do casal sr. [ulio Dobri»
kop], com o nascimento do
garoto [osé Adilson, ocorrido
a 9 do fluente.
Nossos votos de felicidades.

\

erorrogado O prazo
de cobrança do

Imposto Territorial
Fpolis., 9 (Do Correspondente)

- O Governador Heriberto Hill
se assinou decreto. na Pasta da
Fazenda, prorrogando até o dia
30 do corrente mês a cobrança
sem multa do Imp&sto Territorial,
referente ao primeiro semestre do
corrente exercício.

CONVITE - MISSA
2. Aniversário Falecimento

A Familia Klock, vem por intermédio deste,
convidar seus parentes e amigos para assistirem a

Santa Missa que, em intenção da alma de seu chefe

VENDELINO KLOCK
será celebrada amanhã, 2. aniversário de seu raleei
mento, às 7J30 na Matriz Cristo Rei.

Agradecem a todos que comparecerem:

C.ONVITE - MISSA
Filha Emma Schultz Souza, Genro e Netos

do extinto Sr. Albino Schultz, convidam seus paren
tes e pessôas de . sua amizade, para assistirem a

Santa Missa em comemoração a passagem do 20•
aniversário de seu falecimento, a _ser celebrada do
mingo, dia 14 as 10 horas, na Matriz 'Cristo Rei.

Desde já manifestam' sua sincera gratidão. a
todos que comparecerem.

Seguro de acidentes

da lavoura
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da renovação são as mesmas do
ano passado, acrescidas apenas
de uma percentagem sobre os

seguros efetuados após a emis
são da apolice.
Comunica ainda, que a Cia.

Atalaia, é a unica que mantem
em vigôr nesta praça, uma car

teira de acidentes da lavoura,

atendendo a solicitação feita pela
Associação Rural ao seu agente
sr. José Allage. Os lavradôres
segurados, receberão por ocasião
do seguro, um cartão de iden
tidade fornecido pela Associa
ção Rural que lhes garante o

amparo e assistencia no caso de
acidente.

A Associação Rural de Canoí

nhas comunica aos srs. lavra
dôres e demais interessados, que
está aceitando novamente o se

guro de acidente da lavoura,
pois Ilcaba de renovar a apoli
ce -com a Cia. Atalaia S. A.

A citada apolice além de co

brir os riscos rurais referente a

todos os trabalhos da lavoura,
mantêm ainda o risco de aciden
te na extração de erva mate
com e sem derrubada. As bases

OCORRENCIAS PO'LICIAIS
Jeep Roubado - Gratifica-se

com Cr$ 2Q.OOO,OO a quem der
informação certa com as caracte
risticas seguintes: Jeep Willys O.
verland, ano de fabricação 1959, C0r
azul tropical, seis cilindros, motor

.

B 816.189 com 90 H P capota de
lona plastica preta, foi adaptado
carborador Chevrolet eom quatro
molejos especiais, estrivos corta
dos, trocados todos os calços da

carroceria e foi colocádo calços de
pneu, com dois pequenos arra

nhado na pintura e está sem o

banco trazeiro, foi feito um pe-

queno serviço de tapeçaria nos

bancos da, frente na parte do mo

lejo em baixo. tampa traseira pre
sa com parafuso e borracha cola
da em volta afogador mudado de

posição, foi roubado com tranca
na direção e chave, menos chave
de partida e tanque. tendo qua
tro calços de borracha no cofre,
cabo d'e macaco soldado. roubado
as 19,40 horas do dia 23 de maio
na praça Willis Davids em Lon
drina no Estadodo Paraná. Qual
quer informação a respeito dirija
se a esta Delegacia de Policia;

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 horas • Impróprio até 14 ano.

Um Certo Capitão Lockhart
- Em CinemaScope -

c/ James Stewart, Catthy O'Donnel, Arthur
Kenedy, Walace Jórd

"Um sensacional filme faroeste"

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores d.e 5 anos

UM CERTO CAPITÃO LOCKHART

�OMINGO _ �s 17 horas
_

Censura livre
as 20 hora. Censura até 14 anos

SANGUE DE BÁRBAROS
- Em Cinemaêcope -

C/ John Wayne, Su�an Hayward, Pedro Armendáriz,
Agnes Moorehead, Thomas Gom€z, Joyt e Ted de Corsia,

um elenco jamais visto.

"PODEROSO em AÇÃO! - EMOCIONANTE em AMOR!
GRANDIOSO em CONJUNTO! .

Gengis Khan, seus domínios, seus amores, ... o do�inador
da Asia e de quasi metade da Europa! -

O filme que custou SEIS Milhões de Dolares!!!

28. Feira· á. 20 horas .• REPRISE - Imp, até 14 anoa

38. e 4a. Feira • ás 20 horas • Impr, até 14 anos

TEMOR OCULTO
C/ John Payne, Anne Neyland, Conrad Nagel
"Os mais calmos deixarão o cinema com os

nervos em petição de miséria...."

5.a e 6.a Feira • às' 20 horas. Impr, até 14 anos

Para Que os Outros Possam Viver
Cf Richard Widmark, Dolores Michaels, Richard

Basehart, Carlos Bentvn Reid

"Uma das mais emocionantes histórias que o cinema já
apresentou! Fará voce pensar! Dramatico .:_

Violento - Misterioso!!!

AGUARDEM: O Sêxto Continente - As Girls
Valerie - Paixão De Uma Vida. etc•••

.
PELOS LARES
eJaJD([)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

É necéssario carteira de mo
torista - Definir como veiculos
automotores, aqueles que seja�
providos de motores de auto pro
pulsão, de duas ou três rodas.
qualquer celindrada, sem exeção.
Todos os seus condutores deverão
ser munidos de carteira Nacional
Habilitação. como prescreve artigo
101 paragrafo 10 e 2° do codigo
Nacional de transito. Para maio
res esclarecimentos a Delegacia de
Canoinhas, fornece.

Bicicleta roubada e entregue
- Foi achada uma bicicleta de
cor, azul com placa 542 pelo sr.

Antonio Bertão e entregue nesta'
Delegacia; ao qual imediatamente
foi identificado seu legitimo -pro
prietario como sendo Mauricio
Fuck o qual mediante a apresen
tação de seu certificado de pro-.

priedadé foi lhe entregue sua bi
cicleta.

Bícicleta x Automovel - Cho
caram-se o automovel de aluguel
do sr. Augusto Martins dos San
tos, vulgo Bode com a bicicleta
de Flavio Borges de Souza. saindo
o ciclista com bastantes ferimen
tos, o qual imediatamente foi in
ternado no Hospital desta cidade.

Bicicleta roubada -- Foi rou
bada uma bicicleta de placa 1299
de 'propriedade do sr. Estefano
Wrubleski. marca Orkam de cor

bordeaux:

Jeep roubado - Foi roubado
em Fpolis. um Jeep Willys per
tencente ao Estado de placa 836
SPE. modelo 1958, seis cilindros,
de cor azuj.> Os amigos do alheio
levaram junto tambem um jogo
de lanternin ou ferramenta de cha
peamento, um carregador de ba
teria, um esmeril, um dinamo de
caminhonete ford, um compressor
de pintura e ferramentas avulsas. /

Venus ·de Millus - Deu en

trada na Delegacia, a mulher A.
. L. vestida em trajes de Eva em

completo estado de embriaguês
que em alta madrugada encontrava
se bebendo e cantando em com

panhia de S. F. num dos bares
desta' cidade. S. F, tinha ainda
em seu poder uma arma branca.
Mendicancia - Deu' entrada

nesta Delegacia Avelino Gonçalves
de Lima que encontrava-se per
correndo esta cidade angariando
fundos para providenciar o enter
ro de sua filha. apos ter conse

guido boa quantidade de dinheiro
o mesmo embriagou·se por três
dias consecutivos: não providen
ciando o funeral.

Emplacamento - A Delega
cia avisa os senhores 'interessados
que já está emplacando. -

P A R A
'
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