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FRACASSO.
-

ADMINISTRATIVO
Repercute ainda dolorosamente e há de repercutir sempre,

o aumehto absurdo, inconstitucional e escorchante dos impostos
municipais, no meio do povo que esperava de seu administrador,
uma gestão profícua e convincente. E o que se.vê atualmente é um.

�erdadeiro fracasso administrativo. Um Prefeito que durante a

sua campanha política pelo interior, enganou o povo com frases

demagógicas, intitulando-se amigo dos operários e lavradores. E'

excusado querer disfarçar êsse fracasso e ninguém mais ignora
que o município em suas mãos, sofrerá um atraso de 4 anos.

Mesmo o que foi deixado de realisação dos govêrnos de Benedito

Terezio de Carvalho Junior e Herbert Ritzmann, não está nem

sendo conservada. Está tudo em completo abandono, à mercê da

sorte. Triplicando a 'arrecadação do município através de leis.

absurdas e incoerentes, abusando da maioria de Vereadores que
tem na Câmara Municipal, para. lá enviou-as na certeza que
seriam aprovadas pela SU!} maioria que êle julga dominar. E assim

foi feito. Aprovadas as leis aumentando todos os tributos muni

cipais, milhões arrecadados foram gastos inutilmente' sem uma

realisação "siquer, sem uma obra de vulto, sem nada que possa

justificar um ato administrativo.
.

Eleito com o apôio do PSD, êste partido não foi consul

tado a respeito do aumento dos impostos. Não permite que o seu

aliado apresente sugestão que possa concorrer para algum êxit�
administrativ.o, De tudo êle sabe - êle entende; somente-no seu,
'raciocínio, êle é o super-administrador. Haroldo Ferreira, Prefeito
Municipal por acaso, está afundando o progresso de Canoinhas.

Desgostou todo o mundo, mesmo os seus próprios amigos e

correlígíonáríos.
.

' Afeito a churrascadas todos os domingos, quando não

está viajando para Curitiba, Rio e Florianópolis, aproveita-se da

receita relativamente maior do que a dos municípios vizinhos e

muitos outros; para gastá-la a rôdo, sem empregar um vintém
no interesse da, coletividade. O povo de Canoinhas está sofrendo
com a atual administração. Politico de personalidade gerada na

Ditadura, nada faz e nem pode fazer, porque falta-lhe capacidade
para realisar. Falta-lhe interesse pelos 'interesses 'do povo e en

quanto isso, Canoinhas arrasta-se num "mar de lama"; sem saber
onde- estão sendo gastos tanto dinheiro de tantos impostos co

brados.
Afirma o seu porta-voz "oficíal" que êle viajou para Pa

ranaguá, Curitiba, Florianópolis. Chegará daqui uns dias. No outro

mês, irá à Foz .do Iguaçu, Rio e voltará por Florfonópolis,· che
gando

.

em Canoinhas nos meiados de setembro e, assim vai

passando o tempo do seu govêrno, para satisfação geral, porque
é melhor êle viajar do que ficar sentado na cadeira de Prefeito,
mandando dizer pelo seu. Secretário, que êle viajou ...

Canoinhas tem agora urna casa especializada
em armas e munições

lA. bem montada firma J. Côrte sita a rua Vidal Ramos,
de propriedade do amigo e assinante .Iair Campos Côrte, acaba
de. montar uma seção especialisada em armas e munições, de

i(rocedência nacional e estrangeira, cuja instalação, vem sendo
constantemente visitada por todos os interessados principalmente
caçadores, que. não mais necessitarão adquirir material em outras
cidades.

A . mesma firma patrocinadora dos primeiros anúncios
luminosos em nossa cidade, com mais esta iniciativa, concorre

brilhantemente para o desenvolvimento da nossa urbs e merece

mesmo que destaquemos .em nossas páginas, tão necessário em

preendimento comercial.'

Parabéns, portanto,,'à conceituada firma J. Côrte e que

continu� preenchendo os claros existentes em nosso progresso.

A Rádio Canoinhas com melhor som
e maior nitidez

Está a Direção da Radio Canoinhas, inclusive .

seus acio

nistas, de parabéns' pois com a n.udança da torre para os altos
da rua Vidal Ramos, e reaparelhada tôda a sua instalação, a voz

do Planalto Catarinense é ouvida agora até em Curitiba e

muitas' outras' cidades distantes da nossa.
..

O nosso comércio e indústria encontra atualmente na

Radio Canoinhas, um excelente veículo de propaganda, pois trans
mitindo além de nossas fronteiras, em curto espaço de tempo,

.

teremos alcançado um. desenvolvimento que capacita ó nosso

município para tôda e qualquer eventualidade que possa surgir
.para a firmeza do seu futuro, onde seja necessário a sua divul
gação.

"Correio do Norte" congratula-se com Aroldo Carneiro
de Carvalho e Germano Luiz Amorim, pela ousada iniciativa que
tantos benefícios virá trazer à Canoinhas e à sua gente.

CHUVA DE GRANIZO EM TRES BARRAS
De quarta para quinta-feira desta semana, Três Barras

amanheceu coberta de blocos de gelos em formato, de bolas pe
quenas, tudo fazendo crer que seja chuva de graniso.· Além da
neve que tivemos oportunidade de ver em dias da semana pas
sada, o inverno êste ano, na sua fase derradeira, ainda pode nos

causar surpresas bastantes desagradáveis, principalmente para a

lavoura. I

Notícias de outros estados sulistas, informam que em

muitas cidades continua nevando. Em São Joaquim a quantidade
de neve foi tanta que o seu Prefeito telegrafou ao Governador
dizendo: "Espetáculo magnífico apresenta a maior nevada já re

gistrada neste Município com uma espessura média de oitenta
centímetros": �1<·L,....

·l,
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CIRCULA AOS SABADOS

Consagração Pópular,t
Írineu e sua Comitivaa

A serviço do Banco Inca, na
qualidade de seus fundadores e

diretores estiveram domingo úl
timo na cidade de Mafra, pre-.
sidindo a. inauguração do ma

jestoso edifício que a poderosa
Instituição bancária catarinense
fez edificar naquela vizinha ci

dade, os senhores Irineu Born
hausen ex-governador do Esta
do e Genesio Miranda Lins, di
retor-superintendente da orga
nização orgulho de Santa Cata
rina. Também, representando o

Governo do Estado, compare
ceu às festividades o Sr. Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
dd. Secretário. de Viação e

Obras Públicas.

Aproveitando o. ensejo de re

ver seus amigos' canoinhenses,
os ilustres homens públicos, vi-'
sitaram esta cidade, mi noite de

segunda-feira dia 22, tendo aqui
chegado após terem tambem
visitado os municípios de Itaió
polis e Papanduva, precisamen
te as 19 horas, tendo sido o ex,
Governador e Presidente do Di
retório Regional da UDN Snr.
lrineu Bornhausen, recebido no

Diretoria local por crescido nú
mero de correligionários e sau

dado pelo seu Presidente Snr.
João Seleme, que/em brilhante

improviso enalteceu' as qualida-'
des do ilustre condutor da UDN
catarinense. Em seguida, o Snr.
Irineu Bornhausen, agradeceu a.

manifestação e assegurou o seu

firrt1e propósito de colaborar
corri todos os udenistas catari

nenses, visando a grandeza do

partido para engrandecimento
do nOSS0 Estado.

As vinte horas, nos. salões do
Club Canoinhense, foi oferecido
a ilustre comitiva um grandioso
jantar, patrocinado pelas classes
conservadoras locais, ao qual
compareceram cerca de 200 pes
sôas representativas de todas
as classes sociais de Canoinhas.
Durante' o ágape foram os'ilus
tres visitantes saudados pelo
Snr. Carlos Schramm, que pro
nunciou como de costume uma

belissima oração. Falou também
,

em seguida o Snr. Osmar Nas

cimento, na qualidade de Geren
te local do Inca, que apresen
tou cumprimentos em nome da
família Incoana aos seus dignos
chefes e amigos. Agradecendo
as homenagens, falou' o Snr.
Genesio Miranda Lins, diretor

superintendente do Inca, dizen
do .da sua satisfação em rever

, Canoinhas e seus inúmeros ami

gos e relatando o grande feito
do Incó

.

em incorporar ao seu

patrimonio o Banco Nacional da
.Cídade de São Paulo SIA, cuja
.transação a maior já realizada
no país, veio colocar o Inca en

tre os maiores estabelebimentos
de crédito do país, com uma

rêde de 104 Agências. Em se

guida usou da palavra o nosso

conterrâneo Snr. Dr. Aroldo C.
de Carvalho, dignissimo Secre
tário de Viação-e Obras Públi
cas, que em brilhante improviso
enalteceu as qualidades dos dois
ilustres homens públicos, tanto

no setor industrial e comercial,
como tambem, nas realizações
no setor econômico do Estado.
Por fim, usou da palavra em

agradeéimentos o Snr. Irineu
Bornhausen ex-Governador do
Estado, que fez um pequeno
mas sucinto relato de sua pas
sagem no Gove'rno do Estado,
afirmando entre outras palavras
que "voltava a apresentar-se aos

canoinhenses com a conciência

tranquila do dever cumprido e

de não ter decepcionado os ca

tarinenses que confiaram na sua

modesta pessôa para timoneiro
da terra barriga-verde." Termi
nando suas brilhantes palavras,
as quais foram inter-cortadas
de aplausos, concitou a que to
dos os canoinhenses de todos
os credos e partidos políticos
se unissem e irmanados empre
gassem seus maiores esforços
na solução dos problemas co-

muns, projetando cada vez mais
o nosso município, para gran
deza de nosso Estado.

Terminado o jantar, foram
inúmeras as pessôas que foram
dar seu aperto de mão aos ilus
tres visitantes, os quais deixa
ram tio "Seio dos canoinhenses
a' melhor impressão' pela sua

simplicidade e maneira cortês
com que trataram todos os pre
sentes.

Correio de Norte, noticiando
tão significativo fá to para a vi
da de nosso município se con

gratula com os ilustres visitan
tes ,e tambem com os nossos

conterrâneos da cidade e do
interior do município que em

bora enfrentando o máu estado
de nossas estradas, não regate
aram seu apôío a iniciativa de
bem receber os ilustres vi
sitantes.

. '�

l:'>ia do Colono em Jaragu� do Sul·
".

Será a data comemorada com a tradicional

Exposição Agro Pecuária 4. ,
.

No Município de Jaraguá do Sul será 80memorado'
amanhã o "Dia do Colono" .. A Associação Rural daquele
município, a Prefeitura Municipal e a Câmara dos Verea
dores, em colaboração, organisaram o. programa dos .fes
tejos, em que se destaca a 4.a Exposição Agro Pecuária,' �
tradicional certame que todos os anos põe em evidência �

o progress? daquele município' nessas atividades vitais ]
para o pais, I

Especialmente convidado, seguiu hoje para Jaraguá

1..:.··.do Sul, o Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação
Rural de Canoinhas, que representará os lavradores do
nosso município, na aludida exposição.

MUJla coisa em pouco espaço...
E' mesm'O engraçado como o

Colodel anda se fazendo passar
por rapaz trabalhador. Agora no

fim do mandato de Deputado,
querendo conseguir com os votos
dos operários. mais uma "teta

para mamar" por mais 4 anos. E'
interessante notar que todos os

projetos apresentados até agora,
as providências já foram tomadas
pelo Governador e o Secretário
da Viação. Acho que êle deu uma

boa gratificação ao maior do "sul
do mundo" para publicação de
tôda a sua demagogia ...

E' estranho também porque os

projetos não foram apresentados
antes. Creio que nem mais banca
de advogado Colodel conseguirá
manter em Canoinhas. E' pos
sível que seja montada sob sua di
reção e do Haroldo Ferreira, uma

fábrica de máquinas de costuras ...
e de promessas ...

-;- O Orty, lá do Rio, tem
mantido correspondência com os

"últimos" pessedistas de Canoi
nhas. Consta que êle

. pretende
candidatar-se a deputação estadual
'de qualquer forma,' para livrar o

seu Partido das garras
.

do PTB.
Consta também que na sua re

cente viajem à Florianópolis, Ha-
,

roIdo Ferreira foi tratar disso junto

à direção do PTB. Uma vaga para
3 candidatos: Haroldo Colodel e

Orty. Vamos ver, quem vencerá.
Uma coisa é certa:' Nenhum dos
três fizeram algo por Canoinhas.
Querem se eleger, para viverem
em sombra e água fresca ...

Constá. que lá em I'Bela
Vista do Tôldo, as águas fizeram
desaparecer um pontilhão cons

truido sob a direção do sr. Guj
lherme Radke, mas o sr Leopoldo
Koch que é um intransigente ,

defensor da administração falida'

I· do Prefeito Relâmpago. cortou
suas relações de amizade com o

sr. Hadke, como se êste' tivesse
culpa de São Pedro ter mandado
muita chuva... coisis do _govêrno
aliancista ...

(conclúe na última página)

Enláce Franck c Lauer
Contrairam núpcias dia 25 do

corrente, quinta-feira, os jovens
Inês Franck,' filha dileta do ca

sal Rodolfo Franck. comercian
te nesta cidade, com o Sr. José
Guilherme Lauer, sócio do Ho
tel Ouro Verde.

Ao jovem par e suas exmas.

famílias, Correio do Norte, cum
primenta augurando inúmeras
felicidades. "
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Brasil

,

"

27-7-1957

Pavimenta de G 'i'
raca

,
"Se o Govêrno está empenhado realmente em ,baixar o

custo da vida ateada aos' clamores do pq_vo brasileiro que nada
mais pede que se cumpra uma lei, que se entregue aos Estados
e ao DNER o que por direito lhes pertence" - foi o que disse,
na Câmara, o' deputado Seixas Dóris;' análisándo a retenção no

Banco do Brasil do Fundo de Pavimentaçãc., por decisão do Mi-
nistro; da. Fazenda. "

'

Utilizando-se de dados oficiais, de gráficos e de números

divulgados pela 'Associação Rodoviária Brasileira o representante
de Sergipe! explicou alguns aspectos do problema. O Brasil dis-

,

põe de mais ou menos 60 mil caminhões rodando em estradas
não pavimentadas que se trabalhassem em estradas pavimen
tadas durariam, oito anos, em média. Em estradas de terra não
duram mais de quatro anos, Custando, em média, um' caminhão
600 mil cruzeiros, a amortização seria de Cr$ 4,500,000,000,00 por
ano, só na diferença de depreciação por não trafegarem em es

tradas pavimentadas. Traduzido em estradas pavimentadas, êst�
valor equivale a quatro mil quilômetros. Uma vêz e meia de quilô
metros-pavimentados, desde Pedro Alvares Cabral até hoje.

A situação se agrava mais se levarmos em conta, além
da depreciação .outros gastos como combustíveis. lubrificantes e

pneus. Uma estrada como a_ Rio-São Paulo, por exemplo, se paga
em dois anos, se, .pavimentada. Isto confirma um fato já farta
mente comprovado pelos técnicos. Se levarmos em conta que os,
fretes com a inauguração da estrada pavimentada sofreram uma

redução de 50%. ressalta-se, ainda mais, .o valor econômico da

pavimentação. Em termos gereis, considerando-se a economia que
proporciona ao país a pavimentação das estradas, podemos afir;
mar que «o Brasil se pavimenta de graça». Porque o gasto cor

responde num determinado espaço-tempo (dois anos) à economia

proporcionada.
O valor preponderante no custo do transporte é a parcela

correspondente à depreciação, manutenção e conservação: er$ 4.80

qualquer
I

que seja
qualquer que seja

a carga ...

O estrada I

-,

Ugl pneu .. dois serviços.
e barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estradas.

�'nervuras centrais espessas 'assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
,'_ máximo quilometro,gem por cruzeiro

para estradas pavimentadas contra Cr$ 6,84 por quilômetro em

estradas de terra. Diminuir o preço inicial do veículo ajuda, mas

não é o fundamental. O significado do frete barato pode ser
melhor avaliado quando se trata do transporte de gêneros ali-

. mentícios. Transportar um quilo de casemíra, por exemplo,
,

cor-
• respondente a uma roupa, ou seja aproximadamente de custo
Cr$ 2.ÓOO,00, pouca influência tem se o frete custa Cr$ 8,00 ou

Cr$ 10,00 por quilo, porque a incidência percentual do frete é
'. mínima. O mesmo não.' ocorre com os gêneros alimentícios. No
caso. do feijão, por exemplo, onde o preço de venda é de Cr$
22,00 por quilo qualquer diferença de um cruzeiro representa
uma parcela ponderável no custo final da mercadoria.

(Extraído do Diário de Notícias do Rio de Janeiro)

Recenseameto dos produtores de mate ..

RIO, 12 -(V.A.) ,_:_ Concluirá
o Instituto Nacional do Mate,
até o fim do corrente ano, o

recenseamento dos produtores
de mate do país. O· levanta-

mente objetiva avaliar a capa
.

cidade de produção nacional e

abrangerá os Estados do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do

I Sul, Mato Grosso e São Paulo.

Mudança da .Capital em 21 de abril de 1960
Aprovada à data pela Comissão de ]ustiça da Câmara

RIO, 12 (V.A.) - A Comissão
de Justiça da Câmara aprovou,

, ontem, por unanimidade, parecer
do deputado Antonio Horário

,

favorável ao projeto do sr. Emi-

vaI Caiado, que fixa a data de

21 de abril de 1960, para a mu

dança da Capital Federal para
o Planalto goiano.

Venha conhecer o extraordinário Pneu A T e todo

(, nossa completo estaque de Pneus, firestone
poro todos. os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especsahzaâo, à sucdisposfçõo, poro servi
lo com presteza e cortez iq,

MERHY SELE,ME & FILHOS
TRÊS BARRAS - S. c.

Pneu :Pirestone A. ·T.

'",

Economico
Um pneu

no asfalto ... Valente na lama
- Dois serviços

o cigarro culpado d�
câncer pulmonar

"

WASHINGTON. 12 (Unite�
Prêss) - O" Departamento d;e
Saúde Pública dos Estado" U uidos,
na mais enérgica e categórica dti·
claraçâo feita hoje sôbre a relaçãr
entre (J cigarro' e o câncer, 8fi�.
mou que são cada vêz mais num��
'rosas as provas de que o excesso
de fumo pode causar o câncer
pulmonar. O diretor dêsse Depat
tamento Leroy Burney, o qual
diga-se de passagem. fUIDa cBxi�·
bo, declarou: "Os estudos cien
tíficos confirmam fora de qual
quer dúvida que existe um ele
vado grau de relação estatistica
entre o câncer do pulmão e o fu
mar cigarros em �rande quanti
dade". Burney fêz essa declaração
depois que o Departamento de
Saúde Pública ultimou 08 estudos
do relatório de um grupo de cien
tistas que tiveram a inoumbêncis
de examinar e analisar dezoito
trabalhos sôbre a matéria.

Colaboração
'. J. Wzorek

f e I i z5 e r • • •

Ser feliz, é só querer sê-lo,
pois que a felicidade não é íma
ginação, nem é ficção, ela re8:l�
mente existe. É! só descobrir
por onde ela anda. Mas nem

sempre sabemos descobrir, por
que ora olhamos por um prisma
enfumaçado ou, por um outro
de ,luz aparentemente bela e'

ofuscante - falsa.

"Seja feliz" - quantas vezes

o dizemos sem cuidar do ver

dadeiro significado da palavra.
Geralmente respondemos com

um "muito -obrigado", mas
claro é - nem por isso desa

parecem os _pesares, contra

tempos ...

Certa vêz presenciei uma

despedida de trabalhador braçal
duma ·fábrica no município de
Irati. E um "seja feliz" fo� dito

pelo gerente, ao que, contra a

regra costumeira de um "obri-,

gado", o operário respondeu:
"Estou completamente feliz".
Foi o que bastou para

.

aguçar
a curiosidade do gerente infeliz
o qual, admiradíssímo; per
guntou: "É!s.feliz? Qual é a fonte
desta felicidade?" E, após uma

conversa, narrou a história de
sua vida: "Divorciei-me Casei
me co.m outra. Tive 200 contos,
distribuí-os entre os meus filhos
e fiquei quase com nada. Tra
balho neste escritório para vi
ver e recuperar a felicidade

perdida ...
"

Chegou a vêz do pobre ope-
, rário se admirar. Como se po
derá ser feliz rompendo o, vín
culo indissolúvel do matrimônial
quebrando o voto solene dado
à sua esposa1 amasiado, calcando
aos pés os deveres de pai, de
cidadão? A felicidade - neste
caso, apesar que o suor goteje,
da testa -, foge cada' vêz mais
longe ... pois ser feliz não é viver'
a be-l prazer dos baixos insti'Fltos�
porque a felicidade está, nq
exato cumprimento 'dos deveres]
na límpida concíência e -aa rea'
esperança de chegar a esta Ie�
Ji�idade completa�ediante aperifelçoamento contmuo. 'j

Café

Santa rereza Especial:: ii'
.

para o seumelhor palada�
'I'

PR ECISA-SE
Empregada doméstica

Melchoros Ichoros

Telefone, 282 - Agua Verde
2x

, ..
"'
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O Que Merece Publicidade

Escreve Daniel Faraco, em o "Jornal do Dia", de 12·7-1957

Êsse bispo que pereceu assassinado, mártir do seu dever

pastoral, escreveu com a morte uma página que hà de permanecer

pelos séculos em fóra como das mais honrosas para a hierarquia e

das mais consoladoras para os' fiéis.
Muito se pode dizer e muito se há de dizer sôbre a tragédia

de Garanhuns, Deixemos de lado, por esta vêz, os aspétos sensacionais,
do fato, para concentrar o pensamento naqueles instantes .ern que,
"mortalmente ferido, D'bm Expedito se. encontrou sozinho, vivendo as

.

.

horas supremas de sua vida. ) "

Ao ser socorrido, .pediu um confessor. E entregou. se depois
à tarefa que Deus, lhe impuzera: sofrer, cooperar com a carne doendo.
na obra divina da Redenção.

-- E' _ bom que doa �esmo, para que aquele pobre sacerdote
não ofenda mais a Nosso Senhor!

.
Deus do céu, onde en�ontrar palavras mais singelas, mais

despretenciosas. mais sem qualquer vestígio de intenção dramática

'para aceitar a. imolação total, como vítima em holocausto?
.<

UE' bom que doa"! Como soa familiar, íntima, sem afetação,
a frase heróica! Quando lhe perguntaram se as dores estavam pas-

':�arido, respondeu: - passarão no céu. Como se tivesse dado um'
corte no dedo 'e quisesse tranqüilizar os circunstantes: - dói, "mas
não é nada, passa logo. E no céu, exatamente lá, na morada eterna,
na casa do Pai, que seus olhos embaciados vislumbravam com plena
clareza. após longos anos de confiante espera,

Pediu;. um terço e pôs-se a rezá- lo. A certa 'altura, pareceu

exprimir um desejo e, 'ao padre que se curvou para ouvi-lo, disse
Com tôda naturalidade: - estou falando com Nosso Senhor!

Qu�ndo chegou o fim. ouviram-no ainda exclamar:
- Senhor] Estou prepàradol
Dom Francisco Expedito Lopes. mártir e pontífice!
Bendito seja Deus que o fêz viver em nosso meio, respirando

,

o ar que respiramos. Parece o ar que, se respirava no tempo dos
Atos dos Apóstolos, \

�"""II@B�.�:E7-=7••"""I�d.�""""""""i....t5.....9&ERiimB.a.eBm...�
Cine Teatro. Vera Cruz

APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas � Impróprio até 14 anos

o DESTINO ME PERSEGUE
com CHARLTON HESTON e SUSAN HAYWARD

sensacional drama de aventuras

e cont. do seriado TERROR nos MARES

DOMINGO ---,. ás 14 horas Censura Livre

TU LO N GA, ILHA CONDENADA
com JOHNNY' WEISSMULLER como Jim das Selvas e

ANGELA STEVENS, LESTEH MATHEWS
e TAMBA o Chimpanzé

e cont. do seriado Terror dos Mares
------

,

DOMINGO - :: I�O h�::.s =. Imp. até 18 anos

Paixã.o e Carne
EM TECHNICOLOR

I
Com Lana TURNER, Pier ANGELI e,' Carlos THOMPSON
"O pecado maior ... Houbar o amor de um homem que
pertença a outra mulher". Nápoles, cidade do amor,

é o cenário do Iilme..
-----

2a. 'FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr, até 18 anos
----,--

3a. e 4a. FEIRA • ás 20 horas - Impr, até 14 anos
'. I

GOG O MONSTRO DE CINCO MAOS
. ,

E TECHNICOLOR
com Richard Egan, Coustance Dowling e Herbert Marshall
Um Franksteiu de aço... construido pelo homem... poderia

pensar mil vezes mais rápido... mas tambem matar
mil vezes mais rápido.

.

5a. e 6a. FEIRA ás 20 horas - Irripr, até 18 anos

'0 Selvagem.
com Marlon Brando, Marie Murpby e Robert Keith

Ésta
.

é a história ,de� Covardia Selvagem

AGUARDEM: Museu de cera. O Homem fêra,

"As tres perfeitas casadas, O feijão é nosso, etc.

.. .....,.
: " .AI

"--. ==
';'
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Obras e Equiparnentcs
de 138 milhões

,tI,:
,\' t;

Plano de
•

CCOl mais

",

•

caixa

Expressiva vitória' do Governador JORGE LACERDA
FLORIANÓPOLI'-) - Reali-. ' constituída. Nessa altura. o sr.

zou-se no Palácio do Govêrno, Charlet Edgard Moritz. Presi-
dia 16 do corrente. importante dente da Federação do Comério,
reunião da Comissão Executora .observou que era totalmente
do Plano de Obras e Equipa- dispensável êsse exame diante

mentos, com a presença do dos documentos dos. próprios
Chefe do Executivo, Secretários bancos. exibidos na ocasião O
de Estado. representantes das mesmo pronunciamento tiveram
classes conservadôras 'e os re- a seguir outros representantes
presentantes das diversas regiões das classes produtoras: E por
geográficas do Estado na refe- unanimidade foi aprovado o. pa-
rida Comissão. recer de que era dispensável a

Iniciando a reunião, que foi comissão de verificação, porque

presidida pelo Governador Jorge
os docmentos comprovavam ple-
namente a' existência dêsses

Lacerda, o Secretário da Fa-
zenda exibiu aos presentes cer-

recursos.

tíficados de depósitos do Plano Os recursos,do Plano
de Obras nos Bancos locais, Foi, assim, uma vitória do
num montante de Cr$ ... .. . Governador Jorge Lacerda. Evi-
138.123873,20. Nessa ocasião, o
Governador Jorge Lacerda, com
a palavra, fez questão de que
fôsse designada designada uma

comissão especial, com a fina
lidade de constatar a existência
real dêsse saldo, para esclare
cimento definitivo da opinião
públida, em face das dúvidas
suscitadas na Capital em círculos
oposicionístas. Como se sabe,
transpirou nêsses círculos a afir
mativa de' que o Govêrno do
Estado havia aplicado êsse 'enor
me saldo do Plano de Obras
em outras finalidades que as
previstas por lei.

Opinião do sr, Celso Ramos .

Face ao pronunctamentrf do
Governador do, Estado, o sr.

Celso Ramos, Presidente da Fe

deração da Indústria, pediu a

palavra, aludindo às naturais
dificuldades de uma verificação
desta ordem, pois que importaria
em quebra do sigilo bancário,
a não ser nesse sentido fossem
dadas ínstruções pelo Govêrno

,

do Estado aos estabelecimentos
bancários. O Governador Jorge
Lacerda, declarou, então, mci
sivamente, que era uma questão
de honradez não só de seu

govêano como também pessoal
esta constatação e para êsse fim
determinaria aos' bancos que
permitissem uma completa ve

rificaçãa dos depósitos do Es
tado pela' comissão que fôsse

I

Enláce Cârrrara-Côi -te
Realizou se hoje nesta cidade,

o enláce matrimonial da gentil
senhorinha Rosalba Câmara, fi
lha do Sr. eândido de Castro
B. Câmara e de sua exma. es

pôsa Dona Anália de Castro B.
Câmara, residente em Natal.

RGS, com o Sr. Dr: Lauro Côrte,
engenheiro residente em Curi
tiba, filho do casal Agenor Siei
ra Côrte.

Cumprimentamos efusivamen
te os' jovens nubentes, cumpri
mentos .estes, extensivos às. suas

dignas famílias.
X X X'

NASCIMENTO
EDGARD, é o nome do galan

te menino que a 12 de julho
próximo passado veio enrique
cer o já feliz casal do Sr. Aíon
só-Narcísa

.
Knopp,

Ao novo canoinhense.e seus

dignos pais os nossos cumpri
,

mentos.

Senhores Agricultores:
A Trilhadetra TIGRE cunhe

cida triticult�res,:"e arrozeiristas
Canoínhenses, p r l;l mi a d a nas

grandes' Exposições realizadas
no Rio Grande do Sul, não te

mendo concurrêncía, tem como

reprefentante para Canoínhas e

Municípios visinhos o Sr. Wal

tTI0r Astrogildo Furtado: 4x
�

denciou-se a 'correção com que
tem agido e a sinceridade das
suas declarações, quando afir
mava que os recursos do Plano
de Obras estavam sendo res

peitados.

Aliás, mesmo que o Govê�ho
\ .

do Estado quizesse lançar mão,
dessa importância disponível não
poderia fazê-lo, Ela se destina,
exclusivamente, e por lei ao

cumprimenta de um programa'
pré-estabelecido, nos setores da

energia, estradas, saúde e edu

cação, enfim no cumprimento
do Plano de Obras e· Equipa
mentos.

Vende:se
uma caminhonete FORD 29
r e f o rma d o recentemente,
com máquina retificada em

perfeito estado. 3x

Preço de ocasião. Ver \ e

tratar com o proprietário
Snr. MAX SCHUMACHER.

Sociedede Beneficente O:perária
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Edital de Convocação
De ordem do Snr. Presidente e de conformidade com os

estatutos sociais, convido os senhores associados, quites com a

tesouraria, para a assembléia geral extraordinária a ser realiza de
em data de 11 de Agôsto próximo, na séde social, pelas 9 horas,
afim de deliberarem e resolverem sobre a seguinte.

ORDEM"DO DIA:

1) - Leitura, discussão e aprovação dos novos estatu
tos sociais;

2) - Deliberação e aprovação de planos para a constru- -

ção: de nova_can�ha de bolão;
5) - Di versos de interesse soeial.

NOTA:c'Êffi caso de falta d; número legal a assembléia funeio-'
nará 30 minutos mais tarde, com qualquer número de

presentes.
'

Canoinhas, 23 de Julho de 1957.
,

ROLF WALTER - 10. Secretário. 3x
.

-, -,

MISS BRASIL,
MAIS BELA

A
DO

SEGUNDA
MUNDO

A linda amazonense obteve sussesso identico
ao de Marta Rocha

LONG BEACH, 20 (UP) - cana conquista o título máximo i

Miss Perú, a jóvem Gladys Zen· da beleza mundial. Gladys Zender�'
der, foi eleita Miss Universo, ca- que conta dezoito anos, é filha
bendo o segundo lugar a Miss de um fabricante de produtos de'
Brasil Terezinha Morango. Em papel em Lima.
'terceiro lugar. classificou se Miss
Grã-Bretanha, Sonia Hamilton;
em 4.° M�ss Cuba, Maria Rosa
Gamio e em quinto, finalmente,
Miss Alemanha, Gerti Daub. A

eleição de Miss�Perú mrrca a pri
meira vêz que uma Iatino-arneri-

A. Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo .

e de ,arroz, que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugâdos, uso mecânico e animal), marca "Logemann"
de . Schneider Logerrrarm. S. L. C., Horizontina
R. G. Sul, a vista e a prazo. As máquinas estão
em exposição nas dependencias da Associação Rural 23

Lã em Fios
CASA ERLITA

Trilhadeiras

LONG BEACH. 20 (UP)
Miss Brasil, Terezinha Morango,
pouco depois- de se anunciar o

triunfo da beldade peruana Gladys
Zender, como Miss Universo,
disse, enquanto sorria para os

fotógrafos: "Fiquei satisfeita por
ter Miss Perú vencido e por ter
ela agradado os norte-americanos.
Creio que a decisão do júri foi
justa e estou feliz por sabes que
ê·ste ano ganhou uma latino-ame
ricana. Isto nos dá uma esperança
para o futuro. Estávamos come

çando a acreditar que nuoca
chegaríamos a ter uma Miss Uni·
verso". Mi�s Brasil disse que' a

Twienth Century Fox havia fa
lado na possibilidade de contratá
la, mas acrescentou que não fi
cará em Long . Beach além da
próxima quinta-feira, dia em que
partirá para San Francisco e dali
para o Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Senhores Agri(ultores I
A Companhia Brasileira de I,Adubos, dentro de sua linha de

Produtos, oferece aos Senhores
Agro-pecuaristas os melhores
adubos existentes no País. Agri
cultor e pecuarista, tenha me

lhores resultados, duplicando
suas lavouras e suas pastagens,
empregando' o adubo. Agente
em Canoinhas, Sr. Walmor As-

rogildo Furtado. 1 x

Dr. Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292 '

Canoinhas - Sta. Catarina

Café1 Só Marly

(o!Ehões de Molas
À VISTA

.. Cirupos ,Estofados
A PRAZOE

Informações com. Waldemar Knüppel

\

A Associação Rural tem. à venda
Vacinas - <Se.iocolo » para cólicas de animais; 'contra o

Carbúnculo Hemático; Hodhiavita: Penicilina; Zothelono
para cães; Zothelono parti animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti
bacteriana porcina; Solubanegam contra diversos tipos de

doenças: cólera aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
,

no tratamento das doenças.

Sais e Adubos - TM 3-3 para animais' (fortificante
atntibiótico; Farinha de sangue para alimentação de ani
mais e aves; Farinha de carne e 08S0 para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para
alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para trigo; Enxofre.

Ins�ticid,as - PÓ de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
,

" para imunizar batatinhas; Biho- tox: Mata moscas; Mata.
formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes - de hortaliças de tôdas as, espécies; de aveia.

MáqUinas - Semeadeiras manu is; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar Iorrmgae; Descascador de arroz ma

nual.

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados.

A Maior Novidade da Praca
•

; -

,

_
Já viram a· exposição de móveis de todõs os

tipos e feitios de VOLKER VOLRATH, à rua Fe
. lipa Schmidt, perto do Hotel Scholze?

Tem em exposição para a venda os seguintes
tipos de móveis :

Móveis de vime, Grupos estofados,' Cal·
chões de molas e Sofá-camas "CITY;TEX»
e outros móveis avulsos de sua esmerada

fabrlcaçào.
Está vendendo móveis à vista e a prestações.
Oferece tôdas ao garantias e presta qualquer

assistência.
'

Visitem sua exposição sem compromisso e

-intelrern se das inúmeras vantagens que a casa de

;,Jn'ó"l3is� VOLKER VOLLRATH está oferecendo CiOS

seus freguêses_
Não compram móveis fora da praça sem pri-'

melro conhecerem os de sua fabricação. Dêem valôr
ao que é nosso, comprando o qua nós fabricamos e

por malhores prêços.

S'EGUROS �����: �������� do Tra�alho
contra ACIdentes Pessoais e

------

Responsabilidade Civil

V. S. estarà bem segurado na «A PIRATININGA» Cia. de
Seguros Gerais' e Acidentes do Trabalho.

,

Agência em C A N O I N H A S

Â

J.- CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 Fone, 125

; "

,-

',,�,
r

",f.:,
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Incentivo á batalha· da
,

produção do trigo
� Cr$ 120,00 recebem os triticultores por saco plantado

Pagamento do pes
soal dos seõrdcs

no Estado

FPOLIS, 15 (Do Corresp.) -

Com a patriótica finalidade de
incrementar a produção do trigo
em Santa Catarina, que é o lIe·
gundo entre os Estados produ
tores do cereal' no País, o Gover
nador Jorge Lacerda vem pagando
80S que se dedicam à cultura
tritícola a importância de Cr$
120,00 (cento e vinte cruzeiros)
por saco de semente plantado.
A medida vem' alcançando óti

mos resultados e o aplauso d08
produtores beneficiados.

Governador recebe congra
tulações da Assembléia

Em face da providência que
vem colocando em prática o Go
vêrno do Estado pagando aos trí
ticultores a importância de Cr$
120,00 por saco de trigo plantado.
inúmeras congratulações têm sido

FPOLIS. 15 (Do Corresp.)
No�a reportagem foi infor-mada
de que o pessoal dos Acôrdos
mantidos entre o Govêrno do Es
tado, estava recebendo com atraso
os seus vencimentos. Falando à
reportagem, o sr. Mario Orestes
Brusa, Secretário da Agricultura,
afirmouter existido, efetivamente,
certa irregularidade n09 paga
mentos dêsses vencimentos. "En
tretanto, afirmou o "r, Mário
Brusa, o Govêrno do Estado cum

priu em dia as suas partes nesses
Acôrdos, explicando-se a demora
verificada apenas pela natural tra
mitação, lenta sempre, em nossa

burocracia" •

Disse ainda o Secretário da
Agricultura que os' Acôrdos foram
finalmente renovados, regulari
zando-se em definitivo o caso dos
'pagamentos em atraso.

v. S. poderá comprar re
logíos moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
( de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Vendo ou Troco
Um terreno com 10 alqueires

aproximados, situado em Major'
Vieira, terreno de planta e er

vai, por terreno na cidade.

Tratar com a proprietária sra.

Sezinanda Coury Nassar, ou sr..

Fahrêd Coury Nassar, à rua

Anita Gsríbaldí n.? 480. l x

6

AVISO AOS LAVRADORES

QUE TEM SEGURO
A Associação Rural de Canoí

nhas solicita o comparecimento
dos lavradores que efetuaram
seus seguros de acidentes de
trabalho afim de receberem os

respectivas cartões de identifi
cação da Cia � Atalaia, compa
nhia esta que tem responsabi
lidade dq.;,r.eferido seguro.

Expedieille da Associação Ru
.ral: das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas.

r..'''''' l .Akt , Xiw "
.

endereçadas ao sr. Jorge Lacerda.
Também a Assembléia Legislativa
de Santa Catarina pronunciou-se,
transmitindo ao Governador tele-

grama congratulatório, assinalando
a expressividade e o alcance da
medida na batalha pelo aumento

,

da produção do trigo.

Canto dos Correspondentes
De Papanduva:

Quadros da vida
Escreveu: o F. S.

Coisa muito comum atualmente é o fato de estarem 8s

repartições públicas federais, estaduais ou municipais, as autarquias
superlotadas de funcionárias, nem sempre tão necessitadas e muitas
vêzes sem ocupação, pois ali foram colocadas por afílhadísm,
político e não por necessidade de serviço, outros até incornpa,
tentes, preterindo o lugar de quantos pais de família numerosa,
mais necessitadas, muitas vêzes em situações dificeis e com mais
habilidade para o dezempenho da função.

Outra observação ainda: refiro-me à maneira indelicada
incivil como muitas vêzes tratam as pessoas que vão a estas re

partições cheias de parasitas e de tanta burocracia, tratar de
algum negócio ou pedir alguma informação.

Quase sempre nada estão a fazer porque pràticamente
ali vão sàmente assinar o ponto, falar sôbre os últimos figurinos,
sôbre artistas de rádiu e de cinema, lerem gibi e romances.

Coitados dos pobres clientes, que esperam pacientemente
horas a fio para SErem atendidos sem nenhuma consideração.

E . quando se trata de pessoas simples e pobres é mais
revoltante ainda o modo pelo que são tratados por estas fun
cionárias, cuja única preocupação é procurar saber St já veio
novo aumento de vencimentos. Quanta coisa errada neste Brasil!
Quantas injustiças!

Há, é certo, honrosas exceções. Nem tudo está perdido,
Acontece porém que aparece como exceções aquilo que

devia ser o ordinário, o co�um, na _norma de agir de tais pessoas
esquecidas de que estão nestas repartições para servir f' não serem

servidas.

Porque estas· funcionárias não fazem favor atendendo
bem a quantos procuram resolver seus negócios, seus interesses,
São funcionárias e não donas qas repartições.

Lembrem-se estas servidoras de que é necessário agir
com mais esmero, polidez; com mais educação, nas repartições
públicas.

De Itaiópolis:
Do próximo número' em diante, transcreveremos aqui,

notícias do novel município
�
de Itaiópolis; seu desenvolvimento,

sua cultura e outras notícias de interesse do pOVlO itaiopolítano,
a cargo de José Darcy da Silva.

É de nossa vontade, destacar sempre nesta página assuntos
de maior importância havidos nos municípios vizinhos, princi
palmente de Papanduva e Itaiópolis.

Estaremos sempre às ordens de nossos amigos assinantes,
Disponham ..

A Redação

Experimente
Caf.é MARLY
O MELHOR

CAS A E S,lVI :4 LT E I
RUA PAULA PEREIRA" 362

TEM AO SEU, DISPOR:

T· t I
e m p ó a ó 1 e o

10 as esmaltes vernizes
.I

'

facilite - betonol, etc., etc.
fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados; Cortadeiras, Plantadeiras

martelos, torquezas, ali
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen

da, chaves de .boca, li
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

ONÔMICOS

Ferramentas
ECFOGÕES

"I'
I , '1,';"
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A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à. vista. e a prazo I

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

__________________1Ii

Cobertôres

de Lã

RENOVADORA
Oficina de reforma epintura de bicicletas
Ciclista da cidade ou do interior: Quando precisar de,

, -

uma boa reforma em sua bicicleta, procure em

Canoinhas a Oficina RENOVADORA.

Serviços perfeitos com pinturas a eletricidade

RENOVADORA
Rua Paula Pereira, 741 (antiga .Loja Mareis)

Proprietário: Amaro Martins dos Santos

"

Faca com urgenda seu titulo de eleitor!
,

A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham
novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoiuhas, poucos foram os que requereram os seus noves

títulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á

impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo, tempo.
Por isso é necessário que todos os canoinhenses requeiram os

seus novos títulos com a máxima urgência, tendo principal
mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

despachados sõmente até Julho de 1958.
,

Se nas �róximasJ' eleições apresentarmos um grande nú
mero de eleitores, colocaremos Canoinhas num exelente conceito

perante os demais Municípios brasileiros.

Avante, pois, canoinhenses ..Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal _.
r- andar.

O título de eleitor é . gratuito.

s. Tereza Especial
o seu café

Procure no· seu fornecedor
.
o sabão Princ{za, Lygia,

Bora� ou Tup,y
Um produto bom,

especial c canoinhense I

As melhores
malhas de Lã

(!a,d,a �",tit4
Um bom (hurrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSa.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Banjo
Vende-se um SANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.
.

Tratar com o sr. Castro 1. Pe

reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefo�(!, 289. S.o.

Senhores Agricultores
o Sr. Walmor Astr�gildo Fur

tado tem para a venda Tratores,

grades de discos, arados de

discos, carretas, motores para
trÍlhadeiJas a gasolina, quero
zene e a oieo cru e a conhecida
mula mecênica individual, ser

vindo para pomares e para pe

quena área ao cultivo.' 2x

-VENDE-SE
1 motor Diesel - fabricação

ínglêsa - 8 BHP - 1 ctlindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna

dor de KWA _ para lIQ ou

220 - com correias e quadro
de contrôle,
Ver e tratar com Waldemar

Knüppel no Escritório de Al

fredo
. Garcindó.

Casa Langer
de Walfrido Lange:r
RUA PAULA PEREIRA, 793 _ CANOINHAS

OFerece: Tintas a óleo
Lâmpadas elétricas (preço de tabela)
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Ü Dr- Aristides Diener I
••

, CIRURGIÃO DENTISTA fiH .

3••

:II

li Raios X - Pontes Moveis e .Fixas ii-
-

j� Dentaduras AnatomicBS
.

p.
iã Rua Vidal Ramos· ,ti j

ª CANOINHAS _ SANTA, CATARINA ;=
::3-==···..··_·········•••••••••11.......... . ,

� SI•••_ a•••u••••••••••••••••••••::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::011

DATAS 'A, VENDA
Vendem-se 40 datas na Estrada Marcílio Dias.

DATAS A PARTIR DE c.s 5.000,00.
Para venda global preço razoavel, a combinar.
Tratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

Terreno à. Venda
.Grande Oportunidade

,

Vende-se um terreno com a área de 85
alqueires, sito em Rio Claro, neste município.

Ótima terra de planta, com boa reserva de
. pinheiros, imbuias e demais madeiras de lei e bons
hervais. - Preço de Ocasião. . ,

/

Tratar com o Snr. José Allage, Rua Coronel
Albuquerqus n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr, Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.o 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

ATEN(ÃO CAÇADORES I
a firma J, CÔRTE irá receber um sorti.

mento de espingardas e munições de todos
os calibres Espingardas mochas e de cão.

Fabricação espanhola, «LA SORDA,., Ia
bricada com os afamados aços toledanos. Es

pingardas de fabricação nacional fogo cen-
tral e pica pâu. Municões/em geral para

armas de fogo, em breves dias em ex-

posição nas lojas
Â

.

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANQINHAS· - 8TA. CATARINA· 3

Arame liso para Parreiras, e. Adubos
A Associação Rural de Canoinhas acaba de

receber grande quantidade de adubos para lavoura
e I:0rta .. bem como arame liso para parreiras (impor
taçao feita pela Sacretaria da Agricultura do Estado
de Santa Catarina).

Bravemente deverá chegar também arame
farpado, importado pela mesma Secretaria. •

As vendas serão feitas exclusivamente aos
associados.

PARA FERIDAS,
E C Z E.M .A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
II

E 5 P I N H AS, ETC.
�================�4

/.EI.II:II.
11111[011,

,
CUITHA CASPA, 4

QUEDA DOS eA· ,i
�

BElOS E DEMAIS

,HECCOES DO

COURO CABfLUDO. 1
NU N O f.:I EXISTIU I G UJ:1l

,,o'

"

'\!;"i., ...:&_!W�_1. �,:1

'.

'. ;,�,
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Cr$ ,120,00 por saco de trigo (omprado
A Associação Rural de Canoinhas está recebendo dos

lavradores, os recibos que foram passados pela Prefeitura Muni
cipal, afim 'de serem encaminhados ao Secretário da Agricultura
do Estado de Santa Catarina, após os mesmos serem visados pe-
lo Presidente da Associação RUY al.

.

A bonificação de Cr$ 120,00 por saca de sementes adqui
da da Prefeitura, -foi um auxílio concedido ao lavrador pelo sr.

Jorge Lacerda, Governador do Estado. Tiveram atuação desta
cada nessa iniciativa, a Associação Rural de Canoinhas, o sr. Ma
rio Orestes Bruzza, Secretário da Agricultura, e o dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho.

AVISO'AO PUBLICà
A Sra. Maria Nunes Pe-'

-reira tem a grata satisfação
de comunicar ao povo em

geral, que dentro em breve
será aberta a Barbearia 'In-

fantil de Canoinhas, atendi
da por profissional compe
tente. Acha-se instalada

no prédio da BIC. 3

Cooperativa de Produtores de Mate
I/C' . h "'L d'

enorn as t a.

Edital' .de Convocação
o Prestdente da Cooperativa de Produtores de Mate'

«Canoinhas» Ltda., usando das atribuições que lhe conferem os

Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR
a Assembléia Geral Ordinária dos Associados; a realizar-se na

respectiva séde social 'no dia 28 do mês corrente, às 8 horas,
em

.

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de tratar 'dos assuntos
constantes da seguinte

ORDEM DO DIA
1) - Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do Conselho

de Administração e Parecer do Conselho Fiscal.

2) - Eleição de noves membros do Conselh� de Admi-
nistração e respectivos Suplentes.

'

3) - Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e

seus
, Suplentes.

. 4) - Eleição dos Delegados desta Cooperativa .junto à
Federação das Cooperativas de Produtores de Mate Santa Cata-
rina Ltda.

'

5) - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Não havendo número legal para instalação da Assembléia

em primeira convocação fica, desde já, feita a
,

SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 9 horas do mesmo dia.

Se ainda desta vêz não houver número legal, fica feita a

T�RCEIRA e ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para às 10 horas, ou

seja uma hora após a segunda. I
�

E para que chegue ao conhecimento de todos os inte
ressados, passou-se o presente edital que será afixado na séde da
Cooperativa, seus postos e armazéns, bem como em locais pú
blicos habituais, dentro de sua área de ação e remetidos aos

associad_os por prccessos que comprovem remessa e recebimento,
na medida do possível.

Canoinhas, 17' de julho de 1957.

MIGUEL PROCOPIAK' - Presidente

Proibição
Pelo presente torno público

que fica terminantemente proi
bido a passagem de pessoas
extranhas no meu terreno 'si
tuado em Agua Verde, em vir
tude de ter sofrido sérios pre
juizos, tanto em criação como

estragos ,nas cêrcas.

, Não me responsabilizo pelo
que possa acontecer' aos trans-

.

gressores do presente aviso.

a) Ervino TremI 3x

Muita' coise em

pouco espaço...
(Conclusão da La página) .

- Consta também que Colodel
quer a reeleição a Deputado Es·
tadual, mas Haroldo Ferreira tam
bém quer e o PSD que até agora
continua apagado sem ter conse

guido qualquer "biquinho" na ado
ministração do PTB, rião' está
gostando da brincadeira e ameaça
romper a "famigerada aliança"
que só tem dado na cabeca dos'
dirigentes do "partidomajoratârio'.
- Canoinhas parece uma' ci

dade sem dono. Administração ao

abandono, apenas se vê concen

tração de operários retirando a

montanha de terra que a Coope
rativa jogou no meio da rua.

Será necessário tanta gente pa
ra fiscalizar uma construção par
ticular? Quem é, afinal, o Prefeito
de Canoinhas?

Ney está em disponibilidade,
ganhando lá os seus cinco mil cru-

. zeiros mensais sem nada fazer!
Moacir é o

• enorme" Secretário,
o notável "edil" viajando, não se

ria interessànte colocar uma tabu
leta na porta da Prefeitura, com

êstes dizeres: "Gratifica-se a quem
disser o nome do Prefeito Muni
cipal" .

- Dizem que vão aumentar o

prédio da Prefeitura para justificar
o emprêgo do dinheiro arrecadado
dos impostos. O novo prédio terá
apartamentos especiais para o PTB,
mas na planta nada consta reser

vado ao PSD, apenas o Albino,
redator do maior do "sul do
mundo" que obrigatoriamente
ainda defende de vez em quando
a administração do Prefeito Re
lâmpago, terá uma sala reservada
idêntica ao extinto "DIP". A sala
terá' acesso exclusivo à sala do
Prefeito!

eacíque

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa Erlita

ANIVERSARIANTES DA, SEMANA
FAZEM ANOS:

HOIE: Os srs. Aristides
Guebert e Augusto We.ndler;
a senhora Dna. Nereida, es»

posa do, sr. Iair Côrte; os já
vens Rodolfo Ziemann; Ioão
Algacir Fontana; . Francisco,
filho do sr, Cvriaco F. de
Souza eBernardino Tokarski;
o menino Ersides, filho do sr
Jacob Tremi; a menina Ioete,
filha da sr. Ludovico Bôra,
a srta. Flora Letchacki.

AMANHÃ: As srtas. Marta
Tchaika; Roza \e Verônica
Lefchacki; os srs. [oão Corrêa
Sob.; Oswaldo Piotrotuski e

Elimar Olimbio Fiedler; os

jôoens Nivaldo Brey e An
tonio Altieres Sphair; o me

nino Alceu, filho do sr. Carlos
Mülbauer; ,a menina' Tere
zinha, filha do sr, Francisco
Wiltuchnig.
SEGUNDA-FEIRA: As se

flhoras Dna.Tulia, esposa do
sr. Candido A. Rocha e Bru»
nhilda, esposa do sr, Marcus
Frone; a srta. Isaura Orge
coski; os menincs João Paulo,
filho do sr. Paulino Furtado;'
Acácio, .filho do. sr. Sergio
Oapski e Adejar Luiz, filho
do sr. IzidoroKretzer; a nu
nina Cleia Marise, filha do
sr. Honorato B. Pacheco.

TéRÇA.zrEIR'!t: O menino
Roston Luiz, filho do sr.

Osmar Nascimento; o [ôoem
Lauro Todt; a menina Inês,
filha do sr. BAlfredo Dreher; (A noua canoinhense nossas

os gêmeos Ivan e Iuani, filhos boas-vindas.

do sr. Fernando Walter.

QUARTA.f'EIRA: OS srs.

José Luiz Seleme; Dr. Rioa:
datna Ribas Corrêa,' JOSé
Cordeiro Fo.; Ignacio Im ia.
novski e Estetano Miretzki;
a srta. Elza Ichoros; a me..

nina Maria Dinord, filha do
sr. Feliks Bialeski.

QUINTA-FEIRA, dia 1: A
senhora Dna. Maria, esposa
do sr. Antonio Burgardt, os

srs. Francisco Wiltuchnig ,

Hercilio Müller.'
.

SEXTA-FEIRA: A srta,
Nair Furtado,' as senhoras
Dna. Edith Terezinha, esposa
do sr. Seleme 1. Seleme; Dna.
Tecla Kobil, esposa do sr.

Evaldo Üonchorowski e Vva.
Dna. Augusta Winter; os' me
ninas Orlando, filho do sr.

Romeu Pacheco e 1air, filho
do' sr. Antonio Sconhetzki; o

[ouem Alfredo Moebius; a

menina Nancy, filha do sr.

Migutl M�azaki.
.

.,/
Cumprimentamos os ani

versariantes augurando-lhes
muitas felicidades.

Nascimenro .

Acha-se em festas o lar do

já feliz casal sr.' Manoel.
Matilde G. Costa, com o nas»

cimento da robusta garota
Maria (Iorette, ocorrido dia
21 p.' passado.

'" Segunda-feira,' às' 20,15 hs.:

No Cineminha "São Francisco" (Fone 115) I
Amanhã. às 15 hs.

Amanhã, às 20,15 hs.

",

Vende-se
1 terreno medindo· 20x100 metros com uma casa

de madeira, tamanho lOxlO metros. Preços à vista Cr$
65000,00. Aceita-se ofertas para venda à prestação. Anexo
1 galpão de 6xl1 metros 2 pavimentos. Ver no local. Aceita
se proposta de preço. Tratar com Ernesto Fischer. 3

"Julho - ês de "aniversário das· LOJAS UNIDAS LTOA.
Em

.

comemoração as Unidas beneficiam sua freguezia com a maior oferta' do ano'

Descontos incriveis - 10 a 50-I. -- Eis algumas ofertas:

Zefir 10,80
Tricoline 12,80
Tobralco 11,50,
Tafetá (90) 35,00
Acolchoados casal 258,00
Chapéus 128,00

Venham ver as maiores

ESTAMPADOS 25,00
FAILLE 45,00

Lãs salpicadas (1.40) 145,00
Cretone Est. (1,40) 55,00
Cobertores criança 23,00

Bonés 65,00

novidades em S'LUSA S para meia. estação.

Calças malha criança 6,00'
« senhoras 12,00

Camisetas homem 14,00
Calças brim 90,00
Camisas seda 110,00

Sombrinhas 122,00

«

LOJAS L'I D A .UNIDAS Rua. Caetano Costa, 553 - (ANOINHAS, S. C.

_..J
' .!IL'

. p..
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