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(ANOINHAS ...
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Lamentàvelmente os poderes públicos municipais ainda

não compreenderam da necessidade e do dever de administração,
do quanto êste municipio carece da sua atividade e de seu tiro
cinio administrativo.

Enquanto outros municípios do Estado crescem assusta

doramente, o nosso continúa estacionado à margem exclusiva da
Erva-Mate e dos poucos troncos de madeira que ainda restam

esparsos.

Canoínhas, municipio priviligiado topogràficamente para
o desenvolvimento da agricultura, possui condições excepcionais
para a criação e industríalísação pa suinícultura. Clima invejável
para o desenvolvimento da sirícícultura, fonte de renda colossal,
do que já tivemos provas por experiencias realisadas aqui.

,

Canoinhas possúi ainda grandes glebas de terras virgens,
inexploradas o que não se justifica nesta época de grande esca�
ses de produtos coloniais e derivados. Canoinhas é um município
de vasta extensão territorial e com' aproximadamente 50 mil ha
bitantes. Dia a dia vemos deslocar para outras terras famílias
canoínhenses à procura de trabalho, de terras e de indústrias,
abandonando esta rica região.

Os poderes públicos municipais, a quem ,está diretamente
afeto o desenvolvimento, e o crescimento do município, 'devem
canalizar para Canoinhas por meio de publicações;' conversações,
sindicâncias e estudo especialisado, -famílias para o desenvolvi
mento da/agricultura, facilitando a sua introdução e amparando
as na fase inicial através de Leis que lhes assegure a estabili
dade. Incentivar o desenvolvimento ,da suinícúltura, convidando
técnicos para investigações de nossas terras, do nosso clima e ao

mesmo tempo distribuir sob condições favoráveis a todos os in
teressados previamente' registrados, reprodutores de raças forne
cendo-lhes através de publicações e visitas por técnicos, instru
ções de como proceder na

I criação e no desenvolvimento da sui
nicultura.

Citamos apenas alguns fatores que proporcionariam pro
gresso e desenvolvimento ao nosso município, .sern mencionar
uma dezena mais de produtos que estamos produzindo por ex

pertencia própria. Por exemplo, quando se torna um bom vinho,
, logo se pergunta, de onde é, ce a resposta logo vem, é do Zaniolo,
Elo Osny, do Morescki, do Saulo, do Jantsch, do Oscar, do Pazda
e de muitos outros produtores em carater familiar. Porque os

poderes publicas não procuram incentivar através de publicações'
e demonstrações de que Canoinhas possui terras �dequadas para,
tudo. No setor de avicultura, observamos o dinamismo do sr. AI-,
fredo Viertel, Saulo Carvalho e outros que não estão devi
damente identificados, que produzem poresporte e até exportam,
trabalhando no anonimato por escassês de cooperação por parte\
dos poderes públicos. Tudo isso está diariamente afeto, aos inte
rêsses municipais, a 'quem cabe a proteção e assistencia, não que
rendo exigir até financiamento, porque afinal de contas, tudo re

verte em benefício do município através de arrecadações... •

O cla�or geral é a falta de energia. F,' justo o reclamo
das classes para o setor urbano onde estão Iocalisadàs as nossas

industrias e ond� cada dia se procura novas instalações, sendo
frustradas por falta de energia elétrica suficiente.; mas para o

interior, onde necessitamos de bracos e de maquinas, necessita
mos das providencias dos poderes públicos municipais.

ISão duas, as providencias que Canoi�has necessita de
imediato: Energia Elétrica e mais atenção dos Poderes Publicos

M�nicipais.
'

:_-;A_ •

..

.: Infelizmente o nosso apêlo será como sempre ém vão,
pOlrque os poderes não se preocupam com q desenvolvimento do

lIIilmicípio, mas sim com o desenvolvimento' pessoal. '

Todavia, a nossa função de jornalismo; queremos com este
artigo, irradiar por todo o Estado de Santa Catarina e outros

Êstados onde a' nossa vóz chegar que Canoinhas, é um municipio
rico em tudo e por tudo, dependendo de iniciativas. Apelamos a

todos os interessados que façam/urna "visita ao nosso muncípio,
verifiquem suas terras, seu clima, sua situação topográfica, sua

distância dos grandes centros, seu consumo, sua produção e che

garão à conclusão final de que realmente em Canoinhas está o

seu futuro.
,

Se os poderes públicos municipais, até então não se pre
ocuparam com o problema, apelamos para os- novos dirigentes
que em breve assumirão o comando, para que, acima das pre
tensões pessoais, olhem com interesse real para o desenvolvi
mento do nosso Município.' Construem estradas que deem acesso

ás terras, conservem, essas estrada�. Facilitem às famílías que de

sejam trabalhar no cultivo das terras. Facilitem a aquisição de
terras. Forneçam assistência tecniea aos agricultores e criadores.

Amparem a produção e industrialização dos produtos canoinherises.

Se assim procederem, Canoinhas será muito em breve um

município disputado para o desenvolvimento da lavoura, pecuá
ria, suinicultura, sericicultura, avicultura e industrías \lo resíduo
da madeira, industrialisação do nosso principal produto que é
ERVA-MATE e em troca receberão os louros da vitória por te

rem contribuído para o maior progresso de urna parcela desta
nossa querida patria.

.

.

Em Canoinhas, possuímos uma Associação, Comercial e

Industrial, que muito tem contríbuído para o nosso maior desen

volvimento, possuímos estabelecimentos de assistencia social e

-quíparedos a9s grandes centros, possuimos ginasios masculino e

feminino, possuimos escolas técnicas de comercio, ao nivel ,das
congeneres do ,paiz, possuimos fudo... mas... não possuimos um

poder público municipal que acione esta alavanca administrativa

capaz de elevar Canoinhas ao lugar que merece junto aos demais

municipios brasileiros.

CANOINH�NSES... amem mais, suas terras e não aban
donem seus lares porque aqui estamos lutando, para o \rosso bem,
sua prosperidade e para o progresso de Canoinhas. Lutai conosco

para que Canoinhas amanhã ressurja sobranceira ante os olhares
eubiçosos dos forasteiros.

I
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Diretores:" AROWO C. Df tAR�Al�O
CAIXA POSTAL, 2

AlfRmo GARLmOO c JOÃD SmMf
FONE, 128

Gerente: Il�ASS SUlM[
CIROULA AOS SABADOS

Pracinhas da F�B. Jânio: Empréstimoirão de graça ao Rio .

Londres pa ra pagar
dívidas' de JK

A Associação�àos. Ex-Com
batentes ,;dô Brasil., através do

presidente da Secção de Santa

Catarina, Chrystaldo C. Araújo,
distribuiu comunicado informan
do que os ex-Combatentes po
derão ir ao Rio recepcionar os

restos mortais dos companhei-
,ros sepultados 'em Pistóia.

A chegada dos restos mor

tais dos pracinhas mortos na úl
tima guerra, está prevista para
o próximo dia 17, na Guanabara.
\ '

Os ex-Combatentes de Santa
Catarina que desejarem partici
par das homenagens póstumas
programadas para àquela data.
contarão com passagem aérea e

'alojamento gratuitos.
'

Termina o comunicado salien
tando que os interessados deve
rãó procurar contato com a

Associação, nesta Capital, à Rua
Tenente Silveira, 69, até segunda
féira, às 9,30 horas.

As emissõês
desastrosas de JK

Rio� 2 (Asapress) - O go
vêrno emitiu durante o mês de
novembro ultimo, quatro bilhões
e quatrocentos milhõe� de cru:"

zeiros. Acredita- se Que a emis
são de' dezembro, baterá todos
os recordes, de vez que serão
necessários nove bilhões de cru
zeiros extra, com as despesas
previstas' com o aumento do
funcionalismo. Em novembro o

meio circulante foi elevado para
cento e oitenta e cinco bilhões e

oitocentos milhões de cruzeiros.
I

FORMANDOS
Pelo Curso Normal Regional

Professor, Silvio, Pélico de,\ Freitas
Noronha desta' cidade, em ceri
monia �realizada no Clube Canoi
nhense, "receberam seus diplomas
de professores os seguintes jovens
Canoiuhensese
Amália Pires, El;za Renate Graf,
Líria Terezinha Hauffe [ovita
Vieira de Carvalho. Diair Oardin,
'Marli Zenaide Fedalto, Margarida
Suchek. Yara' Terezinha Collodel,
Haroldo Tremi, Roberto Wil'mar
Gomes, Vilma Bergman, Mario
Marchinichen. Anita R�íchardt,
Arlette Hsek, Evanilde Tremi,
.Dirce Prestes, Evani Vieira, e
Irene Gomes do,Vale.

Pro�unciou o discurso de des
pedida a Srta.' Marl,i Zenaide
Fedalto,' sendo o, orador da turma
o jovem Aroldo TremI.

Desejando sucesso em suas fu
turas atividades agradecemos a

gentileza do sonvite enviado,

Eugêni", Rudey, ;.Inês Seleme,
Marli T -. Bora, Maria Nayr Melló,
Sônia Maria Zaniolo, Therezinha
Cubas' e 'Zaira S. Padilha são as

novas normalistas que êste ano

concluiram o curso da Escola
Normal Sagrado Coração de Jesus
desta cidade, e que em cerimonia
interna, realizada dia 8 do corren

te, receberam seus diplomas. )

Cumprimentamos a todas; de\
sejando felicidades.

em

Rio,2 (Asapress)...:.. Revelou-se
\ aqui o Presidente Jânio Quadros,
escreveu de Londres a um de

,

seus principais assessores, co

municando que tem quase con

cluidas naquela Capital,· as ne

gociações para um empréstimo
.

ao Brasil de 4qO milhões de li
bras esterlinas. Com esta soma,
o Presidente eleito espera blo>
quear as fabulosas dívidas as

sumidas pelo govêrno JK, nos

Estados (Unidos, e que ficarão
tôdas para ser pagas no seu

período presidencial que vai ini
ciar em 31 de janeiro vindouro.
Admitiu-se ainda, que o govêr
no do sr. Jânio Quadros' volte
ao passado, quando o nosso câm
bio era feito à base da libra e

'não do dólar. Ontem,' o presi
dente eleito do Brasil chegou a'

,

Madrid, 'deixando a sua espera
em Paris, um verdadeiro bata
lhão de brasileiros, que saíram

daqui anciosos por aparecer ao

lado do futuro chefe da N�ção.
Em declarações à imprensa es

panhola, o sr. Jânio Quadros,
.ríísse que está em viagem estri
tamente particular e de repouso.

l

"

I
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\vVendem-se i

I,
I .

As propriedades da Vva.
_;/

dna. Dalila Kawa sitas a

Icua Caetano Costa, esquina
Victor Konder.

Informações
Tufi 'Nader.

o 'sr.

4x
com

,

E os tempos mudaram•••

RECORDAR É, VIVER. . .
,/

Como era lindo naqueles velhos tempos, quan-
do se aproximavam os dias dé formatura nos co-

:
.

:

légios-ginásios. Preparativos, ensaios e princípio de
festas. .. nossos filhos iam receber o diploma em
uma cerimonia de gala nos colégios'e ginásios. A
anuidade devida aos colégios era de 480 cruzeiros.
Tinha orador de turma, tinha paranifo,' patrono,
homenageados de gratidão especial, tudo n'um am

,biente social-familiar com todo o respeito e ve':'
neração.

;

Hoje os tempos mudaram... As anuidades
aqui 'são de mais de. 10 mil cruzeiros, ajuda 'do
Govêrno do Estado, do Federal e .do Município,
estabelecimentos bem instalados, corri amplos sa-

Cc

Iões de gala para essas finalidades e... no en

tanto', não, existe mais aquela cerimônia habitual,'
fundamental, que fica gravada na 'memoria do for
mando e, seus familiares para toda a vida. Não
tem mais orador de turma, não existe mais para-.
nifo nem homenageados, não existe salão de gala
para as colações de grau. .. e os tempos muda
ram . .. provavelmente não haverá mais auxílios
do Município, do Estado e da' União para os colé
gios e ginásios, se assim o pretendem os seus di

rigentes.
Como eram, lindas e significativas aquelas ceri

mônias, os pais a beijar seus filhos e os amigos
a abraça-los felizes por mais uma etapa vencida ....
e os tempos mudaram. Hoje 'se abraça ligeiramente
com um simples aceno e em plena rua, sem sig-
nificativo e sem expressão... \

Onde estão os Diretores de Colégios .e Giná-
)

sios, professôres em organização e programas, onde
está a velha tradição e 'os velhos costumes sociaís
familiares, onde' está o prêmio aos pais que con-

'

tribuiram com extraordinários para formaturas e

preparatívos .._
.

-,',

!,

Como os tempos mudaram ...

' Será só em

Canoinhas .

(
,

"OBSERVADOR'"
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CORREIO DO NORTE 10·12.1960

,Aviso � Proiblcáo
,

"" ....6_ ...

Dr. Waldomi.ro Kravchychyn
Cirurgião ..: Dentista

Antônio Trernl, .proprietá
rio de uma chácara situada
err6. Alto das Palmeiras, onde
tem seu pomar e criação de

porcos etc., em' virtude de
'e

sérios prejuizos que vem
tendo durante anos motlva
da' por invasões de animais,
cachorros, etc"

,

Vem de público trazer o
.

.presente aviso, para mais
uma vez proibir e avisar a

seus vizinhos que tomará a

partir desta data medidas

drásticas, quando encontrar

qualquer animal (gatos, galj
nhas, corvos mortos e detri-

'

tos em geral) no seu terreno.

Não se responsabilizando
I pelo que venha a acontecer.

Levando essa determina-
"-

ção ao conhecimento das
autoridades competentes.

,

2x

�'-/ ,\

- Clinica - Cirurgia e Prótese
fspecialidade: Odontopediatria (Iralamenlo denlário de' crianeas)

Consultório: Praça 'Lauro Müller N°. 97
Resídencía: Rua' Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8 ás 12 hora.s
..

\_

ERLITACASÁ, \

Umbom
,\

\

CASA, LANHER Rua Paula

Pereira, 793

Oferece para o Natal, á preços Módicos
v

Sombriohas, Óleos e Perfumes
de Alta Qualidade, Canivetes,
Canetas, Isqueiros, Cigarreiras.
'Facas Inoxidáveis. Baralhos,
Piteiras, Gaitas de Boca, Cuias
e Bombas etc. Velinhos, Açucal"

de cor, Noz Moscada.

Grande novidade e variedade

em: Brincos. Colares;" Pentes,
Pregadores. Carteiras, Fivelas

'pl Senhoras, Cintas, Bolsas,
Camisas, Camisetas, Toalhas,
Calças; Calções, I Lenços, Lou

ças, Gravatas Finas, Meias,

_,v"
/lV'

Precisa:: se'
De uma Maquina de es

crever.

Ofertar para redação.

Confecções finas

para senhoras

CaSa Erlita

I
,

'---

José Yván da Costa
Bacharel) em Direito

de Natal
CAfVlISAS

Advoeacía em geral, especialmente críme
Praç� Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 3'14

CANO.INHAS -_ Santa Catarina Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

J

- \

:IR:::::=::::::::::I=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::
g, , n

=.:1 O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
, "

/

i Caixa Econômica F'ederai de Santa Catarina U
, ii' depe�d� I ��c)uSivamente do mont�nte de seus depósitos:' n:1 'I ••

! Concorra para o.'bem estar social 'de sua localidade levando ii
ii suas reservas em depósitos na

.

ii
i CAIXA\ ECONOMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA. ii.. ..

ii' Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei.· ii
" -

\ ..
(" ..

:=ii a••••••••l.. II••••••••_••_•••••_••••••••••� _ ::
..__.._....................•...........................•......_ _ .

Casa Pereira
Rua Getúlio Vargas, 882

Telefone, 298
Canoinhas - 8ta.· Catarina

V. S. poderá comprar re

Iogios modernissimos

,anéis e brincos de di
/ versos modelos.

Relogios de Parede,
Bonitos presentes para

,/ Natal e Fim de Ano ..

Na ,Relojoaria Suissa
di Guilherme

\

J. A. Souza
Ruà Eugenio de Souza

\\'1 ...__

::====:::::=::=::::::::::===::�:::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=e
" -
" -
" -

� Dr- Aristides - Diener B
55 CIRURGIÃO DENTISTA ::
:: ..

� n·
- "

5E Raios X � Pontes Moveis e! fixas iiu \ =u
_

iã Dentaduras Anatomicas E5d =
II Rua Vidal Ramos !E= =

ii CANOINHAS _

Santa Catarina i
:::::::::=:::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.::====

SAIAS, última moda
/ J

I (!,Q,�tI ettit4 .

o
.

povo ,precisa· fiscalizar suas, compras,

exigindo /a, �ua Nota Fiscal. , \

'/

, '

000é o.Aero-Willys
o grande carro, brasileiro
Possante, e_Qonômico, de linhas sóbrias e dis

tintas, o AERO-WILLYS é o único grande caro

ro brasileiro constnndo especialmente para o

nosso pais, Motor de 6 cilindros e 90 H, P. - °
.

famoso motor Willys, Grande altura livre do solo, '

Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis
I

pessoas, Porta-malas espaçoso. Visibilidade' pa
noràrnica., Bom gôsto e distinçâo nas cores, que
oornbinarn com o luxuoso acabamento i.nterior.

VENHA ADMIRA-LO EM
I )

BASILIO HU:MENHUK & elA. LTDA.',
Rua \/idal Ramos, 203 - Telefone, 145·- canolnnae, se.

r

O alto índice de, nacionalização do AERO·WILLYS é a melhor garantia de completa assistência técnica,

,
.
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Não perca esta ocasião

SENSACIONA'L
I

,
'

Oferta 'para Natal
o melhor presente para' a Rainha do Lar é

sempre uma máquina de costura

E como máquina de costura" só a

VIGORELLI
A única garantida por 50 anos

Para cada comprador oferecemos durante êste mês

um valioso Brinde no valor de até Cr$ 1.500,00

Visite .hoje ainda a

Casa
E veriflque as fantásticas condições de vendas

As melhores da Praça'

P R I E C I S A - S-E
DE E'�PREGADAS
Tratar 'no Hotel Ouro Verde.

Registro Civil

Jango e

PTB
responsáveis;
pelas gre,ves

RIO, o conselho de Segurança
Nacional em relatorio pltima
mente elaborado, aponta' o sr.
João Goulart e o PTB, como
responsáveis pelas greves dos
maritímos, portuarios e fer�
roviarios. O conselho de Segu
rança Nacional de posse aos
elementos, remeterá ao Presí

dente Juscelino Kubitschek, sí

gfloso oficio, dando conta da

posição exata do PTB e do sr.

João Goulart nos movimentos

paredistas do Pais.

Livros e Romances
CASA ERLITA

Maria Góss Glinski, Oficial de
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noínhas, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Adalermo Miquelasso e Ro
sa Cordeiro. Ele solteiro. moto

rista, natural de Itajai, Estado
do Paraná, nascido a 7 de abril
de: 1939, Filho de João Mique
lasso e de dona Lucia Zanin

Míquelasso, residentes em Cu
I ítiba- Paraná.
Ela solteira, domestica nasci

da em Anta Gorda deste Dis
trito a 9 de fevereiro de 1934,
residente neste Distrito. filha de

Leopoldo Cordeiro Belo e de
dona Luiza de Barros, residen
tes neste Distrito.

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

Paula Pereira 18 de Novem
bro de 1960.

Maria Góss Glinski.

Oficial do Registro Civil.
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I

Prisão Preventiva
dentes dos

dos Presi
Institutos ,

'

,RIO (Asapress) - A Procu
radoría do SAPS pedirá ao

Ministro do Trabalho, a prisão
preventiva dos presidentes dos
Institutos de Previdência. acusa
dos de não terem deposítado no

Banco do Brasil, os 5% da ar

recadação relativa à conta do
ASPS, como manda a lei. O pe
dido será feito a maneira de re-

'presentação, estando excluído
apenas, o presidentedo IAPI, por
ser o unico com o pagamento
em dia. A divida dos Institutos
ao SAPS. alcança perto de um

bilhão e ceisentos mil cruzeiros
sendo o maior devedor o IAPe,
com 600 milhões de cruzeiros,
seguindo-se o IAPTe, IPASE e

IAPM, respectivamente.

\

I

-Temoo O maior

OOIOque de pneu!i
--i"$1 nt
da Cidade !_i(ji?

!:
:','.

Seja qual fôr sua dificuldade em pneus. CI
nossa organização está pronta para solu
clonô-!c l Temoso maior estoque de pne�
da cidade para carros de passeio, co
minhões, máquinas, tratores etc. Visite:nds!

!'\
", i ;

-i -,

COM. 'lHO.'
GERMaNO STEIN S.I.

CAIXA POSTAL - 39

CANOINHAS - srA., (ATARI�A
f "

I
0>, .. �'" )',

'
..

'�� ,r"õlt__ .�
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Dia .. do ..Reservista
(16 de Dezembro) l' .

I
Deverão apresentar-se dia 16 de Dezembro, Da Junta de

. Alistamento MiUtar (Prefeitura Munictpal) os Oficiais e Aspiran- ,

'tes a Oficial da Reserva, inclusive os que terminarem o CPOR'
em 1959, e Reservistas licenciado de 1956 a 19611, inclusive, afim
de preencherem as. fichas do Dia, do Reservista.

'(
Junta de Alistamento Militar de Cancinhas, em 3 de

Dezembro de 1960.

Ass. Dr. HAROLDO' FERREIRA ),

_Presidente da JAM e Chefe do Centro de Apresentação.
f

A V (:(,S e O'vos para Consumo.
P

,comprem no

AVIÁRIO LEGHORN uCANOINHAS"
Rua Roberto Ehlke, 331 4x ,

1- 'Oportunidad� única
Vende-se uma propriedade situada em Xarqueada (Es

trada Geral CanoinhasjMafra), por preços nunca vistas.
Tratar, mesmo' por telefone, com o proprietário JO)3é
Campestríní, em São Bento do Sul.rNegócio urgente.
N.B.. sem intermediarios e grandes facilidades. 3

qualquer que se]o
qualquer que seio o

a carga ...

estrada!

um pneu • dois serviços.
•

'

borras duros e robustos que mordem
o terreno paro máximo tração nal

más estradas.
'

• nervura-s centrais espessas ossegu-'
ram mínimo desgaste nas estradal
pcvimentcdes;

para caminhões. e caminhon" ...
."e• �scolh.11I estrados I

Vende-se uma casa resi
dencial de madeira, situada
à rua Gil Costa, 268.

Prêço de oportunidade, Profundamente sensibilízados, agradecemos por es-
motivo mudança. te meio a todos'que nos confortaram com sua presença,

Vêr e tratar condições enviando flores, corôas, e fonogramas e acompanharam
com o proprietario, no en- ,o extinto até à sua ultima morada. \

dereço acima. 3x
.

Agradecem�s outrossim às palavras consoladoras
proferidas pelo Rv, Pastor E. Marterer, em casa' e à beira
do túmulo.

(ASA RESIDENCIAL

Motor /a gazoliha'
Vende-se um com 12 HP

em perfeito estado, próprio,
para trilhadeira.
Vêr e tratar com o sr.

Estefano Lueachinski, em

Major Vieira 3x

Agradecimenfo
OTTO LOEFFLER

"A FAMILIA ENLUTADA.

MOTORCICLETA
\ !

Vende-se '1 Motorcicleta «Monark-,
côr vermelha, 6 HP, ano de fabri
cação 1957, 1.400 km. rodados.

'Ótimo- estado de conservação.
) ,

,

Ver e tratar com

Pastor Egori\ Materer, na Casa Pastoral.

Livros e Romances
CASAERLITA

-,

(

Venho conhecer o extraordinório Pneu A T e todo
o nosso completo 'estoque de' Pneus Firesto.a.
pàro todos os tipos de veiculas, bem como uRla

equipe -especiaiizoda, Ó suo disposição. paro servi
/o com presteza ecortezia.

" "neus Fireston.
- .óximo quilometragem p-or cruzeiro

TRÊS BARRAS S. c.

&
,

FILHOS

\ .

I

Atencâo
, .

Senhores
Ouçam todos os sábados, pelas ondas

�

amigas da Rádio Canoínhas, das 17 às 17,JO
horas, o Programa "Mensagem de Paz" sob
a orientação da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus, na pessôa de seu presbítero
João Eduardo de Carvalho. 2x

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20,15 hora. • Impróprio até 14 ano.

R A v/ I N A -
' um filme nacional

cf Eliane Lage, Mario Sergio, Victor
Merinow e Pedro Paulo Hatheyer

Inocente e fatal. .. Ela arrastava 80 abismo
os homens que amava!!!

DOMINGO. á. 14 horas � Censura Livre
,

Um grandioso filme
á., 17 hora. Censura até 10 anos

DOMINGO - ás 20,15 ha. � Imp. até 14 anos

SEM LEI E SEM ALMA
em Vistavjsion 'I'echnicolor

com Burt Lancaster, Kirk Douglas,
Rhon.da Flernmiog e, Jo Van Flet

Os mataperígosos bandidos se encontram com os

mais decididos representantes da lei,
num duelo de \morte ...
-----,

'28. Feíra > á" 20,15 hora. - Proih. até 14 ano•• REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. :- Imp, até 14 ano•

ULTIMATUM A T,ERRA
com Gene Barry e Valerie Frend

"Um fUme cientifico do cinema americano"

5a. e 6a; Feira - á. 20,15 hora. - Imp. at' 14 ano.
1 ,

A NOIV,A DO COMANDANT'E
em Technicolor

com Dirk Borgarde e Brigttte Bardot

Uma espetacular comédia do cinema Europeu ...

A8uard�m:
GUERRA E PAZ'

um grandioso filme.
I

I ",
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Oficina
I

Relânipago
1

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A prejerlde

_J

-,
-

EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escri-'

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Municí
pio e' Comarca .de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar; João Mária da Veiga e

Jandira Ferreira Terres.
Ele, natural" deste Estado

nascido em Cochos neste Dis
trito, no dia 19 de Janeiro de
1938, lavrador solteiro, filho de
Francisco Veiga Sobrinho e de
dona Ana Lisbôa dos Santos,
falecida, residentes em Cochos,
Neste Distrito. Ela natural Es
'tado do Paraná, nascida em

Barra Grande, Rio Negro, no

dia 28 de Março de 1941, do
mestica, solteira, filha de Pedro

.

Ferretra Terres falecido e de
Gertrudes Ferreira Terres, resi
dentes em Cochos, neste Distrito.

Apreseutaram os documentos
exigidos pelo Codígõ' Civil art.
1'80. Se alguem tiver conhecí-:
mento de existir algum Impedi
mento legal,' açuse-o para ,fins
de direito.

Afixado nb lugar de costume
deste cartorib e publicado pelo
Jornal correio do Norte, da ci-
dade de Canoinhas.

'

Major Vieira, 28 de Novem':',
de 1960.

Pedro Veiga Sobrinho.
Escrivão>

Completa assistência para
b" �"I . do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

'Peças \� accesscnos
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAt0PAGO
Edifíc,io próprioRua Paula Pereira, _-

3- SORTEIO

"

.Compre agora.
sua nova

/

/

(.
L

�OUPA

e participe, do

GRANDE CONCORSO

,NA BOA COMPRA ESTÃ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas' Milio.

pras dão direito à' uma' nárias V. ganha prêmios
Cautela ,Milionária mllionôrlos •••

A

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro ..

,
.

���k;:;�;���;����' ��
·

,Sob, a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A. Carta patente 335
','

I

20 Autom6.veis Dauphine 1960

30 C_ondicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

30 Refrigeradores ADMI.RAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura'-.RENNER
600 roupas RENNER

G�AVISO IMPORTANTE: '

A sua Cautela Milionária, ,

mesmo premiada num sor

teio, continua valendo pa
ra as sorteios seguintes/

MÁQUI�AS INDUSTRIAIS
p�ra beneficiar ,madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC e MAREK

Infor�ações� Z. Ciardndo & K�üppel
)

Ltda.
CANOINHAS' 7" s. c. "J

Dia' 31 de Dezembro

:.,'.

Rua Getulio Vargas, 882 Telef. 298 - Canoinhas, S.C.
Revendedor Renner (ASA PEREIRA A casa da bôa roupa

),

\

I

NOTICIÁRIO INTERNACIOtlAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus' leitores sempre bem informados sôbre os acontecímentos "

internacionais de vulto. Leia o O JORNAL -e esteía a par do qpe, vai pelo país e pelo mundo inteiro.
\

ASSINE

/

O. JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO/ -' ViDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO....,. SUPLEMENTO'
ECONÔMICO '

Peça, hoje mesmo, sua assí

Dãtura, procurando ° noss�
REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano

,6 meses
,

3 meses.

Cr$ 600,00 ICr$ 350.00
Cr$ 180,00

ANTO'NIO 'SELEMEI
r: CANOINHAS _ Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Lãs para Tricot I Material' elétrico
Casa Etlita I CASA ERLITA

'Atençâo, 'Donas de Casa!
Aconselhamos as senhoras de fazerem uma experiência, la
vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o sabão

VITORIOSO, côr rosa transparente, e uma outra peça lavar
durante-seste mesmo; tempo (com outros elementos. Aí a se-

.nhora notará as vantagens 'que se obtem .ern lavar as

r�upas com o sabão VITORIOSO.

Torna-se mais barato. O sabão é mais duravel e 8 roupa
,I se conservará por mais tempo.

Peça 'sempre &ABÃO �VITORlbSb/CÔr Ros� .

'

Tambe�ril os sabões LIGIA, TUPI e BqRAX
'são sabões bons duráveis e baratos. 2x

Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES'
que já recebeu um eatoque apreciável de artigoarde pesca e

caça para a temporada .deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços. LINHAS
DE NYLON de todos os tipos. ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBADAS de todos os temanhos v ANZOIS com iscas ar

tificiais --FISGÔS. pequenas, médias e grandes. REDES de'
fio URSO e ele N\YLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos. ESPINHEIS com 011 sem empates em vários tamanhos
tie anzois - CANTIS. FACAS'--- FACÔES - LANTERNAS A

,

PILHA· LANTERNAS A CÁRBURETO E QUEROZENE.
CAMAS DE CAMPANHA· MOSQUITEIROS, etc;

.

Os melhores prêços da praça, no )�ior
sortimento de artigos de caça e pesca.,
Praça Lauro Müller: 751 - Cx. Postal, 76 - FODt), 125

CANOINHAS ·STt\. CATAR][NA 3

.---------------------- --�

,J.

/

'L
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4NIVEf?,S4R./4M::SE Court Hottmann e Ernesto
/joie: as' sr(1$. dnas, Nidia .

Herbst; a sra. dna Gentil esp.
esp, do sr. Herbert R.itzmann; do sr. Waldomiro Holler; as

Vva. Gertrudes Mende e Hil,,' meninas Benilde Maria filha
da esp. do sr. Silt.io Wiltu- . do sr, Nivaldo Damaso da

- 'chnig; o menino Moacvr filho Silveira; Hieda filha do sr.
do sr, Elpidio Borges; o [o- João Reinert e Rose/is Maria
vem Joaquim Eleutério, aca-

,

filha do "sr. ROllUW Tabalipa.
demico filho do sr. Siloadaoio Quinta feira: os srs. Alcidesde A. Medeiros; os srs. Mario Grosskopf; Mario Szceygiel;Gungel e Edmundo Webbe1. Altino Roza e Antonio, Gros-
Amanhã: as meninas Ve. skopr; á sra. dna. Carolina.

,ronica filha do sr. José Wa1:r
.

esp: do sr, Eduardo Dias de
denski; Aurora filhà do sr. Miranda; a menina Valeria
Dionizio A. Orgecoski; Lucia Maria filha do sr.WaJdomiro
filha do sr. Gustavo Brandes; : Krawchychy.n,· o menino Pau
Charlote filha 'do sr. Natal lo tilho do sr, João Augusto
assai! e Beatriz Cristina fi- Brauhardt, ..

lha do sr. Affonso Orosscopt;
.
Sexta teira: os srs. Emilio

a Vva. dna. Martha Bading; Sobottka, res. em M. Dias;
(JS srs. Dr. Benigno Cerdeira Oriomar Schaidt; Firmino de
e Estefano Wrubleski; a 'srta, Paula e Silva; as sras. dnas.
Arlete filha do sr. Constan- Gertrudes esp. do sr, Benedito
tino de Paula Bueno; os me- Terezio d� Carvalho Jor, e
ninos Edson Luiz filho do sr. Lucie Sakr Karlick, res. em
Basilio Heuko e Sérgio Au. Beyruth, Rep. Libanesa; o
gusto filho do sr. Sylvio A. menino Luiz Alfredo filho do
Mayer. ,/ sr. Gustavo Maes, res. em

Segunda teira: o s�. Neylor [oinoille; () jovem Reinaldo
Cubas, res. em Parnarai, Pa- Voigt; a menina Luisa Maria
rané; 9's meninos Iarbas filho lilha do sr, Waldomiro Silva.
do S1. Pedro Cruz Sobo. e
Adão filho do sr.foão Tchaika;
a menina Maria Vilma filha
do sr. Augustinho Kornateki:
as srtas. e/vira Koch e Lour- Após longos anos de pa»
des Koller. decimento.encontrou descancoj

Terça feira: as sras. dnas. em Deus, o venerando senhor

Elly esp. do sr. Ditricn Siems OTTO LOEFFLER, antigo
.

é Erna esp .. do sr. Felix Di" cervejeiro, há longos anos

-mikoski; o Sr. Waldemar AI.. residente entre nós.
I

'llfS Grein; as srtas. Elfrida Seu sepultamento realizou»
Qrqsskopt e Aglaé Pacheco; se à tarde do dia 6 do cor;
O-S p:zet#I1Q$ Pedro, !;ilho fio. sr. , rente, com grande acompa«
Bruno W endler e. Viegando nhamento. '

filho do �r, faulo Voigt. A' ta1J'lilia enlutad.a nossos

Quartq_ fe��4;;' q� srs; i\'�9 ; 1!�?-a/n���'
,

',"
, .

.

Nossos parabens.

Falecimento

Dr. Sigurd W. Bach
Pela Escola' de Química da

Universidade do Paraná, diplo
ma-se dia 14 em engenharia
química. o jovem Sigurd Walter
Bach, filho do casal sra. Elfrie
da e sr. Alfredo W. Bach,
comerciantes estabelecidos nes

ta praça.. 'J novo Engenheiro
químico já está trabalhando em

Curitiba onde tem exelentes
propostas dado ter feito o cur

so com brilhantismo.
Nossos ,cumprimentos' com

votos de felicidades extensivas
aos seus dignos genitores.

\
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PRORROGADA
a Lei do Inquilinato
Brasília, 2 (Asapress) - ti

plenário do Senado contrariando :
tôdas as expectativas e de acôr
do com os parecereis das Co
missõesTécnicas, aprovou o pro:;
jeto de lei, prorrogando até 30
de junho do próximo ano, a Lei
do Inquilinato, apontando-lhe
quatro emendas, uma das quais
permite entendimentos entre lo
cador e locatário, inclusive la-

I
.

vratura de novo contrato, já As
terminada a inclusão de cláu-
sulas novas, desde que o loca-
tário não sofra qualquer coação.
O projeto em aprêço será en- As
viado hoje à Câmara.

I

Primaz da Igreja An-

glicana visita o Papa
Londres - CRF - Dr. Geoffrey

Fisher, Arcebispo "Anglicano de
Cantuária, entre 1 e 3 de de
zembro visitará o Santo Padre.
Dum gesto de' cortesia e amizade.
A decisão foi acolhida com alegria
pelos católicos inglêses, mas com

certa reserva por parte de outros

dignitários da Igreja Anglicana.
Desde a separação ,DO séeulo XVI,
é a -primeira yez que um, bispo

8ogliiDO visita Q Papa.
'

.

Ministério da Guerra \
5ft R. M. e 5ft D. J. \__ .

is- C. R. - 148 D. R.

Junta de Alistamento Militar de (anoinhas
CONVITE

Convido as autoridades civis, eclesiásticas, militares
e o povo em geral, para comi suas presenças prestigiarem
as comemorações que serão .levadas a efeito no dia 16
de dezembro de 1960 - DIA DO RESERVISTA, de a

côrdo com o prog�ama a�aixo.
As 10,00 horas - Formatura de todos os reservistas em

frente do edifício da Prefeitura Municipal.
\

As, 10,15 horas - Desfile do grupamento de .reservistas

pelas ruas da cidade sob o comando do Dele-
.

gado de Recrutamento e cooperação da banda
de corneteiros e tambores do Curso Normal

Regional.
10,30 horas - Concentração de todos os reservistas

em frente do edifício da Prefeitura Municipal,
. para renovação do "Juramento". I

10,45 horas - Alocução proferida pelo Dr. Haroldo
Ferreira, prefeito Municipal e Presidente da Jun
ta de Alistamento Militar, aos reservistas, foca
lizando: "O papel da Reserva do, E_xército na

conjuntura nacional".

As 11,00 horas - Encerramento com o canto do Híns
Nacional pelos presentes. .

NOTA: Convido, outrossim, para tomarem parte no des
file, todos os reservistas de P., 2a. e 3a. categoria das
diversas classes, residentes neste Município.

'

Formulo um apêlo para que os Senhores industri
ais e Chefes de entidades civis para que liberem seus'

empregados, reservístas, para comparecerem ao desfile. /
J

Canoinhas, 5 de dezembro de 1960.

Dr. Hai-oldo Ferreira - Presidente da' �AM..

)

I '

30 dias: de lucros para o Freguês
.\

Compre mais barato,e 'ganhe 1 M,AQUIN'À DE COSTURA LEONAM (20 anos de garantia)
.

.

NO VALOR DE CR$ 15.000,00
I .

,

Todas estas gr�nde$ ofertas de Na.al são fai,tas pelas Lojas Unid.s Ltda., a Loja Panorárnlca da Cidade•

.

'TECID·QS
, AIg,odãa' (80 larg.) de. 65,00 por 38,00 Toalhas

I

plasticas de 120.00 por 95,00.
Nylon Bordado de 95,00 por 65,00 1 d J d 110 7�Creton,es em, côres (2,20' larg.) de 240,00 por 195,00 linagu8s e ersey e

� ,00 por iJ,OO
Brins Colonial 65,00 o jetro , .).

Tecidos pI Cortina (1,30 I�,g.) por 75,00 'o metro
/

I ,E m'ais Ulu. 8n�rm8 sortimento de I Estamparias ,pelus \ pre�\os de Dotem.
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