
Sugestões, Recomendações e Soli
citações Finais que Foram tratadas
no Conclave SociQ Economico do

Norte C'atarinense
A Comissão encarregada do trabalho final junto as res

pectivas repartições no sentido de conseguir as reivindicações
pleiteadas no Concláve, está se reunindo todas as segundas
feiras, na Associação Comercial e Industrial de Canoinhas. Já
existem compromissos em consequencia do trabalho feito pela
Comissão. Informaremos e divulgaremos. tudo que fôr de interes
se para os Municipios da Zona Norte Catarinense.

II - TÉSES
Sôbre os assuntos constantes do Temário foram apresen

tadas 17 Téses, versando: Energia elétrica (4), Agricultura (3),
Reflorestamento (1), Plano Rodoviário (2), Saúde e Assistência

Social (3), Proteção à Fáuna (1), Armazéns Gerais e Bolsa de

Mercadorias (1), Crédito agro-pecuário (2), sendo assim distribui
das entre os municipios participantes: Canoínhas (8), Papandu
va (4), São Francisco do Sul (2), Mafra (1), Porto União (1) e São
Bento do Sul (1).

Dos trabalhos apresentados, mereceram atenção especial
os que versaram' sôbre energia elétrica, reflorestamento e plano
rodoviário, problemas palpitantes de tôda região, e que fôram
acaloradamente debatidos pelos participantes tanto nas comissões

técnicas, como nas sessões plenárias, sempre presente numerosa

assistência, dando assim integral apôio ao empreendimento.
III - CONCLUSÕES

Dos relatórios apresentados pelas diversas' Comissões Té

cnicas, podemos apresentar como conclusões' do I CONr:LAVE
SOCIO-ECONOMICO DA REGIAO NORTE CATARINENSE, as

seguintes recomendações:
1. Energia Elétrica

a) recomendação à Centrais Elétricas do Estado de Santa
Catarina S;A, 'que, sómente com o prosseguimento das óbras que
visão ampliar o potencial enérgético do Estado, será resolvido o

problema na Zona Norte;
b) recomendar a encampação da Canoinhas Força e Luz

S;A, pela CELESC ou pela' EMPRESUL, como única fórmula ca

paz de resolver o problema do fornecimento de energia elétrica
no município de Canoinhas.

2. Plano Rodoviário
a) recomendar o prosseguimento das óbras da Estrada D.

Francisca com os recursos do Plano de Óbras e Equipamentos,
afim de melhorar as condições de acésso ao Porto de São Fran
cisco do Sul, escoadouro natural de tôda a Região Norte Catarí
nense e do Sul do Paraná;

b) considerar como necessidade urgente e de relevante
interêsse para toda região, a inclusão do Plano Rodovirário Na
cional de estrada que partindo da fronteira da Argentina, no Es
tado do Paraná, sirvam ao Sul do vizinho Estado e ao Norte de
Santa Catarina, e, conduzindo ao Pôrto de São Francisco do Sul,
escoadouro natural de tôda Região;

.

c) interceder junto ao Govêrno Federal para que sejam
cumpridos os dispositivos do Decreto n", 41Q97 de 7 de março
de 1957, que estabelece nórmas para a importação de máquinas
rodoviárias;

d) .recomendar a criação de Comissão Inter-Municipal de
Estradas d e Rodagem para elaboração do plano rodoviário dos

municípios Norte-Catarinenses;
.

e) recomendar a inclusão no Plano Rodoviário' Estadual
da estrada de rodagem de Papanduva a Taió e Ibirama, via São
João do Mirador.

3. Agricultura
a) pleitear junto à Carteira de Crédito Agrícola do Ban

�o do -Brasíl S;A para que sejam orientados os municípios, por
intermédío das Prefeituras Municipais, de como se deve conse

guir crédito agrícola, por meio de sua carteira especializada, onde
esta instituição não tiver agências;

,

b) memorial ao Banco Industria e Comércio de Santa Ca
tarina S;A, para que colabore por intermédio do financiamento

agrícola no desenvolvimento dos municípios onde não 'houver

Agência do Banco do Brasil S/A;
c) memorial à Secretaria de Agricultura do Estado, para

que o município de Papanduva seja visitado com frequencia por
técnicos que possam esclarecer pecuaristas e agricultores no me

lhor emprêgo de suas atividades, bem como que êsse município
seja dotado inicialmente de pelo .

menos dois tratores agrícolas
com os respectivos implementas;

d) Memori1l ao Ministério da "Agricultura, para que no

municipio de Papanduva seja instalado um sub-posto de Defêsa
Sanitária Animal, comprometendo-se a Prefeitura Municipal a fa
cilitar a sua localização;

e) memorial à Secretaria da Agricultura, para que nos
municípios de Papanduva e Itaiópolis, sejam instalados sub-póstos
de Inseminação Artificial, sob a dependência e orientação do
Pôsto do mesmo serviço que será instalado no município de Ca

noinhas;
f) solicitar aos orgãos competentes a criação de um Es

critório técnico de Agricultura - projeto '17, sediado em Canoí

nhas, com a finalidade de atender aos municípios de Canoinhas,
Papanduva e Itaiopólis;

g) memorial aos poderes públicos, no sentido de ser cri
ado um Pôsto de Suinocultura, para atender os municípios de

Canoinhas, Itaiópolis e Papanduva, com séde no. primeiro;

h) solicitar' ao Ministério da Agricultura, por íntermedio
do Serviço de Expansão do Trigo, os meios necessários para que,
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Administracão
.

�
l

Realmente caros leitores, o a-

tual prefeito está prosseguindo,
no calçamento das ruas da cidade
mas com isso não venha através
do seu orgão oficial "contar van

tagens", diminuindo as adminis
trações anteriores. Devia. através
da imprensa oficial da Préfeitura,
diser simplesmente que está cum

prindo com o seu dever e diser
ainda que ao enves de dinheiro
que fica circulando aqui,_ ficarão
para embaindeirar Canoinhas. OS
FAMOSOS VALES DA PRE
FEITURA, que estão sendo cam

biados na cidade até com 40%
de desconto, tal é a situação
calamitosa da administração mu

nicipal.
Deve, e é dever do Prefeito

.
zelar pela administração rnurnci

paI, porém em todos os setores,
simultaneamente. A cidade neces

sita de calçamento, inas o' interior
do município necessita muito mais
de vias de acesso à cidade. O
interior precisa de estradas, sem

ás quais' a cidade morre. Diz o por
ta voz do Prefeito que foram cons

truidos mais metros lineares de
calçamento que no governo pas
sado (grandes coisas) e que ás

Municipal
,

estradas do interior se farão len
tamente e que tudo não se pôde
fazer com modestos recursos. Ora,
.que modestos recursos são esses

a que se- referem os nobres arti
culistas do 'prefeito? Onde estão
os milhões arrecadados; será que
foi tudo aplicado nó calçamento
que em sua maioria é pago pelos
proprietarios, e de onde provém
a astronomica divida, atual da
Prefeitura que crece dia a dia a

ponto de pagar até funcionarias
com VALES. Administrar é ze

lar pelo bem da coletividade e

vêr onde mais interessa a aplica
ção de verbas. Se a vida da ci
dade e do municipio depende do
interior, vamos então aplicar no

interior, vamos dar maior assis
tencia ao lavrador de uma ou de
outra forma concreta, neste caso

.

a Prefeitura deve conservar. em
bôa ordem todas as estradas mu

nicipais para que o colono possa
transportar seus produtos para a

cidade conssumidora. Porque, se

jamos bem positivos. no calça
menta não podemos plantar feijão.
Quando as vias de comunicação
com a cidade estiverem em ordem
é justissimo que embe�zamos a I

A

Encabeçado pelo Vereador
João Seleme, com o assenti
mento de todos os Vereadores,
foi encaminhado ao Prefeito

Municipal, uma indicação pedin
do para encaminhar aCamara
de Vereadôres um Projéto de
Lei sobre a construção de um

forno crematorio para o lixo da

cidade com calçamentos, arboriza
ção, praças etc. etc. mas... usar

camisa engomada. colarinho e

gravata e ANDAR DESCALÇO ...

Tenham paciencia caros protetores
do Prefeito, mas estão redonda
mente errados no seu ponto de
vista e o povo deste nosso muni.
cipio já está inteirado de tudo.

Felizmente logo mais vão mudar
as coisas e Canoinhas voltará a

viver ...

A Edificação de um prédio
começa pelos alicerces e não pelo
telhado.•.•.

Se a atual administração con

tinuar assim. vamos comer o fei
jão á cem cruzeiros o quilo e is
so não vai demorar muitos dias.'

O nosso colono em vista do
pouco interesse que lhes dedica
a Prefeitura, está plantando ape
nas para seu consumo proprio ..•
e o resto que se lasque ...

Digam algo senhores do soberbo
calçamento ...

O que convém mais no mo

mento.

."

de I Vereadores
Lixo

Camara
Crematório - Para

/

o
cidade. É sabido que o lixo está
sendo depositado pela Prefei
tura numa baixada da rua Fe

lipe Schimidt onde existem nas

-imediações moradores que fre
quentemente estão se queixando
e pedindo providencias imedia
tas para a escolha de um outro
local para deposito do lixo.

Deputado Arolde Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do Perú, 101, Apárta
mento 902 - Copacabana - Fone 37-4875.

em. tempo oportuno, os mumcipros da Região, interessados na ci
tada cultura,"possam contar com sementes de trigo mais apro

priadas à esta Região:
i) memorial à Secretaria do Interior e Justiça para que

sejam reguladas as custas e 'emolumentos do contrato de penhor
rural, com a Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil

S/A, de modo a ser posto em execução o parágrafo 2°. da Tabe
la J do Regimento de Custas do Estado de Santa Catarina, em

acôrdo com o art. 34, da lei nO. 492 de 30;8/1937, combinado com

o art. 2°. do Decreto'lei n", 2612, de 20/9/1940, no sentido de
que "às' despesas devidas pelo contrato de penhor rural' é a a

verbação 'dos respectivos aditivos, não poderão exceder de

Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros)";

j) memorial à Secretria de Agricultura para a criação de
um Pôsto Volante para o combate de carrapatos e ectoparasitas
e pragas diversas;

.

k) solicitar a Secretaria de Agricultura que seja dotado

(Continúa na'última página)

Sugere Forno
da Cidade
Canoinhas já tem idade sufi

ciente para oferecer a sua DO

pulação conforto e bem estar.
Não é passiveI que os detritos

apanhados pela Prefeitura num

lado da cidade, sejam levados
para outro, tornando sem efeito
toda e qualquer limpeza sani
tária. É isso justamente o que
atualmente acontece com a lim

peza publica Municipal. Não e

xiste um local certo e adequa
do para'deposito de líxo. A ini-'
ciativa da Camara de Vereadô
res foi oportunissima. Achamos
que o sr. Prefeito Municipal deve
tomar urgente providencia a

respeito, pois com a aproxima-
. ção do verão, os moradôres da
rua onde está servindo de de
posito, não poderão durante o

dia, abrir as suas janelas, devi
do o odor fétido e o grande e

xercito de moscas que invade
os lares.
A iniciativa meréce o estimulo

de nossos aplausos e do povo
de Canoinhas.

FALECIMENTO
. Em RIBEIROS município de

São Mateus do Sul onde resi
dia a muitos anos" faleceu o

<Snr, Manoel Grittens com 69
anos de idade deixando inume
ros descendentes. Éra irmão do
nosso amigo e assinante Snr.
José Gríttens

Pezarnes. deste semanario.

GRAÇA ALCANÇADA
Por' intermédio de pães dos

-pobres, consegui uma grande
graça de Santo Antonio a qual
agradeço e propago.
Judith Seleme Menezes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Questões Civeis, Com-erciais e Criminais o' I�ventárioB e Partillhas
Atende diariamente das 9 às 12 e das 14' à.' 17 hora.
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José '; Yval} da Coste
" Bacharel em Direito

Advoeacía-am- geral; 'especialmente crime

Praça D�. Oswaldo d'Oliveira '- Fones 236 e 314
.
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Procure nó seu fornecedor
: o sabão Princeza, Lygia,
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"AVISO
A CASA PEREIRA - A

.Casa da Boa Roupa, avisa
:80: seus freguêses que as en

- :'cômêndas de trajes para o

,<>'uat'ªl,:,,-serão aceitas somen..

-te 'até dia 31 de outubro.

ponto. . por ponto
� .:","'"

RuasGetúlio Vargas, 882

.Negcció de Ocasião
�. '\[ende:::se" uma casa de

çôri�tr�çãô mista, dois pa
�ime,ntg�: .,.

água quente-fria,
ihstáláçã() sél,nitária comple
ta 'localizada a rua Vidal
Ramos 1079, nesta.

';, . Cpgd�çõ�� de pagamento
a combmar.

I
Tratar ;com Moacir ,Nóvak.

C'asa: em Mônte Castelo
Vende-se em Monte Cas

telo uma casa de madeira
com 9x6,50 m. distando 200
me-tros da BR-2.

" ,c_ '" 'ilPt�ço de Ocasião.
Maiores detalhes co� o

":,,_ "proprietário Amantino Meis-
.

ter, no. local. .

2x
, '<_'.�' ii!. � '1

". o; � (; -

"

,-" .: Cobe,,·tbrê$:; ,;
.

. pi'jam�s' peluciados
I

CASA ERLITA
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PIN-TOS -DE 1 D I A
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca "

Para -qualquer quantidade.
Entrega de Agosto em diante:

PEDIDOS E n4FORMAÇOES COM

HENRIQUE BÓRA
à Rua Getúlio Vargas, ao lado da União Madeireira Ltda. li

!

qualquer que, sejç e corqc...

<qualquer que seja \,0'
' estrada I

um pneu • dois serviços.
• borras duros e robustos que mordêrn

o terreno paro máximo tração nas

más estrados.
i__.

, '--

• nervuras centreis espessos assegu-
ram mínimo desqcste nos esrrcdos
pcvimentcdcs, '

para caminhões e ccmtnhcnetes,
que não escolhem estrados

Veja em exposição na "t
)

CAS'A IJANQERbi' i
.Ô .. 'i � --..

'--- "",,,,,ctÇ ....' "'-«';""'.--""

O que exis-te de novo, modérns e atraente, em: C IN TOS

para homens, é'm 'estojo, e (je. divérsas qualidades, 60rnÔ"" de
;", 'couroi camurça.. :croFodl!lo, cromo e elástico.

CARTEIRAS FINAS, dEi êouro e matéria plástica,
"

,

BOLSAS; para senhoras. ,;-:' ,

,

'

Rua Paula Pereira, ,793 Canoinhas
-" ' .�.;: .>.

- '-.-

�,,:' ·�r,\;:',:';\�,y+.�� ,,'A,tençãO" ". »,

",�
-

,p ",'
.-

, Q��res, mobiliar- sua casa, achas tudo na loja ,

de -Móv�is; de;' VOLI):ER VOLLitATII; .como quar
tos, copas, móveis d�' vime 'e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA, PRONTA ENTREGA. 5x

\

Rua Senador �chmidt, 768 CanoinJias

V'END�E#�S E
por prêco de ocasião"

Um trator Fordson Major Diesel 45,liP, com

rodado de pneus e mais os seguintes implementos:
.. meia esteira
arado de 3 discos
lamina para estradá.

pouco uso, e em perfeito
Tratar com

Soe. 'Ind.

estado de conservaçãocom

e Com. Sicol S/A.
Rua Getulio Vargas, 1203 Canoinhas, se.

,Venho conhecer o extraorqinário Pneu Ar e todo
O nosso completo estoque ,de),Pneus FirestolHIJ

.

� ,',., ,
,>

'J

póra todos os tipos de veículos, bem ceamo uma

Carteira (oniljInheIro
;,:

�

.1'
,,�Perdeu!se n9 trajeto Bela
Vista" do -Toldo -�, Altos das
Palmeiras, uma carteira con-

-

"tendh! docu�entGs�€"com apro
ximadamente 14,500,00 'em di-

rili'�F'o,. .'. �,,:\ 't(�� :� •

"Gratifica-se generosamente a
quem achou" fà'iei1d-ó -entrega

,',n�sta redação. )
'! ,,',

"

;, Vende-se o conjunto ou

separadamente urna ferraria
completa 'e um' motor Ford,
em perfeito estado,

Informações nésta red,a-
ção. 2x

em Serra, do Lucindo.
"

,. UÍn, terreno com 25 alqueires
cercados, sendo 15 alqueires de
herval e 10 terra de cultura,
contendo duas bôas moradas -

paióis - estrebarias - man

gueirões e diversas outras bem.
'

feitorias, distantes ,3,5. km. da
cidade: passa. em frente'.ás pro
priedades o onibus da Iínha
São José. 2x

Tratar e ,,/êr em' Serra do
Lucíndo coI:I) o'propríeterío Snr .

Francisco Bueno de Oliveira.
"

,. '-' .. ,-,

" .

Proibição
Francisco Ruthes Filho, pro

prietario dos terrenos situados
em COXOS e R.IO NOVO ldís-

.

trito de Major Vieira) torna

publico que fica' terminante
mente proibida a prática de

2x caçadas bem como transito em

seus terrenos.

Não ise responsabílízando pe-:
lo que venha a acontecer aos
infratores .do presente aviso. 2x

VENDE-SE
Uma casa com todas as ins

talações necessárias, em terreno
de '1W(rrnt2, situada em frente
ao Loteamento ESPERANÇA á
rua 'Roberto -Ehlke.:
Vêr e tratar com.o proprie

tarío sr.. Arnoldo Müller á Rua
Barão d:6 Rio 'Branco nésta ci
dade. 5x

Ferreiros
-:,..

'Casácos, casaquinhos,
. blusas, pulovers

eatttt '.e'ltUa

Vende-se
Um 'lote, de 40 ovelhas.

Carneiros de toda a idade,
de bôa raça.
Tratar com o proprietário

em Rio dos Poços S. Santo
Pontarollo. 2x

equipe especializada, à suo disposição, poro servi-
lo com presteza e cortezia. ,,;

,

, [\ssiri�!,. Leial Divulgue 1
,.,.'0

","LOôrr�'io .po Norte
-

FILHOS
, TR�S BARRAS S. c.

',' iI.,!:'·,. ':" ,;{ 'Pneus Firestone
',-" :'" - � ,:,"; ,

"" :';;c. .:

_ . :::., !,!�,x_;�o _q� ir o m e t ro 9 e m ,,:or ,'cru z e ;.ro

M'fR'HY SELEM�Ê:" -, , ,:'"

Agasalhos para lnverno
.

Casa :'Erlitâ
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sugestões, Becomenda�ões e Solicitações ...
de maiores recursos; o Pôsto de Monta do município de Canoinha;

1) solicitar à Secretaria de Agricultura maiores recursos
ao Pôsto de Avicultura, de Canoinhas;

m) memorial à Secretaria de Agricultura para que seja
instalado, anéxo ao Centro de Preparação Agrícola "Vidal Ra
mos", um campo de experimentação de Agrostologia, destinado
ao estudo das plantas forrageiras, adaptadas às condições ecoló
gicas da região;

n) criação de uma Cooperativa de Produção, com a fi
nalidade de exploração de calcáreo, medida essa que poderá ser
orientada pelas Associações Comercial, Rural, afim de fixar os
detalhes indispensáveis;

,

o) sugerir aos Govêrnos Federal, Estadual e Municipal que
todos os seus orgãos de assistência à agricultura, à pecuária se

concentrem numa equipe de trabalho que agirá por intermédio
da Associação Rural de Canoinhas.

4. Saúde
a) recomendar a construção de um Sanatório para doen

ças iníécto-contagíosas no Norte Catarinense, localizando-se no

município de Campo Alegre, dadas as vantagens climatéricas da
região;

b) recomendar aos orgãos governamentais do Estado a

execução das óbras constantes do Plano de Obras e Equipamen
tos e Departamento de Saude Pública, referente à Saude Publica;

c) solicitar á Legião Brasileira de Assistência que supra
seus póstos de vacinas BCG, póliomelite, anti-tetânica, anti
diftérica, anti-variélica, etc;

d) recomendar a construção, na Região Nórte Catarsnense,
de um Sanatório ou Hospital para neuróticos, psicopátas ou psico
neuróticos;

e) recomendar a criação de póstos de saúde nas sédes
dos

o

municípios que ainda não possuem e a nomeação de pessoal
para os' que ainda não se encontram em funcionamento, apezar
de há muito inaugurados;

f) recomendar que, em cada município que possúa assis
tência médica e dentária pelo D. S. P. haja obrigatoriedade de
visita aos Distritos e localidades do Interior, pelo menos uma vez
ao mês, devendo para tal, o Estado fornecer os meios necessá
rios; aos medicas visitantes;

g) recomendar ao D. S. P. que os Póstos de Saúde sejam
providos de vacinas e medicamentos em geral;

h) aplicação de vacinas preventivas nos hospitais e ma

ternidades, bem como nos póstos de saúde já que possúem ele
mentos capacitados para tal fim.

5. Armazens Gerais e Bolsa de Mercadorias
a) recomendar a criação de ..-\RMAZENS GERAIS e BOL

SA DE MERCADORIAS, no Porto de São Francisco do Sul.
o

6. Proteção à Fáuna
c'

o a) memorial ao Govêrno Federal propondo a criação de
um PARQUE FEDERAL DE PROTEÇÃO A FAUNA, a ser fo
calizado na ilha fluvial existente na desembocadura do Rio Ne
gro.ma divisa dos Estados de Santa Catarina e Paraná, confiando
se a sua guarda ao Clube de Caça e Pesca "Majór Tomaz Vieira",
de Canoinhas; <

b) memorial á Divisão de Caça e Pesca do Ministério da
Agricultura, através da Diretoria de Caça e Pesca de Santa Ca
tarina, no sentido de que seja proibida a caça ou aprísíónamento,
na região Norte-Catarinense, para unidade e uniformidade dos
Clubes de Caça e Pesca, das seguintes especimes animais: veado,
paca, capivara, tamanduá, perdiz, jacú, jacutinga, urú, marreca,
irihambú, macuco e tatú;

c) que existindo em vigôr no municipio de Canoinhas �lei nO. 216 de 26 de maio de 1953, proibindo a caça à gralha, por
ser considerado ave de utilidade ao reflorestamento, envie-se
expediente às autoridades competentes no, sentido de que, a pro
ibição se extenda aos demais municípios do Estado, bem como o

aprisionamento da já citada ave;
7. Plano de Saneamento, Recuperação e Urbanização de

Zonas Alagadiças
a) recomendação no sentido da liberação da verba de

Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), constante do orça
mento da União e já prevista tambem para o ano de 1960, para
atendimento do Plano de Recuperação, Saneamento e Urbaniza
ção dos Bairros Campo D'Agua Verde e Xarqueada, no muníci-
pio de Canoinhas.

.

8. Reflorestamento
a) solicitar ao Govêrno Federal que, as verbas consigna

das no. Orçamento da União, em favor de quaisquer municípios,
destinadas à reflorestamento; sejam liberadas preferencialmente,
evitando-se assim que sejam incluidas no Plano de Economia;

b) que os Poderes Públicos instituam premios em dinhei
ro, à titulo de auxílio, para serem distribuidos às entidades pú
blicas ou particulares, que executarem trabalhos de refloresta
mento, de acôrdo com as unidades 'plantadas,

III -ENCERRAMENTO

SALÃO CRUZEIRO
Atenção dançarinos, hoje á noite com inicio ás 20 horas,

haverá grandioso baile de inauguração do novo salão CRUZEIRO
em XARQUEADA, ao qual todos estão convidadcs a participerem
dos festejos, que serão abrilhantados pelo conhecido conjunto
musical ESTRELA DO SUL.

Agradecimentos 'antecipados do proprietario.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: a srta. Arlete Voigt;
as sras. dnas. Lucilia esp. do
sr. João Zatar e Luisa esp.
'do sr. Ernesto Koch; o sr,

Altino Rosa; os meninos Ru
bens filho do sr. Alberto War
denski e Helio Roberto filho
do sr, Roberto Radke; as

meninas Terezinha filha do
sr. Felix Bialeski eAlda Ma
ria filha do sr. Altino Rosa.
Amanhã: os srs, Hans 1.

Comitti; Osni C. Pereira e

Rev. Pe Frei Elzedrio Schmitt
(onomástico); as sras. dnas.
Nair esp, do sr. Fernando
Freiberg e Getulia esp, do sr.

Estetano Lucachinski; as me;

ninas Maria de Fatima filha
do sr. [osé de Lima; Sonja
Valei filha do sr, Lauro Mi,
chrl e Zecleide Rita filha do
sr. Fidelis Angelo Dada lt; o

jovem Amado AntonioMaron.

Dia 28: as sras. dnas. Vva.
Olivia: Ehlke, de [oinuille;
[acira esp, do sr. [orge de
Oliveira e Maria esp, do sr.

Francisco Carvalho; os srs.

JonasWendt e IldetonsoKnoll.

Dia 29: os srs. Dr. Zacka
rias Seleme e Eraldo Lessak;
a menina Aglaé Lieabeti fi",
lha do sr. Bernado BeJinski;
as sras. dnas. Ieda esp, do
sr, Antonio Grein Neto e Car-

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos .

o
cf

CAÇULA DO BARULHO
Oscarito, Grande Otello, Gianna Maria Canale e

Anselmo Duarte.

"Uma grandiosa comédia do cinema nacional"
------------ .

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

O CAÇULA DO BARULHO
ás 17 horas Censura livre

DOMINGO - ás 20 hora.
-

Censura até 14 anos

O Tesouro de Pancho .Villa
- em SuprScope -

C]. Rory Calhcurn, Gilbert Roland, Shilley Winters

"Jamais dois homens lutaram com tanta coragem pelo
mesmo tesouro ... e pela mesma mulher".

Segunda Feira - as 20 hrs. imp. até 14 anos REPRISE

de O TESOURO DE PANCHO VILA

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

o VAMPIRO
Cf John Beal, Colleen Gray, Kenneth Tobey

"Seus cabelos ficarão de pé ... O mais estranho de todos
os filmes de terror.

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

ARTISTAS E MODELOS
- em VistaVision •

Cf Dean Martin, Jerry Lewis, Eva Gabar, Anita Ekberg
"Uma sensacional comédia da Paramount ... Rir a valer ...

A G U A R D E 1\1: Ferias em Paris • As Sete
Colinas de Roma •••

Esportistas do Turfe
Haverá corridas dia 27 do corrente, na Pista da So

ciedade Hípica "Julio Budant" em Agua Verde; onde vão
se defrontar os animais PEREVA de Irmãos Grosskopf
e a Potranca PRINCESA do Sr. Ezilton Budant, em duas

quadras (333 merros).
Haverá churrascada, botequim sortido etc.

A todos que comparecerem a Comissão organiza
Ixdora agradece.

FALTOU CARNE
A Panificadora e Mercearia Primor
Mantem um Variado Sortimento de Linguiças;

Salames, Presuntos, etc.
/

...E não se Esqueça os Melhores Pães
.

da
o

Cidade são Fabricados pela
FtANIFICADORA PRIMOR

Faça. seu Pedido pelo Telefone 288
. '.�;;'*,' E Será prontamente Atendido

mela esp. do sr. Auri Ferri
Pedrassani.
Dia 30: o jovem Nivaldo

Todt: o menino Celso filho do
sr. Elias Sloboda; a srta. Ol
ga Greftin; a menina Lidia
filha do sr. Estetano Luca
chiski; as sras. dnas. Ana esp,
do sr. Augusto Bess e Elsa
esp. do sr. Bernardo Metzger;
os srs. [ulio Gonçalves Cor
rêa Fo, e Rodolto Schaide.
Dia 1 de Outubro: os me"

ninas Hamilton filho do sr.

Atahyde Allage e Luiz Cesar
filho do sr. João B. Pacheco,'
as meninas Ivone Augusta
filha do sr, Ernesto Sukot» e

Salustrina filha do sr. Ter
tuliano Leandro; os srs. Nel
son Scheidemantel; Generoso
de Almeida Prohmann; La
dislau Bianek; Horst Boi'
mann e Raimundo Dombros»
ki; O [ouem Herbert Sachsoeh,
as srtas. Marly Voigt; Adelia
Greftin e Almida Salomon.

Dia 2: as srtas. Tereza
Tyska e Yolanda Becker; o sr.
José Grittens Sobo, o menino
Renato filho do Dr. Tarcisio
Schatter; a menina Diloe fi..
lha do sr. Antonio da Rosa
Menezes; o jovem Alinor Côrte
Filho; as sras. dnas. lrmgardt
esp. do sr, Hugo Sabatke e

Hilda esp. do sr. Antonio
Cubas.
Nossos parabens.

(anoinhas
Força e Luz SRA.
Aviso aos Consumidores
Tendo em vista os constan

tes aumentos do custo da ener

gia elétrica, feitos pela Emprêsa
Sul Brasileira de Eletricidade
S. A. - EMPRESUL - á Ca
noinhas Força e Luz S. A., a

titulo de adicional, dêsde agôs
to de,1958, com 45% e que su
cessivamente vem aumentando
aquela média mensal até atin
gir 89%, além contrato, no mês
de agôsto do ano em.curso, con
forme talão de fornecimento; e

desta forma sentindo-se esta

Emprêsa profundamente prej u
dicada em sua economia a pon
to de ver frustados seus esfor
ços quanto aos melhoramentos
em andamento em suas linhas
de transmissão e distribuição e

estando amparada pelos arts.
172; 176. letras "a" "b" e §§ 2°.
e 4°. da letra "c", e segundo o

Art. 190 e seus §§, todos do
( Decreto lei nO. 41.0l9, de 26 de

.

fevereiro de 1957, sentiu -se for
çada novamente a reajustar suas
tarifas, rateando aquelas per
centagens entre seus consumi
dores, mediante a cobranca de
um adicional na base de 30%,
a titulo precário, a partir do
corrente mês de setembro.

<

Outrossim, torna público que,
na conformidade da autorização
expressa á Canoinhas Força e

Luz S, A .. pela Divisão de Aguas
do Ministério da Agricultura,
lhe é facultada aumentar ou

diminuir o rateio sempre que
houver oscilação do cusro da
energia .comprada.
Nada mais justo é a cobran

ça dêste adicional, levando "se

em conta, tambem, a elevação
sempre constante do valor aqui
sitivo dos materiais necessários
a ampliação e conservação dos
serviços a zona de sua jurisdi
ção, mormente no que diz res-

o

peito a fios de cobre, isolado
res e o próprio posteamento,
motivo pelo qual,' espera ser

bem compreendida pelos con

sumidores em geral.
Canoinhas Força e Luz S. A.

Dr. Zaiden E. Seleme
Diretor Gerente

}.,
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