
As , urnas, altivo e �ravo' eleitora�ô , canointJense,
votendo temo sempre, nos candidatos, epresentedos pela gloriosa legenda da União Denío(ráti(�' Nacional

"

.

. .

....

PARA SENADOR

/ (Vote para dois Senadores, assina";
lando dois quadriláteros)<,

)

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

Suplente - Celso Ramos Branco

< .'

r'

ATÍLIO FONTANA

Suplente - Renato Ramos da Silva

OOUTEL DE ANDRADE

Suplente - Acácio Santiago

I
.

..,

MARTINHO CALLA'DO JUNIOR

Suplente - Rufino de Figueiredo
, ,

SAULO RAMOS

Suplente - Carlos Gomes de Oliveira

".L,:i'D�

.

Ano 15 C1noinhas, Santa CatarlFla, 3 de
_

Outubro de 1962 ,- Numero 705

. CÀIXA POSTAL, 2 FONE, 128

�erente: IlHASS SmMl
CIRGULA AOS SABADOS

.1

• fI/II!I

I ça O

Vótem em' dois
candidatos a Senador

Mais do que nenh;ma outra eleição, a ter uma administração criteriosa, de
a que se vai' desferir em 7 de -outubro senvolvendo-se sem sacrifícios para os

próximo exige o máximo cuidado na es- .contribuintes do fisco 'e sem as injustiças
côlha dos novos mandatários. Porque o de tôda a sorte, que' estamos presencian
sufrágio .de 'agora é, porta aberta ao nô- do atualmente, urge preparar o' terreno
vá Govêrno de Santa Catarina. 'A derro- aos futuros dirigentes., Dois anos correm

ta d-e Celso tem que começar já, pela' depressa, e o que o govêrno, Celso não

composição das duas cadeiras vagas no fêz até o momento, muito menos fará da
Senado e, pela renovação da Assemblé- qui por diante.

,

ia Legislativa e, da Câmara Municipal. . Às urnas, pois, catarinenses, com um
.

Você' terá que impor a reação contra os voto que mostre, dentro da melhor opor-
planos dos Ramos de se perpetuarem no

id
'-

,

:.J .( t t dAI
-

'did
tum ade, o teu veemente protesto, a tua

pouer no e quan os e es sao can I a- "

.

• tos), fora os que estão sendo nomeados I revolta contra os que venceram as últí-

, \ livrem.ente), erguendo barreiras a começar I tim:s eleições com, promessas e mistifí-

. Reeleja nosso ilustre conterrâneo,- DEPUTADO, FEDERAL,' ,de hoje. Para que o noss,? Esta io volte, caçoes.'
.

.

.

______mi__�_* 'o���m�b�,çw=�_m�' ..... __

para que. em 6� seià ele njlSSO candidato a Governador

ASSINALE

A�m�IO �ARW� Im��[R R[I�
..

u�. .

','
,

.u
.

'lN" ,\

'

MARTINHO CALLADO

:p:, ,

O
1"
II

t
•.

, <

,I

,

Canoinhas, como sempre,
I

terá de novo, seu representante �
na

�

AS'S E M',8 l ÊIA L EG IS LA TIV A

)
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,.,���������§- mi
)

�".,

Refaça 'suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gpta
Rua Paula Pereira � Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinha's

BIG é 'o melhor café
I

II �,��,���.
i

José Yvan 'da Coste
,

... ,

Sachar"el em Direito
(', ,

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira -, Fo�es 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

EMPLEITEIRU,
, I

.Precisa-se de um empleiteiro para tocar uma

Serraria, de preferência tendo um caminhão. Tratar
na gerência dêste semanário.

"

3x

Vende-se·
uma carroça, eixo 18, per
feito estado.

Uma bicicleta DÜRKOP
grande, reformadà.
Ver e tratar, com o pro

prietário Sr. ALFR9DO
PSCHEIDT em Parado. 2x

Farmáda Santa (rUI
.-

Grande e variado 'sortimento
de medicernento••

Rua Senador Felipe Schmidt
(ao lado do I.A.P�I.)

,

,A' V I'S O
CARLOS ARNOLDO

KOEHEL,ER, residente em

'Parado, torna público que

proibe a prática da caça e

passagem em seus terrenos.

Não se responsabilizando
',pelo que' possa acontecer,

aos transgressores do pre
sente a viso.

Parado, 9/62 2 x

A EspfCIAL
.·FOGOES A

(/
.'

, "

OO�1?��
*,'

QI\ç::I
w<NLJ

'\
, .'

/

,

. AMPLAMENTE
FINA,NCIADOS

\

""- �
L±J
ASSAI<. ((f) COZER

•

mensais

* Entrega Auto rlÍóficc j
.* Aparelhos previamente testcdos
* Conjuntos fobriccdos especialmente para Ultragaz

:)
,

CO,NCESSIONÁRIO, 'U
.

CAZ'
R.01'HhRrl� & 'elA ..

i

Rua Paula Pereira, 430 _' Fone, .305
\

-

, \

,

I

r
I '

'CAMISAS'

para homens

SOCIAL e ESPORTE
,

Casa rlit
,. ,

/

Tokarski &' Cia. Ltda.
Avisa, ao distinto público, que no dia 1. de

agosto do corrente, reabriu a sua casa comercial

para bem servi� o povo da região e adjacências.
Gêneros attmentícles, Armarinho, Roupas feitas,
Camisas de. couro - Tudo diretamente das fá-

bricas ao, consumidor.

Ferragens\ em geral, Arados, Bicos de Arados,
Carpideiras, Foices marca I L,

"
" .por preços especiais. . .

lem em ���WijU� ��rman�nt�, farinM f�C fri�o Marca .M�J�r v .:

,

.

'

J
Rua Caetano Costa; 96 . Caixa P'ostal,. 9 . Telefone, 219

CANOIN1jAS SANTA CATARINA Ix

- ) Del Porto Al�gre'
Rio de Janeiro-
'São Paulo é Curitiba

Confie suas c,a(g�s a

\

Melhor serviço e preço' justo
ws ;;,

*MWb-' a..

DISPON_HA DA

Para os transporte; de suas 'cargas
Rio - São Paulo - Curitiba

\
r

\.�i*·*·+""'W'_�""

\

\
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Carioinhas EDI'r AISHegistro Ci)J iI
.Pedro Veiga Sobrinho Oficial

do Registro Civil Interino do
Cartório de Major Vieira, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina etc,

Faz saber que pretendem ca
sar: João Holot e Irma. Müller.
Ele, natural deste Estado, nas

cido em São Sebastião dos Fer-
. reira, no dia 13'.de Abril de
1931, lavrador, solteiro" domí
ciliado e residente neste muni
cipio, filho legítímo ·de Miguel
Holot e de I dona Éva Holot,
domiciliados e residentes' em
Rio d'Areíe, neste munícípío,
Ela, natural deste Estado nas
cida em Rio d'Areia, no dia 12
de .março de 1936, doméstica,
solteira, domiciliada e residente
neste municipio. filha legítima
de Matias Müller e de dona
Julia Ferreira Müller, domicilia
dos e residentes�em Rio d'Areia,
neste municipio.

Faz saber que pretendem ca
sar: Mauricio Farias de Olivei
ra e Rita Walier. Ele, natural
deste Estado, nascido em Sal
seiro, no dia 1" de ontubro de

,

1919, comerciante, solteiro, do
miciliado e residente em Pal
mítal, filho iegítimo de José
Farias de Oliveira e de dona
Elizia Bonett de Oliveira domi
ciliados e residentes em Salseiro,
Ela, natural deste Estado; nas
cida em Pslmítal, no dia 24 de

�SlA.Frigorífico
A N o I N li A s

.

�

- S�NTA CAT�R�NAC.
a postal, 235 - Endereço Telegráfico: «FRICASA» - Capital 40.000.000.00 subscrito por 637 aelonístas

C31� trado na Junta Comercial, sob N. 27.229 em 26-7-62 - Publicado no Diário Oficial de S€. em 24-9-62.Regls BALANCETE EM 30· DE SETEMBRO DE ·1962.

outubro de 1918. doméstica, solo.
teirs, domiciliada e residente em

Palmital, filha legítima de Gui- .

lherme Mathias Walter e de
dons Gabriela de "Ramos, fale
cida domiciliados' e residentes
em Palmital, neste municipio.Disponível

CaiJta Geral,. ._

B ncos com a dísposíçãoa
Realizável

contas de movi�ento ,

Acionistas �I caplt�l subscrito. _

Gastos de ínstaleção e orgamzaçao
Imobilizado .

60.600,40
2.364.019.80

_ 2.424.620,20
Faz saber que pretendem ca

sar:' Antonio Drosdek e Gene
veva Zielinski. Ele; natural des
te Estado, nascido em Sér.ra Prê
ta. no Jtiia 24 de fevereiro de
1932, lavrador, solteiro, domící
Iíado=e residente neste munici- ,

pio, 'filho legítimo' de Martins
Drosdeck e de dona Rosália
Marciniaka dorníciliados e resi

dentes em' Sérra. Pr�ta, neste

lmunicipio. �la, natural deste Es

tado, nascida em . Sérra Prêta,
no dia '7 de março de 1941,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste municipio, fi- \ .

lha legítima de João Zielinski,
falecido e de dona Marta Zie

linski, ,falecido.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art ..
180.

Major Vieira, 2'( de, outubro
de 1962.

�

1.228.160,00
32.649.584,00

629.146�OO 34.506.890,00

-ImóveiS:
Terreno inve�nad.a.
contrução Fngonflco .

Rêde de energia elétrica
Construção depósito,
Benfeitorias (cercas)
Máquinas: ,

'

Máquinas e equipamentos Frigorífico
Ferramentas
Móveis' e utensílios escritório

Móveis e utensílios-vigia
Contas compensadas \

BancoS c/ cobrança recibos capital
Carteira cobrança recibos capital
Ações caucionadas da diretoria

, Não exigível
Capital re8liza�0
Capital e realizar

'1.411.220,00
1.358.736,00'

2;500,00
101.101,70
5.4998,00

\

, 234.357,00
2.800,00

··380.374,40
,

'

5.496,50
'

3.551.583,60

4.424.784,00
6.000.00

650.000,00 5.080.784.00

7.350.416.00
32.649.584,00

,

40.000.000,00
Exigível'

251.726,30
50.272,00'

272 000 00

Fornecedores
'

Contas de movimento
.

Obrigações à pagar
Conta. compea.ada.

Emissão de recibos capital
Caução de ações da díretoria

Resultado. pendente.
Adminietração \ .

Juros recebidos c/c. Bancos.
Despezas de financiamento
Despezas gerais

573.998,30
Pedro Veiga Sobrinho

Oficial do "Registro Civil, Int".4.430.784,00
.65U.OOO,o.O 5.080.784,00

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - áa 20,00 horas - Impróprio até"14 anos

A PANTERA NEGRA

14.948,00
) 11.906,20
93 946,�0 10585,2,50

Soma. • • • • • 45.669.730,30 45.669,730,30
(CONTINUA NO PRÓXIMO� NÚMERO)

\
.

,
com John Payne e Arlene Dahl - Drámática história de piratas

em busca de um fabuloso tesouro.

'''W''fimA

'DOMINGO. 'i. 14,00 hora. Cenaura Livre
--

�. 17,00 horas - censura livre -

/' ,

. A WALT DISNEY apresenta

FESTIVAL DE MARAVILHAS

•

2.450,00
,

senhoras
\

paraHelanca
Com os mais brilhantes personagens de sua famosa galeria. Venham
ver Goofy, o Camondongo 'Mickey, Chip e Dale\ o Pato Donalt e

.

seus travessos sobrinhos.Camisas de Ban-Lon para 'homens 1.950,00
-.--�--

DOMINGO - à. 20,00 hor.... Imp, até 18 anoa

TORTURA DE UM MEDO
com Carl Boehm, Moira Shearer, Anna Massey e' Maxine A�dley
Elas tinham que descobrir o: seu crinie ou pagar com as própriasvida.... ! O horror o' fascinava. atraia-o como um abismo. Até que·

limite um ser humano suporta o .mêdo.
--r--- ,

I

26. Fei�� - .'á. 20,00 hrÍl .. - Imp, até '18 anos - REPRlSE
______-- I

3a. Feiro - - á� 20,OO-hora. -, improprio até 14 ano. \

175,00Soutiens com espuma
!

Magazine
-:

Fischer FESTIVAL DE MA/RAVILHAS
Quarta feira - à. 20,00 .= - i�próp!,io �té 14 anos

.

SENSACIONAL PROGRAMA DUP.LO

'LIBER,TADOR DE IND'IOS
com Jimes' Craig, Lita Milan e Baryon Mac Lane � Como sol

escaldante aquela mulher acendeu a chama do desejo entre'
homens rodes e perigosos.

,

Lauro Müller,. 170 I

Santa

/Praç�
-;

Canoinhas
,

Catarina

ESTRANGULADO
com Bill Elliot, Don Haggerty e Douglas Dick - Estranhas forças

o obrigavam a matar ... Terror e mistério.
..as

Quarta feira. à. 20,00 hora. - improprio até 14 anos
�
-

__-------�4U.;l Vende-seI No. Cineminha "São Francisco"
Amanhã, a. 14 horaa .. a. 20,15 horas

Missão Secreta em Amsterdam
com Peter Finch, ·Eva Bartok e Tony Brittou - Tinham· quatorzehoras de prazo para cumprir uma missão, e cada segundo podia
significar a morte. Porem. nem sequer tinham o dir.eito de morrer:

estava em jogo a sorte do mundo livre

Uma casa de morada em

terreno. de, 20x40. situada á

O VALE DOS CANIBAIS Rua Curitibanos s/n (no 10-
.

"I
teamento Stüeber).Com Johnny WEISMULLER (TARZAN)

'.' VeAr eChristine LARSON e o Chimpanzé "TAMBA". .

tratar com o pro-
Em Breve: "Escrevos da, Babilônia". I prietário

___---. ,,_a I B x: Zefredo Müller

- ,/

Seda feira - às 20,00 hora. - improprio até 14 ano.

ARROZ 'MALTIDO
com Elsa Martinelli, Folco Lulli e Micha.el Auclair

agressivo, c0lII:0vente, Inesqneeivel, I
Humano,

"
,
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. csndidetos. para as eleições de ·7

VEREAD'ORE,S

'""

Eis' os

\ ,.

\

\

.Alfredo de ·0. Garcindo E�dldo '_Zipperer'
Presidente da

-

Associação Rural, a 'maior doLíder político inconteste, Vereador 'por
-

duas

legislaturas, voltará, por' certo a Câmara Mu-
--���������������--

nicipal, onde sempre se ouve com grande visão.

Operário de fato, representará 0- maior centro

operário do município., Rio dos Poços.
I
Vote em quem de fato é teu

-

amigo
���������----------------'

'

\

Autêntico representante de Felipe Schmidt. vote em
Hervateiro,' advogado e criador'merece os, _

-

.

votos de se�distrito: Thetezio de Carvalho
'Gerem ias�Malczinski

Brasil, s�rá. reelei�o por certo.

-

Antonio Cubas .Sobrinho

Dr. Vitoldo S,idleski

Ferroviário aposentado, apresentado pelo distrito,
de Paula Pereira, onde reside há muitos -anos.

Sezinando R. da Silva -Filho
Técnico. veterinário, candidato dos criadores

e colonos, Ele mora na cidade, mas seu

serviço é no interior.
/'

P e d r o T y s z k a ��p��n� o no��tP!�!��!
Verdadeiro representante do próspero distrito onde situam-se os grandes celeiros do munici-

- '-="

de Bela Vista d T ld Se' leit
'. pio: Barra Mansa, Serra das Mortes e Santa

o o o. e ela, sera um
B' b t d P d/ " ,ar ara os ar os.

grande defensor de seu distrito, I •

Fraricisco, Artner Filho Leopoldo Kõnning .

.:

... ....•.
.

.

I d . r N"
.

GUilherme ,Prustn' icado para representar rerture, eves Representante ervateiro e de lavoura, ,
r

" � .

Defensor intransigente de. todas as boas causas,
candidato do Caraguata, Sernto e Representa a nossa indústria, a nossa lavoura

.vizinhsnçes. \, e tambem _o nosso esporte.

e, Paclêcia. Defenderá com denodo o é

PQVO çJesta regieo.

(

r
,

•

de .outubro

/,

Para VereadOf

I
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. CCRR�IO DO NORTE 6.10-1962

Sociedade' BeneFicente 'Operária
Convite-Baile,

"

Peixarfa PlanaltoA Sociedude Beneficeute Operária, pela sua Diretoria', .tem
a honra (.L' el,llvid!lf "s ,eu- ,,"�ociados e Exmas. Famílas pa
ra o grau.tio«. bdil ... q�e será promovido pelos dubes de Bo
lão filiados à Socieda h', a realizar-se em 13 de outubro prôxi-
[110, com 'iuício 811 21 ho.r'as. abrithantado pela

.

I ' Banda � de Rio Negrinho
, ,

\ M ESAS:'- Poderão ser reservadas na sêde social a partir
de lO, de out ubro próximo. ",

Autecipadamente agradece pelo comparecimento de todos.
I

Avisa que tem peixes frescos dia-
I

riamente
.
de diversas qualidades

.

.

J

procedentes da Praia de Armação.
A DIRETORIA.

Rua: Vidal Ramos - Predio Mansur de

fronte aol Hotel Popular.
1

, Dr.' ARNOLDO PEITER' FILHO
,-

. .;- ..
Roberto Radke ADVOGADO

I proprietário do AÇOUqUE IGUASSü, avisa sua

distinta .clientela que, até termInar suas novas

instalações próximo à Associação R., de I Canoí-,
nhas está atendendo no açougue CASA NATAL.

COMÉRCIOCIVEL TRABALHO
.' I

Ruà Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

)
.

'

•
\

Vende-se·
Uma casa de morada· de

madeira com uma área de

1.340 m2 de terreno, insta

lações,. etc., sita na Água
Verde, próximo a Esquadria
Santa'Cruz. Condições:' Cr$
50.000,00 de entrada e ..

5.000,00 por mês. Tratar
com Damiano Flenik, no

. Hotel Ouro Verde. Ix

Confecções finas

para senhoras

Casá Eríttõ

-c
v \z
(W
....J
W
V
x·
w

o..!
-c
v.

c:::z:: .......--11
a....
c:.-":) ...._....
� �IIIFII_IIII

c:::z:: ...�
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JUSTiÇA / ELEITO'RAL
,JUIZO ELEITORAL DA 8a. ZONA' - ca�OINHASí - s. c.

EDITAL
o doutor REYNALDO RODRIGUES ALVES. Juiz
'Eleitoral da. s-. Zona-Canoinhes, Santa Catarina, n8

forma da le!, etc...
.'

'FAZ SABER a todos quantos o presente virem, ou

dêle conhecimento tiverem que designou 08 h c'lia abaixo para
sêde dai aecçõell eleiterais desta oitava zona» nas \eleições que
Ia realizarão' dia 7 de outubro próximo, seguindo pela ordem
alfabética do sobrenomee

CIDADE DE CANOINHAS
la. Secção

Colégio Sagrado Coração de Jesúi letrae A - BI
2a. ,Secção

Colégio Sagrado Coração, de Je!Íú� - letras Bo - CI
3a. Secção .

Colégio Sagrado Cotação de Jesúa _:'-Co - -Ferra

'4a. Secção
/

Grupo Elcolar Almirante Barroso - letras Ferreira -- Go
5a. Secção

Grupo Escolar Almirante Barroso - letras Gr H.IJ,Ku.
. ,/'

,6a., Secção'
Grupo Escolar Almirante Barroso - letras Ko - L.

,

7a. Secção
Diretoria de Estrades de Rodagem -' letras M.

8a. Secção
Allociação ,Comercial (Força e, Luz) -' letras N. O Pf.

9a.· Secção
Allocisção Comercial (Força e Luz) ..L. letras Pie - R.

10a. Secção '

'Saguão do ForuÓl letras S - Sf.

Saguão do Forum
11'0. Secção (

letras Si _: S".
128. Secção

Sociedade Beneficente Operária, - letras T-� .. V

l3.�. Secção
Sociedade Beneficente Operária - - I",tras W-Z

.' 140. Secção
Piedade (Escola Eatadual) "

� letras A. - Z �4

150. Secção
Marcilio Dias (Grupo Escolar) - letras A _ I

16a. Secção
Marcilio Dia. (Grupo Escolar) � letras M _ Z

I 17a./Secção
Taunay (Escola Estadual) - letrM A - Z

r

18a. Secção
letras A _'ZFartura (Escola Estadual)

19a. Secção
Salseiro '(Escole .Eatadual) - letras A - Z

, 20a. SEtcção
Palmital (Escola Estadual) - l"t'ral'l A _ Z

f\,
21 a. ,Secção

Rio dos Poços- (Grupo Escolar)
.

.:._ letras A _ M
-..J

'

22a. Secção
I f

Rió dOI Poços (Grupo Escolar) - letral\ N - Z
23a. Secção

Pinheirol (Escola Estadual) :-;letras A - Z

248. Secçao (
B. Vi.ta do Toldo �E8c. Estadual) - letras A - M

"
25a, Secção

Barra Mansa (Escola Estadual) - letras A -' Z

26a. Secção
Três Barrai (Grupo Escolar) - letras A - G

, 27a. Secção
Três Barrai (Grupo Escolart - IetralJ Í::I. Pad.'

'"

28a: Secção' ,

Trêl Barras (Grupo Escolar) -'- letras Pai. - Z

298. S�cção
_'" S .. João' dos Cavalheiro. (Esc. Est.) - le�.ra,1J A --:- Z·

30a. Secção
Felipe Schmi?t (Grupo Escolar) ..:.... letras A.;_, Z

31a. Secção
Valinhol (Esçola Estadual) - letra8 A - Z

.' 32á. Secção
,PauJa Pereira (Escola Estadual) - 11r8!1' A' - L '

, , ,',' 33a. Secção .

Pa�la Pereirá (Escola Est8du�I)' '- letra. M - Z,
•

34a. �ecção
Santa Leocadia (Escola Estadual), � letral A - Z

.

,

35a. Secção
Maior Vieil'8 (Grupo Escolar)' - letras' A -:- J

,

36a.-, Secção
Major Vieira (Grupo Elcolar) - letras K - R

"

37a. Secção
Maio� Vieira (Grupo Elcolar) - letra.' S - Z

/38a. Secção
Rio Claro (Escola Eltadual� letra. A - Z

\
•

--

,f

l
'.

Pelos Lares e Salões
cc=

�m��� ���j
�I.!!._.!._ -,-_!_�3�
Ano 15 CANOI,IHAS - S. Catarina, 3 de Outubro de 1962 H. 105

Aniversariantes· da semana I
ANf_VERSAR1.-lM:SE

Hoie.-as sr�s.J dnas: Maria
de Lourdes esposa do. snr.
Walfrido Langer 'e Noemi
esp tio sr. Nelson Azeredo
Coutinho; a menina Helena
filha do sr. Ter/útil/no Leandro;
os srs: Aaotro Hedler, José
Dumaso. 'da :ii/ve,iral e Derby
Fontano; o jovem Adir Veiga;
Os meninos; Gnberto filho do
sr. Elias Seleme Netto e Nestor
'Luis filho" d sr. Juliano
Wendt.

. Amanha: as Sr
ü

S, donas:
Marta esp. do sr.t Donato de
Souza e Erna esposa do sr.

Carlos Mülbauer; a senhorita
.

-

Bemadete Koller; as meninas.
Francisca filha -do sr. Felix'
da Costa Gomes e Ivone Te..
1 eztnha filha do sr. Alfredo
Paulo; os meninos: Reinaldo
Crestani Filho filho do sr.
Reinaldo

.

Crestani; / 'e José
Portinho Junior filho do sr.

José Portinha.
.

Dia 8: as' sras. dnas: Ines
esposa do sr. Eloi Sudouiski,
Lucila esp.. do .

sr. Oscar ].
Rauen e. f'.Ziza esposa do Sr.

, Kurt Otto
:

Wagner; as srtas.i :

MaT'guit· Ter ezinha Stange e

:Siglirzde Thiem; os senhores:

Fomos informados pelo sr, AIcyr Woitexen, dinâmico, Leopoldo Bubu e Oswaldo
industrial de, nessa praça e proprietário da mais moderna Trepisani; os jovens: Leones
torrefação do Estado, que a sua fábrica' está .paralízada ha: R. Tirittens e Sigfried Th iem';
mais de meses, pela faJta do produto, Já tomou as devidas

- ',os meninos: .Erico filho do

providências junto ao ê�critório do ·I.B.C. em' Florianópolis, ",
sr. Eroino Hinêe,' Carmelo

. sÊ>m nada de positivo, conseguir. É lamentável o ocorrído, .Ürlei filho� do s;. João Aitnei
Leandro Gonçalves, Edemar

mesmo pesque, como dissemos acima, há verdadeira super-: filha, do sr, Rodolro Frantzproduçâo .da rubeacea em nosso 'país; ao ponto do Govêrno
,

e Paulo Anisio filho do' sr.mandar .quertna-Ia, como é do conhecimento de todos, afim
\

.

de garantfr o seu preço. Alertamos a quem de direito, para

.

Paulo Neuburger.
; que sanem, de imediato, esta"'--gritante ,irregularidade.

. Dia-S: as .sras, donas: vva.
,\

,
' \ -....

'

Mercedes Côrte e Marta esp.
-----......----......-'-'

do sr..Josef Kuroti; a srta.
Josete Maria Bauer; a menina
Eugenia Maria filha do sr.
Arnaldo Ferreira; os senhores:
Benedito Therezio de Carvalho
Junior,

I

Dionizio . .Andromico
'Orgek,oski e Edison Ktiroli;
os jovens: Lauro Waldmatm
e Jaime JOSé Bauer; o menino
João Ricardo filho do sr. lulio
José Andrade.
Dia 10: 'a SI a drn'lG Silvia'

esp. do /sr. Ladislau Stasco·
vian; as menina$: Evoni filha

/ do sr .. V,icenté Novak e r.laine.
filha do sr. Roberto' Brandes;
os srs.: Antonior.:.Mq.1o'n Becil,
Walr;iemar '. Car�os Stange,
Jahyr Lessak, Pedro Tchaika,
Sebastiã(J G1'ein Costa é
Aluizio Marcinichem residente
em Lages:

.

Diu 11: a sra. dona Alma
esp. do sr. Hugo Brau,hardt;
a menina Rosalva filha do
sr. Pedro) Alves Vieira; o jQ..'ll·",m
Ari Kohler.. '.

Dia i2.: a/ sra. dona viúva
Zelina

. Fe�reifa Soares', a

menina Anete filha do snr.

Antonio Tomporoski; o snr.

,José Furtado de }(fello', os

,Iovens: loel Kogé11.iti,fW,rtado
Pr:imo e Ricardo -: Antonio
Costa residente em Xanxerê',
o menino Om'ar filho do sr.

Dr. /Anuar Seleme.
'Nossos Cumprimentos.

Aroldo Carvalh6
será votado por todos . os ,partidos

Segundo. informações que nos vem de todos os recan
tos du municipio, o ilustre canoinhense, dr. Aroldo CarVa
lho. .s er

á votado nas eleições de domingo, por eleitores de
tod s as facções partidárias. É1que já perceberam os canoí

nhenses, c�mo também os eleitores dos municipios vizinhos,
que da votação que receber' AroIdo Carvalho, dependerá' a"
sua indicação para candidato ao Govêrno em 65. Fomos in
formados, igualmente, que numa das urnas do vizinho mu

.nicipio de Papanduva, o nosso candidato terá mais de 100
sufrágios juntamente; com outro candidato a Deputado Es-'

,
tadúal de outra legenda.

.Enquanto queimam, c�fé: no Bra$il �

falta'·o produto na . maior torre-
,(,/

, .fação 'do norte. ceterinense'
"

Grande Festa de Nossa Senhord-
/

'1 '

Apdr�cidd em' P,A L M I T A'L
Ag�lardt;m, para o dia 1.,4, no proximo domingo gran- (

dtosa festa religiosa.cem homenagem à . Nossa Senhora de
\ A parecida, na localidade de Palmital., Haverá Santa Missa,
Primeira Comunh�o e" após, .' festa externa, com suculenta

churrascada, com botequim. de bebidas, café, poces e salga
dinhos. A Comissão Organizadora convida o povo� em geraL

39a. Secção
Paiol Velho (l!.;scola' Estadm.l) - letra!!

, 40a. Secção
Sãó Sbso, dqs Ferreira. (E. Elt.). - letras

41a. Secção
Rio Novo (Elcola E.tadual) .

� (_- letras
/

, 42a. Secção
E.tação Paciência (E.. Eatadual)' - letra I

43a. Secção
B Vilta do Toldo (Elc. Estadual). - letras

, '45�. Secção
, Pulador (Escola MunÍcipal) - letras

46a. Secção-
Agudos (Escola Municipal) - letras
'- I '

..
478. Secção

Rio Vermelho (Escola Municipal) - letras
. .

48a. Secção
XarÇlueada (Escola Estadual) - 'letras

49a. Secção
Rio d'Areia (Escola Municipal) -'- letras

)

Para conhecimento de todos, mandou passar o pre-
,

sente que será afixado no local de f-ostume, publicado na iril- i

prensa local e divulgado atravé. da RádÍo Canoinbas. Dado e

passado nesta cidaQe de Canoinhal, aos 27 de seteqJbro de

196�. Eu, Zeno B.R. da Silva, Escrivão o dactilografei e lubl
crevl.

(Ais.) �Reynaldo Rodrigues .Àlves
.

Juiz· Eleitoral

A - Z

A -Z
�,

A- Z

A - Z
,

N ,

Z
-

- 1

A - Z

A - Z

A -,Z

A - Z

A - Z.

Confere e dou fé. Data supra. O Escrivão.
Zeno B. Ribeiro, da Silva.

GENTE NOVA,
Gerson Luiz é o nome [do'

lindo garoto, que a 28 di
Setembro veio enriquecer o
lar reliz do casal sr. Alvi...
no.Qertrudes Tr,eml.
Aos pais e ao karoiinho

Gerson os cumprimentos do
"Correio do Norte".

'J

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




