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PreFeitura entregou Relatório 61 á Câmara de Vereadoresl
Mais criticas á administração anterior! Saneamento em Fóco I
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A Convenção Udenísta marcada para o proxim mês na

capital do estado, homologará as candídaturas à CâmaraFederal
e Assembléia Legislativa, entregando ao eleitorado catarinense os

nomes dignos de serem votados. -�

Désta feita o pleito assume características de suma im

portância, pois' no regime parlamentarista caberá aos Deputados
'Federais' a missão de escolher o "Premier". em uma el�ção indi

reta, é bem verdade, mas onde deverá estar vigorando o pensa
menta popular, escolhendo um homem que represente as' aspi
rações do povo' e que esteja ligado aos inumeros e graves proble
mas que afligem o país. Para a Câmara Federal, pensamos, não exis
te problema algum para o eleitorado da região norte do estado, uma
vez que a' Capital do Mate contará cJf"m o previlégio de oferecer
"80S municípios visinhos o nome 1;tonrado de Aroldo Carvalho,
verdadeiro baluarte em pról do progresso do planalto.

, .

.

As demonstrações de solida
riedade recebidas à cândidatura

.

Aroldo 'Carvalho, dão prenun
cÍos do que será a consagradora
vitoria de Canoinhas e sua gen
te no pleito que se avísínha, De
todos os recantos de. Santa Ca-

tarina, diariamente tomamos co

nhecimento de adesões de pró
ceres politicas ilustres, de todas
as legendas partidarias todos uni
dos elegendoum verdadeiro líder,
um homem de capacídade admí
nistratíva para legislar conhe
cimento 'de causa dos. problemas
que castigam o estado, entregue
hoje em dia a sanha vingàtiva
do sóba Iageano. Ninguem em

sã concíencia, falando aquilo que
verdadeiramente sente, poderá
duvidar da vitoria de Atoldo
Carvelho, pois sua reêleíção tor
nou ·se uma exigencia dos ho
mens de bem, daqueles que en-

I
tram com sua parcéla de esfor
ço para o progresso de sua

terra.

"No âmbito êstadual, o voto
também será de grande impor
tancia, Nunca foi tão precioso
o voto, nunca foi tão necessário
uma escolha pensada, estudada,
evitando amanhã arrependimen
tos. Os 5 minutos histo�icos que'
o eleitor estará dispensando ao

votar, valerá pela sua tranqui
lidade' de 5 anos. Todos sabem
da atual situação de Santa Ca-

Há necessidade da eleição de
um Deputado que seja, quando,
'na Ilha, um advogado de Ca
bainhas, um Consul Canoínhen
se, como vem sendo o incansável
Seu Dito, uma espécie de pa-
,trimonio do poyo pla,naltino.

7 de outubro deverá servir
de exemplo para os maus po-
liticas,

-

"" Será a grande oportunidade
de corrigir erros cometidos no

ultimo pleito. I

Vamos aproveitar. a oportu
nidade, banindo de vez os ini

migos de Canoínhas e sua gente.
Alfrédô Alberto.

UDENIS'MO

·

Celsinho'-Milionário
Enquanto a vida do povo catarinense é cada vez mais

dífícíl face 80 famigerado Plameg, torna-se cada vez mais suave

a vida dos que, por equivoco, foram conduzidos à governança
do Estado. Noticias da capital, adiantam que o filho do Gover-.
Dador, sr. Celso Ramos Filho tería comprado luxuoso barco para
"seus fins de .semana", no valor de 9 milhões de cruzeiros.

Subiram pobres para o govêrno de um 'Estado rico e,
certamente. sàirão ricos de um Estado pobre ...
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ULTIMA HORA'

Candidatura Aroldo Carvalho empolga todo' Estado
/ .

A candidatura de' AroIdo Carvalho à' Câmara Federal vem encontrando éco em

todos os quadrantes do estado barriga verde. Depois de Itaíôpolís e Major Vieira,
chegou a.\vez do, diretóeio-udenísta de São Bento' do Sul trazer seu apoio importante
ao nome do ilustre filho de' Canoínhas, I Podemos ainda assegurar que os diretórios
udenistas, contando corri o apoio

-

das Classes operárias, dos novos municípios de Valões I

e Matos Costa também hipotecaram solidariedade irrestrita. ao nome' de AROLDO
CARVALHO. Quando encerrávamos os trabalhos . désta

edição recebemos, ainda a demonstração de máturidade
política do povo amigo do distrito de Poço Preto, que'
em sua totalidade indica o nome de AROLDO CÀR�
VALHO à reeleição. Nã� é

\

só Canoinhas... não. é só'
a região norte do Estadcv... é toda Santa Catarina que
aponta o nome do verdadeiro líder' catarínense,

Saneamento,

Aroldo será, fora de duvidas, sufragado de forma impres
sionante a 7 de outubro, em vísivel prova de prestigio e ao me.s-

. mo tempo dando 80 povo a
/

.

grata oportunidade de mostrar : tarina, entregue a toda sorte

seu agradecimento, pelos seus de tropelias e arbítraríedades..
tantos trabalhos pela coletíví-. com uma verdadeira "gang" ins
dade em geral, sem olhar o la- talada no Palacío Rosado, es

do partidário e deixando de la- bulhando ao povo e assaltando
do o sebastianismo barato, in- comercio e industria, no \ mais
-felizmente ainda usado por al- desgraçado' governo da nossa

guns dos pseudos representan- historia. Há necessidade pre- O relatorio enviado pelo Pre
tes désta terra tão hospitaleira. , mente da eleição de homens de feito Municipal á Câmara dos

bem, I que serão fiscais do des- Vereadores, focalizando as ati
governo que obrigatoriamente vidades de 1961, cita a palavra
teremos .

que digerir· até 1965. A
\

. "saneamento" exatamente 11 ve

UDN de Canoinhas, que conta zes. Em diversos trechos são
em suas fileiras com grandes. feitas criticas energicas a admi
.nomes, homens integrantes de nistração anterior. Conforme es-'
nossa vida, apontará seu can- peravamos, o Prefeito Colodél,
didato ao povo e \0 fará com usando da sinceridade que sa
altivez e . dignidade. Qualquer bemos ser .possuídor, acabará
que seja o nosso candidato, êste 'contando a verdade da situação
será um verdadeiro advogado da Municipalidade em 31 de ja
de Canoinhas e do seu pôvo, neiro de 1960. Há necessidade
evitando que pela inépcia' dos

. que isso aconteça antes de 7 de
representantes do pessedismo outubro, evitando assim outro

local, a cinqüentenaria cidade /'erro do nosso eleitorado.
seja relegada a plano secunda-
rio, o que infelizmente, vem Pelo, que se. nota, a bomba

acontecendo, com o governo ris- vai estourar antes do' tempo
cando Canoínhas do mapa . ca-

marcado.

tarinense.

Magalhães Pinto e as

explicações de Jânio
I

RIO, O 'sr, Magalhães Pinto,
governador de Minas, disse: '

(o(Vejo entre ai .consíderações
que o sr. Jânio ,Quadros invo
cou para sua atitude motivos

"que só o enobrecem e mais o

credenciam: a respeito da Nação
Brasileira» __:;, E adiante, a

crescentou:

«Quanto a,mim, já havia com

'preendido, desde nosso encontro

em Cumbica, no próprio dia
da Renuncía, os motivos que a

determinaram. AgQra, todo o

país os conhecem em relato sin
cero e convincente, apoiadó na

.

verdade inc09testável dos fatos,
que q sr.. Jânío Quadros enu

A UDN, orientando-se dentro .dos postulados expressos. merou».
em sua carta de principias recentemente divulgada, reencetará,

. dentro dos proximos dias, intensa campanha nacional. Segundo Informou ainda o sr. Maga-
informações prestadas á imprensa pelo presidente do Diretorio' lhães Pinto que «da exposiçao

Nacional, deputado Herbert' Levy, já foi traçado o roteiro das ,ressalt� a nobre preocupação
atividades udenístas, quando caravanas percorrerão todos 'os Es- revelada por S. S. de resguar-

-tados.prornovendo comicios em praça' pública para recomendar dar intangivel o exercício da

seus candidatos ao eleitorado do País. Declarou ainda. Q sr, Her- Presidência da República;man
bert Levy que a UDN desenvolverá um intenso trabalho para. tendo-a no mais alto nivel. Pre

reforçar suas bases parlamentares.
.

feriu - eis tudo - o caminho
do sacrificio pessoal a permitir
um processo que atingiria a au-

.

toridade de chefe da Naçãoçl
autoridade que, ele restaurou
com aplauso de todo povo e

pelo estilo 'moral de govêrno>.
_J

Afirmou o sr. Magalhães Pinto
que a «exposição não deixa du
vida quanto o desprendimento
e sinceridade com que procedeu
o sr. Jânio Quadros no seu gesto
histórico.

'

CORREIO DO NORTE informa':
f a

. os prelados debateram os pro-
. blemas nacionais, destacando- se
os assuntos relacionados com a

reforma agraria. A Aliança 'para
o Prograsso também esteve no'

temário. Hoje deverá ser di
vulgada' a pastoral· sobre a de
cisão dos Bispos. /

I RIO -:- Os dirigentes da CTB
desejam lQ2 milhões de dólares
para entregar as propriedades
da empresa ao GOVêqlO Federal.
O BNDE está estudando a ma

teria e uma decisão será co-:

nhecida dentro de dois meses,

SALVADOR - O Arcebispo
Da' .Guarda, Portugal, celebrará
missa em Porto Seguro, local
em que Frei Henrique Coimbra
celebrou o primeiro ato liturgi
cn no Brasil à 462 anos. À
data da missa é 26 do corrente.
O ato fará parte das comemo-'

. rações da passagem da data do
descobrimento do Brasil. /

RIO - O Ministro do Tra
balho, Franco M;ontoro, decla-'
rou que o Governo encara com
simpatia a adoção do 13° salario
e o aumento do salario famila.
Os estudos' deverão ser ini
ciados ainda êste mês .

. . FLORIANOPOLIS - O ímpe-
PORTO ALEGRE - O can- achement requerido pelo depu

dídato oposícíonísta ao governo tado Laerte Ramos Vieira con

gaúcho será conhecido na tra seu primo. governador foi
proxima semana. Loureiro da derrotado por 24xl0 Valeu pelo
Silva, Paulo de Tarso ou Hildo menos o susto e ficou I patente
Menegueti será o nome apon- que as coisas não vão irido bem'
tado, para contando com o apoio no governo Celso Ramos que
da Frente Democrática, lutar foi taxado de desonesto" e pre
com Ó 'candidato Brisolista em varicador das fínancas publicas.
7 'de outubro.

'

Mesmo assim o Governador as-
segurou seus direitos de contí

RIO' - Encerrou-se, sexta nuar seu mandato outorgado
feira, ontem, a Quinta conferen- pelo povo. Aguardemos os a
cia de 'Bispos. Durante, 6 dias contecímentos,

. I

O Delegado de Policia continua fazendo das suas, evi-
tando assim, não fazer nada. Não aceitando criticas. de for
ma alguma á sua pessima atuação, torna-se' inimigo de
quem ouze censura-lo.

Humilhado por nada poder provar das suas afirmações
contra minha pessôa, procura agora debandar para o ter-
re.no perigoso da -valentía, .

I' _

Cançado de telefonemas marotos, vem de ameaçar este
redator para um "acerto de contas, qualquer dia". O dia
não importa, nem a hora., O principal do assunto é que eu

.

nada tenho a "acertar" com o Delegado. Nada devo e nada
tenho a receber. E que fique aquéla autoridade policial sa

bendo, que todas as suas interpelações serão respondidas a

'. altura, na baze do dá cá, toma lá, pois com sinceridade' não
estou acostumado a· têr medo de cara feia, ainda �ais
quando forçada.

BILHETINHO ... ,

O REDATOR.

/

_I
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CORREIO DO NO�TE

/

Prefeitura' Municip'�1 de' Canoinhas

�viso aos senhores proprietários de terrenos

divisando com estradas municipais
" AUMENTO DE IMPOSTO TERRITORIAL

.
o Sr. Prefeito Municipal comunica aos Srs, Propríetáríos

de terras confinantes com estradas municipais que, em colabora":
ção com os senhores "Inspetores de Quarteirão, foram expedidos
avisos relativos às roçadas 'nas lDargens das estradas em cum-
primento ao Codigo de Posturas Municipais.

.

Solicita ainda o Senhor Prefeito Municipal aos senhores,
Inspetores de 'Quarteirão o favor de remeterem à Prefeitura
Municipal' uma relação dos propríetáríos de terrenos que não
mandaram roçar a margem das estradas, afim de serem aumen

tados os impostos dos terrenos considerados abandonados por
falta das roçadas, considerando o' valor" do imóvel.

Cànoínhas, marco de 1962.

João Colodel, ;prefeit<;>\
.'

Bem no coração da Cidade
j

'CASA DO -CRIADOR
- de Carvalho & Nascimento Ltda,

·PRODUTQS· VETEiuNAIUOS E AfilUCOLAS
Vacinae contra a Peste Suína, Batedeira, cólera e tifos. dãs

aves. Carbunculo Hemático e Sintomático dos bovinos, Vacina pre
ventiva e curativa do garrotilho dos equinos.

Sais Minerais . e antibioticoe, Para a fabricação de rações;
_ inclusive farinha de carne, de 0118011, de sangue; e outros ingredientes.
Ração para csnario.

.

�
Um vari�do estoque de adubos e in8eticid�s pára 011 diversos

fios agricolall.· __
/

.

J
,I
I

EM XARQUEA,DA
" .

Vendem-se ótimo� lotes residencieis e próprios
I

para chácaras. Vários tamanhos.
.f .

'

�

Ver e tratar com O O I L O N PAZ D A.

líder absoluto em econotída I
Bolxo consumo de combustível e fácil
manutenção fazern diminuir dràstica
mente tôdos as despesas do Mércedes
Benz LP�321. Seu motor Diesel .é oper
feiçoado e mais sequro. C) novo'

LP�321 foi feito para dar, ao 'seu pro
prietário,

.

ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

E mais .••

• líder em' confôrto
• líder' em. segurança
• líder em todos os serviços
•• õ técnica alemã, em caminhões brasileiros I

Negóçi� Rendoso
Importante Firma desta ci

dade" desejando ampliar seus

negócios, oferece bons juros a

quem emprestar de Cr$ '. '

100.000,00 a Cr$ 1.500.000,00
por um ou dois anos.

Os juros serão pagos men

salmente. Negócio )rendoso,- e

garantido. ." .
.

. Cadas por favor ao seguírrte
.endereçoi

MINISTER .. Caixa Podal, 2,\ '.

Canoirihas, Sta Catarina.

,
I

.

vantagem de, quem
poder comprar o

FAÇA A SUA FICHA 'DE' CRÉ'DITO

A
,

e

tem crédito
melhor ....

aproveite as diversas
.

promoções . que serão
realizadas êste an6 pela'

C A .s A
'

P E R E I R 'A
.

l
.

A casa, da bôa roupa
. Rua Getulio Vargas,' .882 Canoi�has� S.I C.

e

Máquinas /: Industriais e .Agrícolas
diretamente das'melhoras, fábricas

Informações com o representante

WALDEMAR' 'KNOPPEL
'CANOINHAS Caixa Postal, 92 • Sta, Catarina

Dr..ARNOLDO' PEITER ,fILHO
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO

Nosso Bar
de BALILA DAL BO
Bar Caf� e Churrascaria
Bebidas nacionáis e estran

geiras, conservas,
.

balas, frutas,
.

salsichas, salames, etc.
Rua Paula Pereira • Canoinhea

TinGs para Automóveis

SbefWin •Williams,
as melhores

tlSA
.

ESMALTE
Lãs para 'Tricot
Casa Erlita.

'"

TRABALHO
Rua Vidal Ramos, �10 _

- (em frente ao Hotel PopUlar)

José Yvan da' Cesta
Bacharel em Direito '

.

Advocacia em geral, especialmente crime

Pr.aça Dr. Oswaldo d'Oliveira - 'Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Sánta Catarina

,
"

MODELO
, lP-321

DIESEL

É O NOVO l/DER NAI$'ESTRADAS BRASILEIRASI
Fatires de economici,
confôrto e seguransal r

. '<D Motor Diesel' OM321; de 12Ô HP(SAE).
com sistema de combustão por antec;l-""

,

'mora de. alimentação contrnuo.:

@ Côrnblo de 5 �archas,. tototrnente ·sln.
cronlzado. Mais fórça .no arranque '.
maior ccpucldcrde nas subidos .

. @) Ca�ine co';' �o',o g�senho: tão confor
tável como um carro de passeio! Possui

.

ampla janela traseira,. cinzeiro, porta- .

luvas com h/mpa. gancnos.cabide. ele.

M:ERCEDES,-BENZ DO BRASIL �.A�
I

aBRICANTE DO 19 CAMINHÃO BRA�/LEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIRA$I
CONCESSIONÁRIO AUré)RIZADO,

ARISTIDES MALLON Rua Vidal Ramos

SANTA CATARINAC A'N 0,1 N H A 5
Telefone. 217

.
I

Aero 'Wi lIys
de ALUGUEL

.

Ponto Praça LA U R O
MüLLER'- Fone, 313.

Endler às suas ordens.

Aviso - Proibicào·
. J.

"

Os abatxo assinados, pro-,
prietarios das terras em Pa
rado' vêm pelo presente
tornar público que, não mais
permitirão passagens, pesca-.

r

rias
.

ou caçadas em, seus

terrenos, . por motivos de

prejuízos que vem sofrendo..

Os infratores 'serão res
ponsabílisados perante a

Justiça.
\

Alfredo Pscheidt
Eduardo Pseheídf
Waldemar Steín
Ewaldo Hansen, 2x

AVIS,O·
ADIB SAK):{, acaba de

instalar moinho, para moer

fubá, quirera e centeio.".
Vendas no varejo e -atacado,

Pua Caetano Costa 444,
Fone 283 Canoinhas.

Chácara
15 datas e urna casa

,
,

nova à 5 minutos da cidade.'
,VENDE-SE
PREÇO DE OCASIÃO

Tratar no Foto João Ix.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Registroll Civil
-'- Pedro Veiga Sobrinho Ofi

cial do Registro Civi! Interino do

Muoicipio de Major Vieira, Co
marca de' Ceuoinhas, Estado de
Santa.Catarina, etc.

'

Faz saber que pretendem casar:

Napoleão Castro e Matilde Alves
- chler: as sras. dnas, Maria Rosa de Lima. Ehi, natural deite Es·'
esp, dó sr, Joaquim V. Simões; tado, nascido em, Cenoinbee, no

Fríde esp.. do sr. Carlos Wagner ,dià 30 de Março de 1919, lavra
F' e Ma�ia esp. do sr. Edmundo, dor, solteiro, domiciliado e .resi-
Hartmann. dente neste município, filho legí- ,

Nos�os parabens.
\ timo de Miguel Carlos de Castro,

falecido e de dna. M,aria Medei-
o

rOI de Souza' domÍciliada e resi
dente, neste- Mu�icipió. Ela, na

tural deite Estado., nescída em

Valõel no dia 30 de Agolto de Luiz Bordon em Canoirihas
1936, Profe••ora Municipal, 101. Deverá se apresentar ao nosso publico, na noite do dia 26 pro-
te ira domiciliada e residente neste xímo, o notável artista de harpa, Luiz Bordon, numa feliz promoção da
Munioipio, filha legitima de João Radio Ganoinhas Ltda. e ,do Clne Teatro Vera Cruz.

o

Alvel de Lima, falecido e de doa.
Araci Alexandrina Martinl, reli.' Em 'reparos a estrada da Serre, do Lucindo
dente em Porto União nl Estado. . O sr. Prefeito Municipal, em atendendo' o apelo desta folha, vem

. ,�de providenciar um completo· reparo na estrada (i}anoinhas· a Tamanduá,
!\.presentaram OI documentos no trecho da Serra de Lucíndo, Ditos serviços estão sendo auxiliados por

exigido. pelo Código Civil art. 180. operaríos de serradores, daquela região. ' ,,\ �
Si alguem tiver conheoimentõ de Dr. Saulo 'aniver�ariou, quinta teira e ofereceu
.existir algum impedimento. legai"
acuse o para finl de, direito. churrasco a seus amigos

, ,
A I' O conhecido causidico canoínhénse, dr. Saulo Carvalho. aniver-E para constar e chegar este sariou quinta feira e na 'oportunidade. em sua aprasivel chácara, ofereceu

ao conhecimento de todos lavrei suculenta churrascada a seus amigos. Entre os muitos cá da terra que
o presente que Iterá afixado no foram levar 'o seu abraço de felicitação ao aniversariante, anotamos uma

lugar de costume e publicado Uma caravana, vinda especialmente de Rio Nagro e constituída" dos .senhores:

vêz pelo jornal Correio do Norte,' Salvador Gebron, Bernardino Pacheco, Ludovico Schuster -Juníor..e Mar-
ciano Bittencourt.

que se edita na cidade de Ca.
noinhas,
I Eu, Pedro Veiga Sobrinho, O·
ficialdo Registro Civil Interino,
que escrevi, dato e essino '1

I 'Maior Vieira, ·30 de Março de
\962.

-

Pedro Veiga Sobrinho,
Oficial do, Registro Civil Interino. ,

PELOS !.AiRE§
e./faJ·O CD�e§ �
ANIVERSARIA1NTES DA I SEM.4NA'

, ANIVERSARIAM-SE
I

Hoje: os meninos Amadeu-fi
lho do sr. Jose Polonískí; Rolf
filho do sr. João F. Síems e'

Cezar Luis filho do sr. Idalíno .

F. Tulio; a srta. Silvia Sfruzik;
8 sra. dna. Estefânia' esp. do
sr, João Polomani, os srs, Car-

, los Do11a; Rufino Grosskopf ,é
Silvio Arantes}, o jovem Darci'
Silveira.,

.

,

�

Amanhã': os srs, Jacob Drze
, vieski, res. eto. Campo do Mou

,

rão; Rev. Pe, Frei Edesio Schel
\ bauer e Henrique -Prelwítz; 'li

$rta,·Ilse�Elfrida Koch; o meni-
no Lauro filho do sr. Ladislau
Dambroski, as sras. dnas. Lucia

esp. do sr. Eurídes Trernl; Gui
lhermina esp. do ªr. Otto E.

,

Walther e Genoveva esp..do .sr.
Clotardo Stratmann, res. em eu-
ritiba. ,

'

Dia 9: o sr. Emílto Olsen; a

menina Etelvina Thereza filha
do sr. Antonio J, dos Santos;
e, sra. Vva. dna. Maria Óres
chechen, res. em Fartura," 'os
meninos Dionísio filho do sr. ,.,J

.Francisco Wil�uGhnig; Artur fi
lho de. sra. Vva� Maria Gre-

r chechen; Adilson' filh0 do sr.

Altamiro Léski 'e Tadeu filho
do sr. Waldomíro Medeiros.

Dia 1'0: os', jovens Armim
Schumacher e Waldo Miguel

. Símm; as sras. dnas. Maria esp.
� do sr. Jacob Seleme e Hilda esp

do sr., Afonso Grosskopf; o sr.
. Antonio Kohler; o menino Fran
cisco Eloyr filho'do .sr. Augusto
Sabatcke; as meninas Wanda
:filha do' sr. .JoséWardenski; Ro
semari filha do sr. .Erotídes
Prates é Sonja Maria filha do

Sir. Eraldo Sptitz,oer.
:. Dia 11: o menino "Fernando

,Juarez filho· do sr.
I

Julio Gon
çalves Corrês F'; os srs. Ervino

Friedmann; Miguel Andruczevcz
'e: Odracir dé Oliveira,
,

':Dia 12: a srta. Vitoria Seleme;
o: menino Adilsoó filho do sr.

ijandualdo Voigt; à menin�'Lu
cia Maria filha do s...• Weldo
miro Me,deiros; o sr. Modesto

�8niolo" '..)

,Dia 13: os srs. Alberto War
denski e...Adolfo J. Schramm; as
meninas Roseli filha do sr .. Hen

riquê Prelwitz e' Maria Geni
, '�filha do sr. Floriano Wojcie

chowski; o jovem Afonso
.

KÜ'-

-

NASCIM�NTO
Acha-se em festa o lar dp

casal sr. Osmindo e dona Ecíl
da Marill Waldmann, com o'

nascimento de seu filho Elcion,
ocorrido dia 2 do corrente, em

Piêdade.
'

Nossos parabéns.

Casamento
Ocorrerá dia 5. de maio 'o

, enlace matrimonial dos jovens,
-sr, 'João Paulo com· a srta.
Evandira Terezinha : Hübner,
residentes em Piedade.

Nossos cumprimentos.

Aviso - Proibição
Os abaixes assinados vem

pelo presente tornar publico
que acham-se proibidas,
quaisquer passagens,' pesca
rias' ou caçadas em seus

terrenos situados as margens
di> Rio Canoinhas em Monte
Castelo,' por motivo de pre
juizos.

Os infratores serão puni-
dos perante 'a Justiça.
Estefano Zavitski

'

-

José·Cruz Veiga
'

José João Gonçalves 3x

I

Depósito."
,

de Lenha
José Cordeiro de Oliveira,

estabelecido à Rua José Boiteux,
aviza a� publico em geral, que
está atendendo novamente. com
lenha picada ê bruta.

Entrega à domicílio. Ix

Atende·pelo·telefone, 291:

,Ganhe' , Din-h'eiro
CQM�RANDO A VISTA OU A PRAZO' NA

'FEIRA "-DA' PASCO"A
.DA�

,CASA· PEREIRA
A Feira da· Pascoa, ,um'a promoção inédita em nossa

cidade, lançada' pela pioneira das boas ofertas, dis_tribuirá
até, o dia _da Pascoa ;_ 22 de Al;>ril - valiosos presentes.

COMPRE

,'1- Traje
J Calça ,

1>Camisa
2 Camisas'

G A N tI·E
1 Camisa
1 Gr�vata"

\. 1 Par de Meias
" Jogo Ábotoaduras

aproveite
'CASA

roupa.

I'ogo esta pioneira ipromoção, da
PEREIRA ._ a casa da boa
- Rua Getulio. 'Vargas, 882,

.
'

Assine! Leial Divulgue I

Correio do Norte
)

Maria Góss Glinski Escrivã de

paz e Oficial do HegistroCívil de
Paula Pereira, Município e Co
marca de Canoinhas-> -Estsdo de
Santa Catarina.

Faz saber que pret�n'dem casar:

JOlé Dolores de Moraes e -Ro.eny
Isabel Krautchychyn. Ele, oatu
ral deste Estado nascido em �io
Negrinho nó dia 14 de Julho de
1939, Jerroviario, solteiro domici·
liado e residente em'Bugre . Tres
BarraI,

.

filho legíthno de João de
Moraes' e de doa.' Luiza Vieil:a de
Morael domiciliado. e residente'.
oeste Distrito. Ela. natural de
Paula Pereira nascida:- em Paula
Ppreira no dia 28 de Março de'
1946. domestica, .. 1I0Iteira, domici
liada e residênte' neste Distrito,
filha legitíma de Carlito Krftut·

chyéchyo e de dna. Palmirã Cor-
,

deiro Krautchychyn re.idente. nl {

Dilltrito.

Eu, Maria GÓSII Glinski, OfiC;ial
do Regiltro Civil que êscrevi, dato
e allino.

Paula Pereira, 29 de Março de
1962.

Maria Gó.. Glin8ki

Oficíal do Regi8tro Civil

Confecções finas

para senhoras

Casa Erlita

Propriedade'- . I
.

Vende-se uma nd �lto da

Xarqueapa com uma cas_a
.de....--7x12 mt. com 2.000 m2
de ,terreno cercado, próptio,
para uma grania.

I

Tratar com o proprietário
Senhor Eliseu na Barbearia
Barcelós, à Rua Eugeniol de
Souza.' '-..

I

S. Catarina, 7 de Abril de 1962 • N. 684Ano 15· CANOINHAS

Notícias ,Locais
.Kombí do Campo'Militar

E' vista todos os dias em nossa cidade, uma Kombi de cor verde.
pertencente ao Campo Militar Marechal Hermes, da cidade de Três Barras,
Gomo se sabe. dito veículo.. transporta diàriamente, de Três Barras a
Oanoínhas, alunos daquela cidade, matriculados em nossos estabelecimen
tos de ensino. Esse é mais um notável melhoramento, digno de .todos os

encomíos, conseguido pelo dinâmico Tenente Coronel Ovidio Souto da
Silva, Diretor da OlMH...

' �

-' Evaldó Çarneiro" na capital do mate
,

. Precedente do
J

Campo do Mourão.' no Paraná, encontra-se em
nossa cidade, o conhecido industrial sr. Evaldo Carneiro, um dos maiores
acíonistas do Frigorífico Canoínhaê.

Confrateenisaçâo entre Jornalistas e Radialistas
,

.

" �

Belo gesto da \(hurrascaria
-

Michél
A imprensa falada e escrita de Canoinhas foi d�a 26 de março

p. findo, homenageada pelo sr. Lauro Michel, inteligente e dedicado pro
epríetário da, Churrascaria, "Michel" sediada nos altos da rua Getulio
Vargas é uma das mais 'bem organísadas da cidade .

Em regosíjo as novas instalações, louças especialmente fabricadas
e com o lançamento .de um novo prato, a gostosa "Galinha a Caçadora",
o sr, Lauro Michel aproveitou a- feliz ocasião para homenagear a Imprensa
e o Radio de Canoinhas, reunindo os homens para um dtalogu-íratenio e ao
mesmo tempo agradecer a colaboração que a imprensa sempre deu a sua
bem organizada casa ,de comércio especialisada em artes cQlinárias. "

No fim do j�ntàr, usou da. palavra o sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo, ex-Diretor d�ste jornal; que em nome do Gorreio do Norte e
da Radio Canoinhas, agradeceu ao sr. ,Lauro Michel pela gentil' acolhida
e pela sua feliz iniciativa, considerada mesma' um belo gesto de cavalhei
rismo em reunir ao agápe. justamente os homens que politicamente
lutam e trabalham em campós opostos" 'mas que diante do gráu de evo·

lução que já atraves'samos, as expressões de camáradagem e amizade
não devem 'con4uzi-Ios permanentemente à lutas pue prejudiquem o

inter�sse e o· desenvolvimento de uma cidade,.

Após, falou o sr. Albino Budaht em nome do 'jornal "Barriga
Verde"\que teceu considerações e_!ll torno 'da iniciativa do, sr. L�uro Michel.

Falo\.. ainda o sr. Nilton J.\ Bayestorff, que em rápidas palavras;
congratulou-�e com o sr. Lauro Michel pela ,naneira com que reuniu �s
os dois jornais e a: radio locais., E,steve tambem, presente ao jantar, os

srs.,'lthaas 'Seleme,' Gerente deste jornal e Arthur ,Mende, representando
a Radio Çanoinhas. Lá também estav.a o' estudante Carlos Magno Selame
filho do q,osso gerente.

-

, ,

\" .
.',

\

Encerr'lndo aquela bela reuniãO, falou o sr. Lauro Michel, cujo
diRcurso escrito, trans�revenios na, íntegra parã: conhecimento de nossos

'

I�itores:
'

Prezados amigos da Imprensa escrita e falada. í

, Já há muito teinpo desejava oferecer· lhes um jantar pl'lló qual queria de- .

monstrar,lh,es a gratidão que" ven!:to sentindo desde o começp da minha
churrascaria; com osabeis, comecei com meia duzia de talher e sem recur
sos financeiros, confesso-lhes que muitas, veses ,s�m saber como manter a
churrascaria,confórme eu desejava, ,vendo meus negocios átrasados-'por
,veses quase ,desanimei mas quando eu lia nas colunas de vossos jornais,
as 'propagandas

.

de minha çhur,rascaria, às vêzes até inesperada ou gra
tuita pelos amigos Albino Raul Budant e Alfredo' de Oliveira Garcindo ou'

as e,scutava pela Radio e'notava que' era escrita e falada com tanto en

tusIasmo com6 quem queria me ajudar, eu me reanim,!-va e achava que,
tinha de prosseguir. E como esses dias atraz recebi a loUça nova resolvI
inaugura-la hoje com um prato diferente ou seja "galinha a ci!.çaqora"
para homenagear os amigos da Imprensa escrita e falada e por todo o

apôio que me deram desde o começo e pela presença de hoje aqui fica
min�a gra,tidão. , I. '

" r "

, Nossos sinceros agradecimentos ao sr. Lauro Michel com votos
de progresso na sua conceituada churrascaria. '

lFRIGORIFICO CANOINHAS S/A
Canoinhas. 28 de Março ,de 1962

,

Oficio Nr. 0'2/62
A Vva. e Filhos de Wladislau

Trella - Três Barras .• S. C.·
I •

• A Djretoria Provisória do Fri· 1 - Comunico aos portadores
gorifico Canoifihas SIA., em or- de Certificados de la. e 2a. Ca
ganização. condoida pelo prema- tegorias, que esta Junta de Alis.
turo passámento do seu nobre tamento Militar está procedendo
esposo e pai, nosso particular e a 'relação ,-dos interessado� em

saudoso àmigó Wladislau Trella. �ossuir C�rteira' de Identidade.·'
subscritor que, ,era dei ações do 2.;_ Deverão os mesmos se
Frigorífico Canoinbas S/A., C--vem d'" T t d" AIlnglr ,a un a

,
e istamento

apresentar-Ihês QS mais sentidos Militar de Canoinhas, com a I

pêsames. . Diretoria Provisória' máxima urgência.
Francisco Wilmar {l'riedrich Sylvia M. Ferraresi Ct,rte \,

, Arno Court Hoffmann Secretária da JAM

]pnta Alistamento Militar
EDITAL

/'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(

Refqrma Agr�ria às Avéssas
(CORt. do numero/anterior)

&va·mjlte: 100.000 arrobas anuail
Milho 2.500.000 Kg. anuail
Mandioca: 1.200.000 Kg. anuais
Trigo: 300.000 Kg. anuais

"

. �rroz: 250.00.9 Kg aauaie
Batatal doce, holaudeea, trigo pre
to, loja. cevada e cebola :200.000
Kg.; anuail '

Mel:' 90.000 Kg. anuail
Gado bovino: S.q!>(} cabeçal!l
Gado suíno, 4.000 eabeçae
Gado ovino: 'f000 cabeçal
Heeerva remenescente de, pinhei-

rOI, 1.000.000
Reeerva remanescente de ímbuíae,

.
cedros 'e: cutras madeirai de

lei: 200.000

8. - E indiretamente acentua.
le o prejuíso, porque certoI 'pro
-prietârioe levadol por boatos de
terceiros int�re.8adol e receiosos
de indel1izaçõel ruinosas, procu
ram se desfazer, por qualquer
prêço, do produto. de leu traba
lho e de suai terras.

9. - Desalentados diante da
'perspectiva de abandono ruinoso
de atividadea tão promissoramente
reiaciadas na região, OI signatâ
rios 'apelam para VOlsa Excelen
ma, certos de que seu alto des-:
cortioio diante de problemas que
intarelsam a Nação, fará com que
Q União' compreenda a9 ruinosas
.consequencial de seu ato de desa.
propriação, lustando·a de imedia.
to. para tranquilidade de Up:l lIem
n"Úmero de famílias dedicadas in·
tegralmente aOIl trabalhos' da ter
ra: e normalização das lides agrí·.
oolal. agora perturbadas pela cruel
incerteza dQ que pOlia advir de
fUturo.

\
10. - Confiam no alto espírito de Lima. Miguêl Boico, Deocrécio

público de VOlla Excelência e Jungls Gonçal�el, João Jungls de
Valem- se do enleio para apre-. Lima, Eugenio, Souza Hibeski,
len/tar aI suae mail Viegando Tosek Kehl, Frederico

. ,RelpeitOlal Saudações Gonçalvee 'de Oliveira, Durval
Junglee, Leniro Gon_çalvel de Oli-Allioatural, veira, Hercílio Gonçalvel de Olie :

Josê da Silva Lima" Jacob veira, Ariltidel 'Gruber, Miguel,.
Schadeek, João Ribas de Souza, Heuco, Cessemíro Drosdek, _Vic.
Dario Trolbet, Narciso Veiga, An. tor Drosdeck, Alexandre Drosdek,
tonio Mlouvan, Airel, Kahcroski, Ladmiva Drosdeok, Mija Drosdek,

. Marcol Pscheídt. Leopoldo Basilo Zappl'l, João Klulka, Emi-
Pscheidt, J O a q u i m Vicente'

lio Kluska ,e Demétrio Anoeekí,de Lima, Estanieleu Hibaski; A.
rogo, de Romílio Alve. dos Santo! N. R. - A. allinatnra! supra
Josê 'da Silva Lima, Sebastião de achem-se reconhecídaa na primeira
Paula, Vitor Grevinsk], Manoel via.
Hemos Ribeiro, Feencieco Bamoa

Como vemos, <1 Presidente daRibeiro, Antonio Vicente de Lima.
Celestino Càrlol de Maria, Ar. 'Nação, pre•• ionado. 'pelo Gover-

noldo Gruber, Teodoro Pilai- nador do EltJldo, poderá somente

lilski, Alcides Gruher, Analiácio com lua allinatura deemancher o

Kachoroaki, José Clemente de Oli- trabalho de maie de quatrocentae
veira, Felício Kechoroeki, Antonio famili�l, que por longos .

anos
'

Ia.

Kechoroski, Valfrido da Silva Lima hutam no trabalho de lavrar a

A rogo de Silvestre Boico Alfeo terra, trazendo allllim beneficios

Tabelípa, Arogo de Anna Avolo- muitos a coletividade.
foth Boiêo JOlé da Silva Lima. Lamentavelmente. em Sta. ,Ca
A rogo de Gregório Kojute Ao- tarina, estão. tentando fazer uma
touio Ivan Rocha, A rogo de Ma. reforma. agrária' ai avéslal. Em
ria- Cerlos de Paula Dorival de outros pontos do Brasil dão ter
Paula, A rogo de Manoel P. do! ras �Ol pequenoslavradorel. Aqui,
Santos Alfeo Tsbalipa, Toma. pie· expropriam' nas ao bél prazer do
truska, Antonio Schermak, Esta- capricho' desmedido do Governa.
nislau Schermak, Felicio' Scher- dor Hamos, que aliâe é abastado
mak, Ervino Psetovics, Sebaetía- fazendeiro.
na Munstez, Antonio Mavaniak,
Inácio Mareiniak, .Jovioo Pinto Niuguém mais entende ningpém.
de Oliveira, Valfrido Konabski,
Miguel de Lima, João Maria de
Lima. Jovino Tabalipa Carlos
'Henrique Nicolái. José Guianaro
Ribas. Joaquim Jungl!! Gonçalves;"
A rogo de Francisco Schimiaaki,
Miguel de Lima, A rogo de An·
,tllnio Schimaski, .João Ribal de
Souza, Agemiro Ferreira Bueno,
Maria Ferreira Bueno, Valdemar

Chorrascaria I D B 1 L
de �:AULO JARSCHEL

Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

Frígorifico Canoinhas SIA. Em
Assémbleià Geral

organização
\

São convidados' os subscritores de açãe. do Frigorifi(!G
Canoinha. S/'A, em organização, para comparecerem à Assembléia
Geral a, realizar-se às 14 horas do dia 5 (cinco) de maio do,
corrente ano, na séde da Associação Comercial (' Industrial de
Canoínhas, ã Rua Vidal Ramos numero 736, na cidade de Canoi
nhas, Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia;

" I '

1 '- Encerramento da subscrição de ações; .

, .
'

2 - Aprovação dos Estatutos Sociais';
3 - Aprovação das contas e atos pratícados pela Dlre-

toría Provisória, empossada em 5-2-1962.
.

4 :- Eleição da Diretoria e Conselho Fiso,al;
5 - Diversos assuntos de interêsse �d. nova so�iedad�.

\ .

" "f: '

Nota: Não havendo comperecímento legal para funciona-
mento dà Assembléia na hora acíma marcada, a mesma instalar
se-á uma (O hora mais tarde com qualquer número de subscritores.

,

,

! Canoinhas,
.

23 de março de 1962 .

-:
Diretoria Provi.6ria 4k

Frencieeo Wibnar Friedrich Arno Court HofEmann

"

Romances e Livros
CASAERLITA

5A I AS, últiri"fa moda

(!4d-4 �ttÜ4

.'

(oo,perativa Tritícola Cànoinhas Ltda.
/ Convitel, -

. /'"

Ficam convidados os senhores associados para compare-
cerem, à assembléia geral extraordinaria à realísar-se no dia .15
de abril às 14 hotas, com a seguinte ordem 'do día; '

1°. - Eleição do novo secretario

2°. - Assuntos de interesse geral.
Em caso de falta d� numero legal, fica marcada a segun

.

da convocação para �as 15 horas do mesmo dia, em sua séde
provisória ao lado. da Associação Rural,

!
.

Canoinhas, 29 de �iarço de 1962.

Victor Buchmann, Presidente
,

Símbolo' do sucesso
<'

�

\

,

- , (

Novas côres, selecionadas cUidadosamente. In1erior redesenha
do para maior confôrto. Potência 'e desempenho sup'eriores.
Sóbrio, elegante. resistente. O seu padrã� de automóvel.

Um produto da WILLYS·OUftlllD
Fabricante de veículos de aita Qualidade
SA� Bernarso do Camoo
Estado d� São Paulo

CONHECA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:
\

Basilio
CANO'INHAS

Oe

'Humenhuk & Cia.�
Rua Uidal Ramos, 203 _. Ielelone. 145 STA. CATARINA

Refa'ça suas forças, tomando

CAFÉ 81 G·
I '

'

Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua Paula" Pereira, Telefone, 241
, I

BIG é grande - mas em Canoin'has

BIG é O melhor café

)

Para seu Tricot

Lãs Ping'�uin
II Pingouin mamy

Pingoriin 5 fios
Piógouio . eintilànte

c florinette
c fantaisie
c c1ub
c franeia
oi familia
oi bán-Ion
oi roi

o, '

graride variedade em côrell'

Casa Erlita"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. ••.mas, o ,nosso pionei
rismo nó comércio ban

cário, começou em San- l'
ta Catarina.

,

Hoje" o "INCO" dis-

põe de 1 05 agências, Isso significa que, além,
em � est,!dos bresllel- de tôda segurança ori

"ros. mas 60 delas" se undo :

dêsse crescimen
\ situam 110 território co- to,' onde quer que o

I .

tarinense. catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certo-

• de seu I,amigo de tô

das as horas: 'O INca..

-:

'0
-e
c
o
OI
o
a.
o
...

Ao

C
o

Õl
c'
:.c
...

o

�
-, L

, ,

BANCO INDUSTRIA E' COMERCIO
, � ,

.
,

DE SANTA CATARIN'A S.A.
!

MaiS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO PIIRJI o PROGRESSO . DE SaNTII CATARINA
/ I

!, PARE! (' TÔNICO CAPILAR POR, EXCELÊNCIA'

fi caspa [ OU[Oa O[ S[US CaO[105 USANDO

I I I
NUNCA EXISTIU IGUAL

PARft FERIDAS,
.

E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
.FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\ -
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AGRAD'ECIMENTO
. A familia do inesquecivel WLADISLAU TRELA. agradece

sensibilizada a todas as pessoas que a confortaram. por motivo
do seu prematuro falecimento, seja comparecendo ao sepulta
mento, enviando flores ou manifestando seu .pezar; agradece, em
particular. as pessoas que de urfi' ou \ de-outro modo auxiliaram
na, providenciando ou tomando medidas que eliminaram dificul
dades, principalmente ao pessoal do Campo de Instrução Marechal
Hermes, que na pessoa de seu Diretor. Tenente Coronel Ovidio

.

Souto da Silva, foi de extrema, Bondade.
.

A todos sua gratidão
Três Barras, Março de 1962.

'1 .....,
Cine ,Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
HOJE á. 20,15 horae -ii Impróprio ãl� 14 anoll

AMANHÃ -; á. 13,30 e 16,45 horà. - cen.ura livre
e ás 2Ó,15 hora. - improprio até 14 ano.

Segunda e 30. Feira - ã. 20,15 hrs, '_ Imp, até 14 anos

'A L A M O
.,

Com John Wayne, Richard Widmak e, Laurence Harvey
Cenas espetaculares! As mais impressionantes batalhas

que a, tela já registrou! Um punhado de bravos

,em combates mortats.
"

40. feira - à. 20,15 hOl!'a. - improprio até 14 ano.

TENTAÇÃO
Com Ava Gardner, Dirk Bogarde, Vitorio de Sica e

Aldo Fabrizi r

Ele a amou perdidamente. Ela era a sua tentação
e ao mesmo tempo sua redenção_.

5a. Feira L.. á. 20,15 hora. ,- Improprio até' 14 ano.

Lutando Só Pela Glória
Com Tao Hunter, Etchika Choureau e Marcel Dalío

Num campo de Sangue brotava um líríó ...

assim era aquele amor.:
-----,

6a. feira - á. 20,15 hora. - improprio até 14 ano.

HONRA DE LADRÃO <'
) ,

Com Dan Duryea, Jayned Mansfiel e Martha Vickers
,

Uma linda' mulher serve de isca para o maior
assalto do século,

�.--------------------._--I

dé', AçõesS�bscrição
PETRÚLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAs _' avisa que,

, 8 partir de 2 de abril até 30 de junho vindouro, no horário das
II .horas às 11,30 horas, efetuará, nesta cidade; por intermédio do
B�ANCO INDÚSTRIA\' � ,COMERCIO DE SANTA CATARINA

. i; A. (INCO), a subscríção pública de. suas ações preferenciais.
A referida subscrição é facultada a todos os interessados,

desde que se observe as condições- estabelecidas, no artigo 18 da
Lei 2.004 de 3 de outubro de 1953.

O valor das ações subscritas .deverá ser integralmente
realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obrigações
ao portador com os cupões de juros nO. 15 e seguintes.

SOCIALNOTA
Está em festas o lar do feliz

casal senhora Diva-Dr. 'Aroldo
Carvalho, com o nascimento ocor

rido dia 4, na capital do Estado,
de um robusto e lindo garotinho
que na' pia batismal receberá o '

nome de Aeoldo Carvalho Filho.
Ao simpatico casal e a'cfAroldinho

-,

nossos cumprimentos com votos
de felicidades. ""

VISITANTE
)

Foi com satisfação que recebe
mos a visita do sr, Vitor Fernandes
de-Souea, destacado prócer poli.
fico. udenista, que, travou conôsco
agradavel palestra. Ao visitante
amigo, nossos agradecimentos,

NOTA DA REDAÇAO '

xxx

Em nosso numero anterior, ao

relatar o acidente fer�oviário de
Marcilio 'Dias, por um laps_?
dissemos'que o numero de vagões
acidentados foi de 15 o que não

corresponde a verdade., Somente
4 ,vagões da RVPSC ficaram
danificados naquele acidente. abri.
gando assim esta retificação. '.

Drágeas ....
,O relataria da Prefeitura

referente ao ano. 61, entregue à
Câmara de Vereadores traz um'
amontoado de 'criticas a adminis
tração "anterior, confirmando assim
nossas noticias de que o clima
está "quente" .pare as bandas de lá.

o ,.. I

X X x

Iânio falando em um comício
na capital paulista-s Sou candida
to contra os grupos econômicos,
contra 'os reacionarios. contra,os
capitalistas e negocistas do pres
tigio e do voto popular, contra
Ademar e os ademaristas, contra
os desonestos, contra os favo
recidos e favorecedores da politi
ca e finalmente' contra a vontade
do "conceituado- e conhecido
jornal Beeriga Verde".

A Rua 3 de Maio fica alí
pertinho do viaduto, sr. Prefeito.
Seus moradores tambem pagam
impostos, sr. Prefeito Já sabia??

, 'x' x x

Um tal de Romeú "seO:yulieta"
está a desafiar a argucia policial
do ilustre tenente delegado. Dizem
que está acampado em uma ilha
aí-por perto. Amanhã, ou depois
teremos verdadeira canôa policial.
Aguàrdemos ...

xxx

Impressionante mesmo o estado
da estrada de Paula Pereira. E
dizer que alí reside o pai - do
Prefeito com, todas as suas indus
trias. Se nem assim o homem se

interessa pelo "negocio" que dizer
das outras rodovias??

xxx

O engenheiro residente do QER
continua "residindo" nas praias..;

.i Atenção" "
, ,

Senhores Cónsumidores de Energia Elétrica
A Associação Comer�ial e Industrial de Cenoiohae tem a

'grata satisfação de tornar publico que a constituição da Sociedade de
Economia Mixta estâ prestei a ser concretisada, faltando agora tão
sômente a integralieação por parte dai cleeses produtoras de Ca
noinhes, iá que os Poderes Publícos Estadual e Municipal bem como
CANOINHAS FORÇA E LUZ. S. A. achem-se em condição de cum-

prirem o tratado /asainado.
'

ASlim lendo, fica na exoluelva reeponsebilidede, dai Clalletl
Produtoraa do nosao Municipio a responsebilidede pela não concreti
Ilação ou demora na constituição da referida Socledade, prolongando,

asaim, 'a solução desejada e exigida pela maioria absoluta de n081101

Associados e mesmo por grand� parte da população 'da Cidade que
vinha dirigindo cartas à eete Orgão de Clal.e para ali diligenciaejque

,

le fa2iiam neceaaâriae.
Com esta alternativa conclemamos à todos nOliol AlIsociados.,

particulares, comerciantea e ao Povo em geral, para .que procedera
imediatamente a. sU�8criçõe. e OI pagamento. correspondentes, afim
de que não aejamos reeponeabílisedoe moralmente pelai prejuizoe que
advirem a Cidade por qualquer delonga.

Conta ellta A8Iociação com a peculiar boa acolhida do POV()
CANOINHENSE PARA MAIS UMA JORNADA VITORIOSA.
EM PROL DO NOSSO PROGRESSO ECONOMICO.FINANCEIRO
E SOCIAL. estando para iS80 com Séde a dispoeíção de tantos 011

qua�� quizerem subscrever e pagof lual cótas, nOI seguíntee horâ
.rios.rdiâriemeate: DE.MANHA: dai 9 ai 12 horas; A TARDE: das
14 as 17 -boeaa. •

ASSOCIAÇAO COMER'cIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS
,

, ,

Francisco -Wilmar Friedrich,,,,,;, Presidente

No Cineminha "São Francisco"

CASCALHO
A Glória dum Notável Filme Naeionit

Com JOSÉ LEWGOY
NORMA TAMAR

JAKSON DE �SOUZA

1)OMINGO à. 14 hora.

DOMIN'GO .;_ à. 20,15 hora••
SEGUNDA ,FEIRA - Assembléi. pública preparatória à

instalação da academia "Joaquim Nabuco" à. 20 hora•.•

TERÇA.FEIRA -- ÚJtima Exibição de "Ca.calho"

SERViÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO '

6•• Região Triticola -:- C Â N O I N B Ao S

TRITICULTORES
O Serviço de Expansão do Trigo comuníca que revenderá

trigo-semente para o, próximo plantio, ao preço de Cr$ 2,000,00
o saco de 60 kg" pagamento exclusivamente à vista. Nos próxi
mos dias passará por esta cidade o Sr. Chefe da Inspetoria Re...
gional em Florianópolis, ,Eng. .Agr. pURVAL HENRIQUES DA
SILVA, que nos, prestará maiores ínformaçõés

'

a respeito, inclu
sive sôbre veríedadés e data' aproximada da chegada dos primei
ros lotes de semente; Para melhores informações procurar o es-

.

critório do SET nesta cidade de Canoinhas.
,\

ÂVISO - PROJBICÃ:O
. .

Ass(lciação Comercial' ameaçou
entrar com mandado de segurança
contra a cobrança ilegal de im
postos pela Prefeitura. Mais um

plamegueslnho171
X,x x

Foi perdido em ruas da cidade
um [eep ano 61. Gratifica-se bem
a pessoe que informar do para
deiro do mesmo;

xxx

E nada do Governador CR$
aparecer •.. medo das estradas??

. Ou dos candidatos a deputado
pela agremiação governista??,Si
gilosamente aguarda.se a chegada
do Celsão». com Celsinho e tudo.

Antonio Padeski vem pele
presente tornar público que
não mais permitirá passa";
gens ou caçadas em seus

terrenos em Paula, Pereira.
(Pedregulho)' por motivo da

série de prejuízos que vem

sofrendo.
"

'Os infratores serão

ponsabilisados peran�e
res

Lei.
2x

VENDEM-SE
1 r- Maquina para cortar ,frios marca Cozzolino
1 Estante de vidro para balas
2 - Gaiotas
1 - Arreamento para gaiota ,

25 - Garrafões de vidro (Bombonas) para 40 litros
,1 - Terreno suburbano na proximídades da olaria

"Mülmann' com 5.000 metros quadrados.
, r'

Tratar na Casa Fischer ' � x
/

Aca�emia· '�JOA�UIM NAnHeu" -Instala�ão na Selun�a-feira
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




