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Está pràticarnente vitoriosa a nossa campanha. Com a co

laboração do Diretório Municipal. da UDN, das classes comerciais e in
dustriais, reforçada com a cooperação do Deputado Benedito Terézio

de Carvalho Júnior, que veio a Canoinhas especialmente para esse fim,
a

.

Direção deste Jornal, sente-se no dever de agradecer a todos que

compreendendo a finalidade do novo. alistamento, estão também servindo

Canoinhas e sua gente. As nossas solicitações terão mais força - os

nOSSOS pedidos serão mais depressa atendidos, se no próximo pleito

eleitoral apresentarmos um coeficiente elevado de cidadãos eleito��s.
Unâmo..nos todos, cooperando nesse sentido. Até 31 de de

zembro, destas colunas, daremos aos nossos leitores, o resultado da
qualificação semanal.

Avante, canoínhenses ! Todo brasileiro, maior de 18 anos e

ALFABETISADO, tem por' obrigação ALISTAR-SE ELEITOR, porque
somente assim é que estará demonstrando interêsse pela sua terra.

Os Superhomens
Continuamente o Barriga Verde vem tecendo acerbas

críticas às obras administrativas da UDN, entre- outras como

aquela que já passou para o terreno da hilariedade - a ponte
baixa! O estranhá em tudo isso é que,. para êsses "superhomens",
como nas histórias fantásticas do Capitão Marvel, nada é impos
sível! São aqueles que tudo sabem! Aqueles que fizeram e fazem
com tanta perfeição, pelo menos assim o atestam certas obras

aqui de Canoinhas, como aquele boeiro aí da rua Rio Branco,
perto da casa do Sr. Bubi Zierhut, como também o prédio da

residência do I)ER, cujo rebôco disse para a parede: agarradinho
não! Dá na vista, e �começou a desgrudar. Há por aí afora tanta
cousa a apontar do saudoso PSD de Canoinhas!

.

O que no entanto mais causa espanto, é que êsses super
homens da administração - das obras perfeitas, etc.,' não apa
recem na atual administração municipal, deixam seu companheiro
do PTB na mão. Não lhe dão- nem uma mãozinha na adminis

tração, pois com aquele elevado conhecimento e prática que
devem possuir, poderiam ser de grande valia no trato da cousa

pública, mas qual, êles estão ausentes, até parece que estão sabo
tando na surdina. O Dr. Haroldo Ferreira, ° homem que não
elevou os impostos municipais, está atordoado com os múltiplos
problemas administrativos, dos quais, não tem prática! Agora por
exemplo, para sair do atoleiro em que se encontra, foi buscar
um homem com a necessária prática de fazer estradas, afinal

para prover o município daquilo
.

que tanto carece nO setor da

administração, até mesmo de umas pontes (baixinhas), como

aquela para o Campo d'Água, Verde. Perguntarão naturalmente,
quem será "ecce home"? O povo de Canoinhas vai ficar espan
tado quando souber!

Mas, como temos a "barriguinha" fria, não podemos se

J!urar o segrêdo e lá vai a nova: êsse homem é o Dr. Alfredo

Scultetus, o mesmo que foi contratado pelo modesto mas grartde
Prefeito Benedito Terezio de Carvalho Jr., para fazer aqueles'
mesmos serviços que lhe serão afetos na administração de Ha
roldo Ferreira! Portanto, foi preciso que viesse um homem da
UDN para socorrer a administração do Prefeito eleito pelos super
homens, que tudo sabem e que de tudo entendem, os quais
porém preferiram deixar o Dr. Haroldo Ferreira no mato sem

cachorro, se assim "non é vero" então os tais dos superhomens
não passam de pigmeus daquele tipo quase extinto no continente
africano. "r,

.

.

Se há. críticas contra a administração de Seu Dito ou

Herbert Rítzrnann, se houve serviços errados ou mal feitos, êsses
agora já estão sendo apreciados por outro ângulo. já não devem
ser mais motivos de crítica, pois caso contrário, não iriam buscar
na hora da onça beber água, justamente o Dr. Scultetus para
endireitar aquilo que está torto, e coloca-lo na direção do DMR.
Esse fato já é xuma homenagem que o atual prefeito vem pres
tar a administração udenista. Com o Dr. Scultetus à frente do
DMR, de certo modo estará novamente o espírito da UDN nas

ruas e nas estradas de Canoinhas, zelando e cooperando pelo bem

e�tar do pôvo. Entendemos que a democracia, não pode prescin
dír da livre crítica - aquela crítica justa, real e sincéra. O que
não podemos. admitir é uma crítica absurda, sem nexo, com-o

�quela da ponte baixa. Não estamos zangadinhos não, pois que
() assunto de que somente agora nos ocupamos. Pode o Barriga
Verde continuar a sua arenga. Agora o que sentimos sincera

mente, é pena, é lástima mesmo, vendo um homem inteligente,
?o�ado de tantas idéias nobres e úteis, como o é inegavelmente
o ilustre jornalista do lado de lá, obscurecido pela paixão, des
merecer dêsse conceito, quando afirma tamanha monstruosidade '

de que a ponte sôbre o rio Canoinhas é a causadora da elevação
das águas, da enchente afinal. Vamos encarar as cousas esporti
vamente, não vamos dizer- que o Oady Nader foi () causador da
perrota de nosso time, porque não apitou um Of-side, quando
houve aquele gôl legítimo ... !

Novo Fiscal da Fazenda de (anoinhas
., Assumiu temporàriamente, dia 18 do corrente, a Fisca

tzação da Fazenda em Canoinhas, o Dr. Teodomiro Fagundes
��os, que durante muitos anos, ocupou o mesmo Pôsto, na

vlzmha cidade de Mafra.
. Tendo a Secretaria da Fazenda do Estado, necessidade de
llludar alguns Fiscais, atendendo a necessidade do Serviço,' o nosso

�Orreligionário e amigo Germano Luiz Amorim, foi também re

�ovido temporàriamente para a cidade de Criciuma, devendo
,Voltar à Canoinhas, no início de 1958, época em que completará
raqUela cidade, a missão de que foi .ínvestído, o mesmo acon-

ecendo com o Dr. Teodomiro Fagundes.
A ambos, desejamos completo êxito na missão para. a

;. qual foram designados.

Canoinhas, Santa Catarina, 31 de Agosto de 1957
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NOVO IMPOSTO
NOVO SACRIFICIO

Não satisfeito com os pe-

Deputado Benedito Terézio
de Carvalho Júnior

Encontra-se em Canoinhas
desde segunda-feira, o benquisto
cidadão Sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Deputado Es
tadual da União Democrática
Nacional.

.

No momento atual em que o

nosso Município encontra-se

completamente abandonado da-
.

do a inercia admiriistrativa do
atual Prefeito, o povo de Ca
noinhas reconhecido, presta ao

Deputado e ex-Prfeito, sinceras

homenagens. Sua residencia dia
e noite, tem sído pequena para
conter o. grande numero de a-

rmgos, correligionários e admi

radôres, que vão lhe hipotecar
irrestrita soliedariedade na mis
são que trouxe o "Seu Dito" à
Canoinhas - ativar o alista
mente eleitoral.

Prova do seu interesse está

que saindo de sua comodidade,
tem percorrido todo o interior,
de casa em casa, convocando
a todos se alistarem, a fim de
melhor conceituar o nosso muni

cípio e demonstrar .a capacidade
de nossa gente. Ainda ê o'mes
mo homem, amigo de todes.

Seu Dito veio acorripfl�hado
de sua exma. esposa, outra alma

generosa, que qu�pdo Presidente
da LBA, muito 'fez pelos menos

Iavorecídoéeda sorte.

Concurso de 'Rainha da 2.a Exposição
Com a colaboração do Sr. Ary Wiese, esforçado é capa

citado Presidente do "Grêmio da Mocidade", a Diretoria da Àsso ..
ciação Rural de Canoinhas, patrocinadora da 2.a EXP9Sição Agro
Avícola Industrial, a realizar-se em novembro, está organizado o

Concurso para a Rainha da 2.a Exposição, tendo já sido iniciada
a venda de votos pelas candidatas.

';

A. Rainha eleita, E\ mais duas Princezas, percorrerão as

ruas da, .cidade comandando o desfile de "máquinas é cavalheiros,
voltando à Associação Rural, encerrando a Exposição. Valiosos
prêmios serão conferidos às eleitas.

A Sra. Zilah Soares. Garcindo, encarregada do registro
das candidatas, até o dia da exposição, prestará às interessadas,
tôdas as informações sôbre o .concurso.

sados tributos que já impôs ao

povo de Canoinhas, o Prefeito
-Haroldo Ferreira, vem de apre
sentar à Câmara de Vereadores
nova lei, instituindo desta vêz

a, "Taxa de Pavimentação". Es
tá se travando naquele Legis
lativo uma verdadeira batalha
entre os homens que represen
tam o. povo, sendo que a ban
cada da UDN tem envidado uma

luta tremenda para convencer

aos demais vereadores da ino
portunidade desta lei. De um

lado está a bancada do PSD e

PTB, querendo forçar a apro
vação da lei em apreço, sendo
contudo digna a atitude do ve

reador petebista Nazir .Cordeiro,
o qual, coerente. com o man

dato que ,lhe foi outorgado pelos
eleitores canoinhenses, está do
lado daqueles que são contra a

dita lei. Atitude louvável e que
define o caráter dum homem!

Esteve na Câmara o próprio
Prefeito para convencer os se

nhores vereadores, ocasião em

que se feriu um dos mais in
teressantes debates sôbre o as

sunto, entre W Prefeito e o

vereador Carlos Schrarr.m. Este
sustentou e argumentou pela
inoportunidade da nova leij" se
ria um novo sangrar da b61sa
do contribuinte, mormente ago
ra em que o povo de Canoinhas
vem de sofrer graves prejuízos
com as chuvas e conseqüente
mente enchentes, as quais para
lisaram todo o comércio, indús
tria e prejudicando a safra de
erva mate e lavoura em geral.
Foi precisa e convincente a ar

gumentação do lider udenista,
mas, a bancada governista,' alheia
ao sofrimento do povo, nada

quer saber, está aí para' atender
a batuta do Prefeito.

A lei prevê o 'pagamento do
revestimento das ruas da cidade,
por pedregulho, areia e mâca�
dame, e a esta lei, corno a tal
peninha para atrapalhar, se deu
o "apelido" de "taxa de pavi
mentação". Os Prefeitos ante
dores, os do PSD e UDN; fa
ziam o revestimento em apreço
pelos próprios cofres municipais;
nada cabia aos moradores, pois
que êstes pagam impostos jus
tamente para que o Prefeito

faça algo, mas, o que agora se

pretende, é que o contribuinte
concorra com tôdas as despezas.
É possível que amanhã seja
aprovada pela maioria uma lei,
em que o contribuinte tenha
que pagar um imposto para'
"material de expediente" pu
então, para um bailezinho lá
pelos Pinheiros, Rio dos Poços,
etc. Não há dinheiro mas ó Pre
feito compra terrenos,' pedreiras,
etc., por elevados preços a com

panheiros políticos. Quando um

vereador da UDN apresenta
uma lei para ajudar os flage
lados das enchentes, está fa
zendo demagogia, o que dirão
então sôbre essas' cousas? Im

plantou-se em Canoinhas o go
vêrno do pobre, pelo pobre ..;_,.

para o rico! Jamais tantos foram
tapeados por tão poucos ... !

Em todo caso, vamos com

coragem, olhando para o glorioso
futuro de Canoinhas, pois outros

dias virão; não há necessidade
contá-los, de apontá-los nos ca

beçalhos dos jornais, o povo
espera e sua vêz chegará. Até
lá vamos pelo aforismo do velho
Massaneiro de saudosa memória:
Se Deus' quizé ha de fica píó ,
ainda ... !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÉDE ITAJAí

,Verba para fotografias do Serviço Eleitoral
; Para financiamento dos retratos 6. Zona - Caçador, 12.000,00; 19. Zona - Joinville 30..00.0,00.; 31. Zona - 'I'iiucas 22.500,00. Total 812.500,00
exigidos pelo novo alistamento, 7. Zona - Campos Novos, 22 500.,0.0; 20. Zona - Laguna 30.000.,00; 32. Zona - Timbó 150.00,00.. Despesa Bancária . 1.799,10
o Tribunal Regional Eleitoral re- 8. Zona - Canoinhas 22.50.0.00; 21. Zona - Lajes 30.0.00,00; 33. Zona - Tubarão 30.0UO,OO. Saldo Banco do Brasil 205.700,90 �cebeu a importancia de um milhão 9. Zona - Concordia 24000.00; 22. Zona - Mafra 15.000,00; 34. Zona - Urussanga 22'500,00..

Cr$ 1.050.000,00e cinquenta mil cruzeiros (Cr$..... 10. Zona - Crioiuma 22.50.0,00.; 23. Zona _ Orleães 22.50.0,0.0; 35. Zona - Chapecó 12.000,00.
1.050.0.0.0,00.). a qual foi distribui- 11. Zona - Curitibanos 18.000.,00; 36. - Zona Videira 120.00,00. O saldo da referida conta, Cr$
d I f 24. Zona - Palhoça 22,500,0.0: I Ia pe a orrna seguinte: 12. Zona - Florianópolis 5.0.00.0.0; 37. - Zona Capinzal 12.00.0.,0.0.. 205.700,90, será utilizada para

25 Zona - Porto União 15.0.00,0.0; Z I' I' , d
L Zoua-Araran ' C $ 22 500 00

13. Zona - Florianópolis 5.0.0.0.,0.0.; 38. - ona taiopo IS 15.000,00. Ocorrer as espesas com o serviço
gua r ., 14. Zona _ Ibirama 15.000,00; 26. Zona - Rio do Sul ,30.000,00; 39. - Zona Ituporanga 15000,00. fotográfico privativo instalado DO

2. Zona"":' Biguaçú Cr$ 15.000..00; 15. Zona - Indaial 22.50.0,00;· 27.-São Francisco do Sul 18.000,0.0. 40. - Zona Mondai 22500,00. próprio Tribunal Regional Eleito.
3. Zona-Blumenau Cr$ 30.lIOO,00; 16, Zona - Itajaí 24.000.00; 28. -- São Joaquim 15.000,00. 41. Zona -- Palmitos 15.000,00. ral e para atender os pedidos de
4. Zona - Bom Retiro, 22.500,00; 17: - Jaraguâ do Sul 30.000,00; 29. São José 15.000,00. 42. Zona - Turvo 15.000,00. novos destaques pelos Juizes
5. Zona - Brusque, 30.000,00.; 18. Zona - Joaçaba 24.000,00; 30. - S. Bento do Sul 12.00.0,00. 43 Zona -- Xanxerê 12.000,00. Eleitorais.

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA_
----

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL JS: RESERVAS - Cr$ 202._980.700,30
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) - Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 C • LOJA }(.. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *
Rua do Carmo, 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa • Bairro da Luz Agência em Florianópolis (SC) - Praça 15 de Novembro, 9

t
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Telegraficos; São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI -:-- Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). .

'

Agências no Estado de Santa Catarina - Ararauguá, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecó,
Coucôrdia, Crisciuma Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guarsmirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga. .Iaraguá do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Píratuba, Pôrto União. ,Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz. São Bento do Sul, São Carlos, São

_

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô. Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê,

Agencias no Estado do Paraoa· Cambarâ. Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jahoticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim,
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente- Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estadodo Rio de Janeiro - Barra Mansa.
ES

•.critorios no Estado da Santa Catarina - Biguaçú, São José e Ur�bici.
Escritor_ios no Estado de São Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das 'Pedras, Salesôpolis, Sousas, Tremembê

e Vila dos Lavradores.

, ,

SA N TA C ATA R I N A

Paraguaçâ fi
PI
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AT I vo II
BALANÇO-EM 31 DE JULHO DE 1957

PASSIVO

209.095.198,10
78.390.686.30

45.229,224,10
8 §79.443,90 341.094.552,40

18.419.452.30
1.188.720,00
2.713.537,30
56.711.816,50
504.397.487,50
23.818.626;20

1.566449.463,90
1.845.165 367.50

98.363.938.20
1.341,20

79.033.526, lo

(Compreendendo Matriz e Agências)

- A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Títulos e Valores Mobiliários:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22.398500,00. depositadas no
Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ Looo.ooo.oo, depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto lei n. 9602 de 16/8/9.1,6
Apólices Estaduais-
Apolices Municipais
Ações e Debêntures
Emprêstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão .Impôsto de Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil S/A '- Depósito
Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C --. Imobilizado
56 Edifícios de uso do Banco.z
Móveis e Utensílios-"
Material de Expediente
Instalações
O - Reaulfados Pendentes
Juros e Descontos

� .

Impostos .

Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
OUltrall contas

1.837.787,70
12.153.000,00

12.847.000,00 4.113.197.459.00
48.163.4.46,80 59.496.322.10

3.071.944.00 4.254,799.251,20

248.978.215,70
38.754.554,60
2.125.029,30
6.934.871.30 296.792.670,90

1.493.573,60
1.176.951,10.

15.902.187,50 18.572.712,20

1.020,911.102,90
145997.449,20

! 1.873877.811,10
889.443.734,80 3.930.230.098,00

8.841.489.284,70

F - Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

50.000.000,00
75.000.000,00 125.000.000,00

10.000�000,00
62.500.000,00
5.480.700,30 20,2.980.700,30

..

G - Exigível
DEPÓSITUS

ne
ir

ni
G,
Jo
o

R

'(.",,'.
.

.
'

à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso
Outros depósitos

246.454609,70
113.191.629,30
712.467.970,30
99.032.237,80
736319918,30
43.507.187,80
55.524.347,30
64.808.525,00

'.,

OUTRAS RESPONSABILIDADES

IIi
de

,

sr

Ci
L,
ti
n,

L,
Li
Dl

164190.337,80 L,
92 027 121 20 264.594.594,90 b. . , -------'-- 4.658.066.819,60 r

2 335.901.020,40 F!
do

2.071.306.425,50

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

27.135,90
8 350.000,00

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
Agências no País
Correspondentes no' País
Correspondentes no Exterior
Ordens de Pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

27.309.587,50

144.166.278,40
1.960.998.470,20
ló3.968.259,90

13 �84,40

82.558.648,20
3.151.270,60 2.322.165.799,20

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados 50.211.666,80

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia 1.166.908.552,10

Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

1.873.433.611,20
444.199,90 1.873.877.811,10

889.443.734,80 3.930.230.098,00
8.841.489.284,�

Itejaí, 13 de agosto de 1957 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolto Iêenaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad
junto - Ütlo Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral . Reg. no CRC-SC N0 0.181
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ANo INHENSES!
r

Prestigiai o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!
O título velho não tem mais valôr. Munidos de 3 fotografias 3x4, do

,ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartór-io Eleitoral, no prédio da Prefeitura
façam desde já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano .

...

o-

le '

Na cruel delirio de minh'alma vibra
es

O eco doloroso duma paixão forte;
Tridente ponteagudo que duro criva

Em meu, seio, cruas lágrimas da sorte.

Desencadeia em mim esta luta insana,
Eis titãs à morte em combate; ,

E a voz da dirrupcão que jà proclama
O destino ignóbil deste duro embate! '

-

t.. N. Seleme

Conjuso sigo então, em passo incerto;
Sem ter alguém. distante ou perto,

I

Que me compreenda e me cantor te;

lá que te basta, tola hnmanidade,
Viver nesta rotina, vã mediocridade;'
Pois a mim não: pretiro a MORTE!

la

la

),
I,
o
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Colchões de- Molas
A VISTA

Falecimentos
Faleceu dia 27 em Curitiba,

onde se encontrava em ira»
tamento, o estimado cidadão
sr. Emílio Preueltz, pai de
numerosa família e destacado
procer udenisia do Distrito.
de f',liPe Schmidt, onde des»
frutaoa, de um largo círculo
de amigos.
Seu sepultamento foi efe

tuado no dia seguinte, sob
grande acompanhamento,

O extinto deixa os seguintes
filhos: Henrique Preoeltz �

Presidente do Sub Diretório
da UDl» e Helmuth .., Arno/do,
Alberto .., Arthur - Bertoldo ,

Gertrudes - Frieda , Hilsa -

- Lindarcy e mais 8 netos.

- Faleceu em Lajes, onde
se encontrava em tratamento,
dia, 23, a Sra. Edeluira R.
Nader, esposa do sr" Farid
Nader, que por muito tempo
residiu em nossa 'cidade, fi
lho do nosso prpzado amigo
Saliba Nade'!, "qui residente.
'As famílias enlutadas, nos

sos sinceros pêsames.

.� Cirupos Estofados
E A PRAZO

Informações com WaIdemar Knüppel

..

Rep-ercussão
Exposição
Concórdia, 2 de agosto de 1957

'A Associação Rural de Canoinhas
Caixa Postal, 146
Canoinhas - Santa Catarina

Grandioso Baile no

Club Canoinhense
Em regosíjo ao seu 35° aniver

sário, o Club Canoinhense fará
realizar no dia 7 de setembro às
22 horas," o já famoso "Baile da
Primavera", tendo contratado .o

jazz "Os Foliões" de Itajaí.
No dia 8, às 15,30,'Matinée

Infantil, em homenagem aos filhos
dos associados.

Traje rigor, permitindo-se bran
co ou escuro.

A reserva de mesas, na sede
de Club, com o Sr. Barbosa, a

partir de 5 de setembro.

Victor Fernandes
de Souza

Gratos pela visita.

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
servires a teu Partido e .à Pátria
nas urnas livres.

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Lã em fios
CASAERLITA

O INSTRUMENTO da cida
dânia 'é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti, Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

Dr. Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292

Canoinhas - 8ta. Catarina

Negócio de Ocasião
VENDE-SE uma casa com

três datas, cercadas, no Lo�
teamento do Jardim Espe-
rança. ';
Uma,' à rua Paula Pereira,

um dos melh:>res pontos da
cidada. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, �872. 2x

da nossa
Prezados Senhores
Com a presente levamOs ao

vosso conhecimento que somos

criadores de suinos puros de pe
degree das raças: Duroc-Jersey
Landrace, Berkkshire e Wessex.

-
/

E pretendo levar para a Expo
sição Agro-Avícola Industrial dai
a realisar-se nos dias 23. 24 e 25
de novembro do corrente ano, al
guns exemplares das raças acima
mencionadas. Por esse motivo so

lici-amos a fineza de informarem
sobre o seguinte: 1. Qual o ta-

futura 2a.
manho das baias para exposiçao
de suinos e qual o preço das
mesmas. 2. Haverá possibilidade
de venda dos suinos expostos e

qual a raça mais procurada aí..

.Sem outros'particulares para o

momento no aguardo de vossas

ordens firmamo-nos mui

Atenciosamente

Granja São Pedro
Concordia - SC.

E. O. Santos
Diretor-tecnico
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ESTRADAS- DE NORTE A SUL Conclusão

graçam nos mesmos propósitos'
de luta.

uma dos mais eficiêntes redes
de estradas. Este problema exije
antes de tudo uma constante e

ininterrupta ação. Porque não
basta abrir as rodovias, dotan
do-se de inovações destinadas
à segurança do tráfego. É pre
ciso conservá-las com metódico
trato o que representa, através
do tempo, não msnor despesa
do que a empregada na cons

trução. De outra maneira, será
cair nu erro comum dos gover
nos demagogos que mandam
'abrir caminhos a picareta, a tor
to e a direito, para exibirem
dados estatísticos com finalidade
eleiforeíra. Em nosso Estado,
não era outro o procedimento
dos Ramas, Quando expirou o

prazõ de Aderbal, contavamos

péssimas vias de comunicação
e praticamente, à vista de mui
tas outras unidades da Fedsra
ção, a começar pelo Rjo Crande
e daraná nossos principais vizi
nhos, percorríamos os municí

pios em ziguezagues feitos pri
mitivamente por carroças de boi,
O aspecto rodoviário dos nossos

dias, graças à nova política im

perante desde 1951, deiva trans

parecer uma orientação tcénica
a que se submete, \com senso

objetivo, O administrador.

Democracia e Dinamismo
Em todo interior do térritorio

cotarinense encontramos, nos

pontos de maior movimento de
veículos, a cuidados e assídua
faina sôbre as principais áreas
de rodagem. Municípios casti

gados pela distância e jfl sem

esperança de um meior progres
so, por falta de meios de eocoa

mento da produção, verão fací
lítados seus jnsto� anseios. San
gue novo circulará muito em

breve em regiões tidas como

mortas ou fadadas a grandes
sacrifícios. Tudo isso, por uma

única razão: os interesses poli
ticos sedem lugar a engenharia.
Não é olhada a cor partidária
do Prefeito de cada uma das

municipalidades onde vão en

trar erro ação as planajoras, e

onde o erário estadual aplicará
vUltuosas somas. Nisso diferem
principalmente os tempos de

hoje dos que falsmos acima.
1rineu e Lacerda atestam por
todos os modos ulTla mentalida
de política arejada. E não po
deria ser l.utra a sua concepção,
trazidos que foram à frente dos
nossos destinos .por um desejo
geral de verdaaeira democracÍa.
Daí a fase de dinamisrr.o em

que o governo e o povo .e con-

Obras em Andamentô
Porto União - São Francis-

.co do'Sul, ligação prevista e ela
borada no Plano de Obras e

Equipamentos, está em 'franca
execução. Da primeira cidade
ate oHio Timbó, o serviço de

locação acaba de ser cumprido
perfeitamente pela' firma Sajo
Ltda. A terraplanagem cabe a

Sínoda Ltda. que tem o prazo
de 36 meses para atender ao'
contrato. Cêrca de vinte milhões
de cruzeiros despenderá o Go
verno, Sobre o rie Timbó, vem
o DER construindo uma ponte
de concreto armado, com a co

laboração de Serge Ltda. res

ponsável pela parte do "reforço
dos encontros".

Realizoções e novos Projetos
Maguiar Ltda. é a firma que

opera nos trechos Mafra-Rio
Negrinho e Rio Negrinho-Lençol
terraplanagem. Deverá concluir- ,

se em setemuro próximo a pri
meira ligação, enquanto que a

segunda contratada recentemen

te, em 10 de junho, será entre

tregue ao trânsito no espaço de
um ano. Isso dá bem idéia do
ritmo acelerado das obras, assim
como da estrita ocservancía de
um programa de realizações.
Estão orçadas aquelas ém dez
miihôes, O DER, sob cuja admi
nistração se acha o, erguimento
de diversas pontes entte Mafra
e Rio Nãgrinho, entregou ao

público as lançadas sôbre o rio
da Lança e sôbre o rio Negri
nho, e deverá inicial ainda nes

te exercício outras além dós
rios São Lourenço e Pintado.

A mesma e citada firma es-
f

tuda presentemente, para fins
de retificação e alargamento, a

linha Lençol-Pirabeíraba,

Convite' - Missa
A família do falecido Augus�o

Laoger, convida seus parentes e

amigos, para assistirem a santa

miss8 na Matriz Cristo Rei, dia
6 de setembro às 7� horas, que
mandam celebrar em intenção da
alma de seu chefe

COMPLETAM MAIS UM
NA TALicIO:

º HOJE: OS srs. Joaquim
iemandes Luiz, residente em'
Porto União ti João Petchow,
o jóvem Wanderley, filho da
Vva. Dna. Luci/a Klock; as

senharãs Dna Maria, esposa
do sr. [oão Müll,r 101".; Dna.

- Nulda, esposa do sr, Carlos
Benkendorf, Dna. Ma1'ia Isa»

-

bel, esposa do sr. Arnaldo
losé Machado e Dna. Maria
Eugenia, esposa do sr. An ...

gelino ferreira; a srtu, Leonor
Seleme; a menina Maria da
Luz, (ilha do sr. Melchioros
lchoros.

) AMANHÃ, Dia 1.: As Se
nhoras Dna. [uaith, esposa
do sr. Bento da Rosa Me.
nezes e Dna. Rita esposa do
s�, GUilherme Pr;'st; a me
nIna Terezinha; filha do sr,
Gabriel Niedzielski: os srs.
José Kuroli e Teodoro Artin;
o me.n!no João, filho do sr.
Herczlzo Müller. -

,SEGúNDA-f'EIRA: O me
limo MiLles L'lii? 'Filho, filhodo Sr. Milles Luiz Zaniolo: os

sCrs, Luiz Doeriitz e Frarlcisco
arvalho; as meninas Maria

L�cia! nlhã do sr. José c«.
i!tIlSkl,' Lucia, filha do sr. Ber»
nardo Metzger e Maria de
Lo�rdes, filha do sr. Milles
LUIZ Zaniolo; as senhoras

DLn�. Maria,' esposa do S1',

�IZ Doerlitz e Dna. Cia
br!,ela, esposa do sr. .Loão
:urst; o [ôuem Norberto.filho
o s�. Francisco Voigt.

I TERÇA-FEIR.A: As se

�horas Dna, Lady, esposao Sr. Helio Bastos; Dna.
�atgot, esposa do sr. Euge
:;0 Brliske e Dna. Marina,
CPosa do SI. Julio Goncalues
filt;rêa Fo.; as meninas Edite,
A

a do sr. Vitor Tomaschitz;
Rscelzn.da, filha do sr, Aquiles
l:r�a," e Elzira, filha do sr,

'C'
co �CIUtuer,' O jôoem José
zarnzk

P!JARTA-FéIRA: Os srs.

f( VlTl,,0 Roester e Ernnesto

beoc .. � menino Carlos AI..,
C rio, fllho do sr: f,Villiam

tiihtellains,' ojóvem Oswaldo,
o do sr. Uuilherme Prast.

QUINTAz:PEIR.A: O sr. Café! SóMarly
'----�-----------------------------------------\------

Luiz Santos; a menina Alzira,
filha do sr. Martin Franz.
SEXTA-FEIRA: Os me

ninos Iose Carlos} filho do
sr, Willy Bollauf fi Nivaldo,
filho do sr. Alberto War...
denski; a senhora Dna. An- Regr;}ssou de sua viagem pelo
gelica, esposa do sr. Hen- litoral catarineuse, onde esteve

rique Neustaedter, em visita aos seus parentes e ami-
gos, o nosso bom amigo e corre

Aos aniversariantes nossas ligionário Victor Fernandes de
sinceras felicitações. Souza. destacado membro do Sub

Nescimentos
Diretorio ce Major Vieira.

Impressionado com o progressoCom o nascimento do ga.:z dos municípios catarinenses, onde
roto Luiz Francisco, acha-se se faz sentir a' atuução do Go
em festas desde 25 ultimo o

verno Jorge Lacerda. Victor Fer
lar do casal Idalino F. Tulio. nandes de Souza chegou bem

Cezar Duarte é o nome
animado em continuar sua luta em

que receberá o robusto garoto
-

prol do desenvolvimento do seu

que a 27 do corrente veio én» Distrito.

galanar O lar do casal Sr.
Orlando.Ade/ia. Nascimento.
Aos novos canoinhenses e

seus dignos pais nossos votos
'de felicidades.

AUGUSTO LANGER

pela passagem do 4. 800 de fa

lecimento. Antecipadamente agra
dece pelo comparecimento.
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seus stands na

valor
2.a Exposição Agro ..Avícola
do nosso parque industrial

Senhores Industriais - Reservem

Industrial. Mostrando o que produzimos,
Tornemos o municípioperante' os visitantes.

realçaremos o

conhecido, expondo suá matéria
"

.

prima.

•

. A Maior Novidade 'da Praça �
Já viram a exposição de móveis de todos os

tipos e feitios de VOLKER VOLRATH, à rua Fe

lipe Schmidt, perto do Hotel Scholze?

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

-

Móveis de vime, Grupos estofados, Col
. chões de molas e Sofá-camas «CiTY - TEX»
e outros móveis avulsos de sua esmerada

fabricação. I

Está vendendo móveis à vista e a prestações.
Ofer�c8 tôdas ao garantias e presta qualquer

assistência.
I

� Visitem sua exposição sem compromisso e

inteirem se das inúmeras vantagens que a casa de
móveis VOLKER VOLLRATH está oferecendo CiOS

seus freguêses.
Não comprem móveis fora da praça sem pri

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

por melhores prêços.I'

RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
à rua Paula .Pereira s/n onde espera continuar merecendo

"
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.
I -.

'Trilhadeiras à Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, 'que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul, a vista e a prazo. As máquinas estão
em exposição nas dependencias da Associação Rural 21

A Associação Rural tem à venda
Vacinas - «Sedocolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Rodhiavita; Penicilina; Zothelooo
para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

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

doenças: cólera aviária; Soro anti oíídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

'5ftis. e Adubos - TM 3-3 para animais (fortificante
atntibiótico; Farinha de sangue para alimentação de ani
mais e aves; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM pala
alimeutação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatiuha; Adubo
para trigo; Enxofre.

In5�11cldas - Pó de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupra vit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
para imunizar batatinhas; Bibo 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 manuais; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar formigas: Descascador de arroz ma

nuál.

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

.

; r':""

Colaboração
J. Wzorek

O Agrião
o agrião apesar de ser uma

planta útil, é pouco conhecida

pelos nossos homens do campo.
Pode plantar-se durante todo

a::1O, o melhor, porém, é plantá
lo de setembro até novembro .

Transplantam-se segmentos en

raizados em lugares úmidos com

agua permanente mas controlada.
Pode-se escolher uma área dê
preferência às margens de ar

roio ou banhado. Feifo o trans

plante solta-se agua tendo o

cuidado d e não submergir as

folhas. Uma vez plantado o

agrião emitirá continuamente
novas raizes, alastrando- se in
cessantemente, sendo necessário,
como tratos culturais, arrancar

as plantas velhas e ervas que
aparecerem,

Colhem-se a mão as plantas
novas e tenras, de uns 15 cms.

de comprimento, A$ folhas e

galhos novos podem ser usados
em saladas, Também podem ser

cosidas com gorduras, É rico
em iodo e ferro ,e desperta o

apetite. Como remédio, nas

roças emprega-se geralmente
misturado com mel como pei
toral, para curar gripes, .

como

depurativo etc.

Burocracia
Nésta terra querida há bu.·

rocrscía. Assim rola a vida -

a vida macia: Dá-cá papelzinho
que o chefe assina, E vai pa
pelucho - êle não assina, mas

manda adiante à outro come

diante. (Talvez seja genro ou

afilhado; afinal de contas é um

empregado), Este engaveta es

pera um pouco: Será que vem

a gorgêta a pingar in loco?

Negócios & negocinhos
Não sei porque certa gente

nossa acostumou-se a dizer que
os produtos feitos além. das
fronteiras e que trazem marcas

extrangeíras são melhores do

que os nossos. Creio que no

B r a s i I também produzem-se
coisas bôas e uteis, mas o cos-

,tume "pegou" e se a mercado
ria não traz por exemplo -

um "Made in USA", embora
seja de bôa qualidade, rejeita
se. Dizem que deu-se o seguinte
com um patrício nosso : Quiz
comprar um corte de cassemira,
mas cassemira bôa, extrangeira.
Mexeu e remexeu as casas do
ramo e nada comprou pois só
encontrou cassemira nacional.
Foi para Argentina e lá com

prou o que tanto desejava: cas

sernira extrangaira. Era casse

mira do Brasil!

Não há dúvida que muitos

objetos miúdos, baratos, fabrí
cados no extrangeiro e vendi
dos no Brasil, são, não, .raras
vezes de' peiores qualidades,
mas alguns vendedores louvam
a mercadoria pelo simples fato
de que é extrangeira. E mais
das vezes fazem negócio da
China.

CONVOCADO
de família•

arrimo
1. É considerado arrimo o convocado que comprova ser

a) filho único ,de mulher viúva ou solteira, da abandonad.
pelo marido ou da desquitada, a qual sirva de único arrimo o

o que ela, escolher, quando tiver mais de um, sem direito!
outra opção:

b) filho de homem fisicamente incapaz para prover sec
sustento e a quem serve de único arrimo;

c) viúvo e tiver filho menor (legitimo ou legitimado) SI

fôr o único arrimo;

d) casado .e tiver filho' menor, desde que seja o únic{
arrimo do casal;

e) irmão, órfão de pai e mãe, qUE' sustentar irmão mene
ou maior inválido ou interdito, ou ainda, irmã solteira, ou víún
que viva em sua companhia;

.

.

f) filho órfão de pai e mãe que servir de único arrím
a uma de suas avós ou avô decrépito ou valetudinário, incap,
de prover os meios de subsistência;

. g) casado e servir de único arrimo à esposa.

2, A condição de arrimo só prevalecerá quando o indiví
dua não disponha de recursos para efetivar aquela função, cas

seja incorporado.
�

3) O convocado que alegar ser arrimo deverá requerer.a
Comandante da Região Militar, a tempo útil, sua dispensa di

incorporação.
'

Ao requerimento deverá ser feita juntada dos documerra
que se seguem :

a) em todos os casos!
- atestado de autoridade policial do Distrito em qu

reside, comprovando ser o convocado único arrimo e residir e

companhia dos que carecem do seu auxilio.

- declaração, sempre que possível, do Prefeito Munid
psl e do Juiz de Direito, confirmando o alegado pelo convocado

.

b) Conforme o caso:

Certidão de óbito;
- Certidão de Nascimento;
- Certidão de Casamento;

4. O requerimento e demais documentos deverão sei

apresentados:
- até 20 de SETEMBRO nas JAM.

- até ,,30 de NOVEMBRO, prazo máximo para entraé
dcs requerimentos, no SMRj5.

De preferência os requerimentos deverão ser apresenta'
dos às JAM até 20 de Setembro ou às Comissões Volantes qusn
do instalarem os PR nos municípios.

'
,

5) A fim de resolver realmente seus casos o mais rápid
possível, os convocados devem se dirigir diretamente às J Ali
evitando auxílio de INTERMEDIÁRIOS.

Lote à Venda ·2 CASAS
Vende-se um lote medindo

1436 mts2., com 40 mts. de
frente. Loteamento Stüber,
próximo Esq. Dambrovski.
Otimo terreno. Pronto para
receber construção.
Tratar condições com o'

proprietário AMARO MAR
TINS DOS SANTOS. 2x

No loteamento do Jardim
Esperança, vende-se 2 casal
recem-construidas de ma'

deira com os respectíw
terrenos.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritório!
da 'Uníão Madeireira Ltda,

v. S. já experimentou café

Experimente uma vez e

será seu preferido.
então

Café :Schmitt
Schmitt!

, ,
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CASA DE FRIOS
Erna Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras

Façam uma visita à nova e bem sortida, a primeira

CA S A ,D E FR lOS de Canoinhas

Rua Seno Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Seleme

CASA ESMALTE
RUA PAULA PEREIRA, 362-

TEM AO SEU DISPOR:

T·./ t' 'j
e m p ó a ó I e o

ln as esmaltes vernizes

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

li

S' Ferramentas
FOGÕES �C

....................................�

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

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

......................................

Cobertores
de Lã

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cenoinhense l

As melhores
malhas de Lã

(!,a,d,4 ettittt
Um bom churrasco?
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

T�atar com o sr. Castro J. Pe.
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,)

ou pelo telefone, 289. s.o,

S. Tereza Especial
o seu -café'

VEN'DE-SE
1 motor Diesel - fabricação

inglêsa - 8 BHP - 1 cilindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 110 ou

220 -::- com correias e quadro
,

de contrôle,

Ver e tratar com Waldemar

Knüppel no Escritório de Al
fredo Garcindo.

V. S. poderá comprar re-
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na �elojoaria ,Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

PARA FÉRIDAS,
E C Z E MAS,
.1 N F lAMAÇO ES,
COCEI.�AS,
F_R,IE1RAS,
ESPINHAS, ETC.

��======�====�J

31.e.1957
--.;,---

Veja em exposição na
.

CASA LANGER
maravilhoso sortimento de CAMISAS.

V. S. encontrará camisas de todos os tipos e
a preços ao alcance de todos.

, ,
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I Dr- Aristides Diener ã
H CIRURGIÃO DENTISTA ii..

H Raios X - Pontes Moveis e Fixas I� . . �

ii . Dentaduras Anatomicas aE
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i Rua Vidal Ramos ii
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ATENÇÃO CAÇADORES I
a firma J. CÔRTE irá receber Um sort.i.mento de espingardas e munições de todos

os calibres Espingardas mochas e de cão.Fabricação espanhola, «LA SORDA" f
b

• �
ricada com os afamados aços toledanos. Es,

pingardes de fabricação nacional fogo cen.
traI 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 Posta] 7, 6
CANOINHAS - STA. CATARINA 3

I
.'

Arame liso para Parreiras, e Adubos
A Associação Rural de Canoinhas, acaba' de'receber grande quantidade de adubosplar" Ia avoura

e horta. bem como ara.ne liso para parreiras (impor-tação feita pela Secretafia da Agricultura do Estadode Santa Catarina). '

IBrevemente deverá chegar também aramefarpado, importado pela mesma Secretaria
As vendas serão feitas exclusivam ten e aosassociados.

;'

"

========='==========================--
-:======4

2.a Exposição Agro Avícola �dustrial
Atenção! Senhores Lavradores e CriadoresA Associação Rural de' Canoinhas pede qu d

.

servem produtos da lavoura, corno sejam: milho
e esde já re

etc, etc., bem como submetam os animais: equin� arroz, centeio
t t

.

I f d
s, bovinas, etc:a tra amen o especial, a im e que os mesmos apresentem_se embôa forma para a exposição de novembro p, futu;o.

A capacidade de produção' do nosso r.onn· .

'

IClpio deve serapresentada ao visitante, porque será desta forma
mos a fertilidade de. nossas terras. que mqstrare-

.Os cereais em grão deverão ser trazidos pação em saquinhos brancos de 1 quilo; milho e,
ra a -exposí
trigo tambémpoderão ser expostos em espigas e feixes, aS'litn como tambémraízes de aipírn, abóboras e batatas. Todo o Cére 1a que! constítúa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.A Associação Rural de Canoinhas, de- setemb .

. ..,

b ro em diantetmcrara o rece imento de todos os cereaís lnclusi ' ,

de fichas dos criadores,
ve a confecção

Para quaisquer informações queiram dirigirté d '

Alf
-se ao escri-orro a Associação ou a red.i Garcindo.

s/o !

,:

I
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Sensacional liquidação
NOVIDADES. Preços

COMPRAR

Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina,.31 de Agosto de lY57 . N.463 O que se ouve nas

rodinhas
(Colaboração de ELEME)
Acontece cada uma neste nos

so querido torrão de Canoinhas
que só vendo, porque contando'
não dá para _crer. Caro leitor,
abra os olhos e pasme, porque
lá vai uma.

para

artigos
nunca vistos.

BARATO,BOM

Muita
.

C01Sa .••
,

Fizemos uma pergunta ao BV,
.
o "maior do sul do mundo" e não
tivemos resposta - mas tendo ar

recadado a Prefeitura mais de
quatro milhões, não tem dinheiro
nem prá pagar aos operarios, s6
se o dinheiro foi gasto em chuc-

, rascadas .. passeios aos domingos e

etc. Naqueles dias chuvosos, es

tradas iutrausitaveis, todos os dias

•...:.....
/ a camionete levava para casa, o

['
vereador Braulio Ribas que tem

automovsf proprio e assim tem
acontecido sempre e é assim que
vae (> dinheiro do povo e ainda
falam no partido protetor dos
operarlOs ...

- Correm rumôres na cidade
que o "Prefeito Atômico vae dei
xar a Prefeitura por um ano, en

tregando ao Generoso. De ponta
a ponta do município, está se

ouvindo isso e parece que é ver

dãde. Consta também que Gene
roso vae fazer uma, limpa na

Prefeitura; despedir muita gente,
inclusive da turma. Vae ser uma

mixórdia danada. Mas se isso
acontecer, pra onde vae o "Pre
feito Atômico"?

--,Vep aí mais imposto - Taxa
de Pavimentação. Se esse governo
continuar, acabaremos pagando
imposto até pra sentar... Está
completamente descontrolado o

Prefeito do PTR. Sonha com im
posto e no dia seguinte, aguente'
o contriguinte, Canoinhas é um

município que paga mais imposto
e. também o .município que menos

recebe assistência do Prefeito. E'
verdade, sim, olhem as ruas da
cidade, estradas. E' uma calami
dadelll

em pouco espaço ...

de de

- Mas o Albininho é ruim
mesmo, leram os leitôres o nu

mero de domingo? Pois depois
das baboseiras, diz ele "graças a

Deus que 1uscelino não é da
UDN". Como tem ódio, hein 111

o BV, o "maior" não tem ódio
não. Não faz politica não. S6
aponta o quo está errado e "tra
balho de fato pelo pregresso de
Canoinhas. "Faltam tantos dias e

luzes brilharão novamente - Ha
roldo, será o "maior" Prefeito -

o povo vae ver o que é adminis
tração aliancista", - Palavras jo
gadas ao vento ...

- Parece que o BV não gos
.tou do auxílio à 2& Exposição. O
seu

.

Redator que fala tanto da
colaboração do seu jornal em prol
das coisas uteis, nem siquer lem
brou-se que um Vereador do seu

Partido apresentou emenda. Deixe
de despeito, seu Albino e seja
mais canoinhense ...

- Como é, ,vão consertar a

rua Paula Pereira ou não? Vae
.
ficar assim, naquela vergonha, bu
raco ao meio e montanhas de
terra dos lados? E a Limpeza
Pública 'da 'Prefeitura, funciona
ou não funciona? Se não funciona,
devolvam os cobres. Exterminem
então esse imposto que nenhum
benefício presta ao povo.

cacique
<'

UDENISTA: O teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro- .

curando um dos pós tos de
"qualificação da cidade.

E

Ouvimos numas rodinhas em

FELIPE SCHMIDT, que ali exis
te um balseíro que atende as

passagens na estrada que liga
este Estado e o v-izinho 'Paraná,
que, agora com as Enchentes
está cobrando a bacatela de Cr$
40,00 por pessoa que passa na

sua canôa. Isto afinal ainda não
é tão grave, admitamos, já que
as enchentes (embora... de água)
endurecem corações até de "Bons
Samaritanos", mas, o que muito
estranhamos e com o que não
nos conformamos foi com a parte
final do comentário.

Alguém perguntou porque
cada morador €las imediações
não tinha sua canôa piora fazer'

por conta própria a travessia, e

então veio a resposta que cons

titue uma verdadeira surpresa
para qualquer pessoa civilizada
e que pratica a democracia. É
que o nosso amigo balseiro não

permite canôa ou bote de quem
quer que seja naquelas imedia
ções, e si alguém se arrisca, no
dia seguinte a canôa tem sido
solta rio abaixo misteriosamen
te ... Que tal?.. Será verdade? ..

Mobília à Venda
Vende-se um conjunto de

sala de jantar, imbuia mas-:
siça. Preçe de ocasião.

Ver e tratar com

Dr. ROMEU FERREIRA. 3

Fósforos Paraná
Sempre na ponta

Sempre na pontinha

Compre a Vista e Pague Menos
CASA FISCHER

PORCELANA SCHIMDT

Aparelho para Chá c/10 peças -Cr$ 260,00
Aparelho p/ Jantar c/43 peças 1.200,00
Aparelho p/ Cafezinho c/ 9 peças 175,00
Chicaras sem pires 4,00
Canequinhas 2,00
Pyrex com 20% de desconto sobre o

preço tabelado
.

Fio Ancora p/bordar (85 cores) Meada
Fio Hering
Fio A tIas carretel
Modess caixa
Tafetá xadrez largo 90 .

Sedas estampadas 90 largo
Faile 90 largo
Xadrez a partir de
Zefir 8 partir de

Algodão metro
Xadrez Lepper Joinville

Leite Ninho 48,00
Leite Nestogeno 49.00

Leite Lactogeno 49,00
Farinha Nestle 39,00
Millo 55,00

). Creme de Leite 22,00
Leite Condensado 18,00
Banha ..

48,00
.� ,

Feijão
�

�
8.50

Açucar 10,50
Açúcar pocote de 5 kg. 59,00
Sabão Vencedor 6,00
Fubá 3,50
Quirera Grossa e Fina /3,50

Blusas e Casaquinhos de Lã com 20'J. de desconto
Lãs em metro 20'/. de desconto

Reduções espetaculares na CASA FISCH ER

Faça agora suas compras· na
CASA FISCHER e o lucro

3,50
2,00
5,00
29,00
29,00
45,00
65,00
15,00
14,00
11,00
30,00.

,

sera seu.

•

inverno

Aproveite
Lojana

na LOJA DAS
a oportunidade
das Novidades!

ESTRADAS
DE NORTE A SUL

A técnica a serviço ,de um governo - Rcdovías e não caminhos
de carro de boi - lrineu e Lacerda vieram abrir a fase de di.
.namismo atual em Santa Catarina - Diferença dos tempos em
vista da demagogia e politicagem dos Ramos - Planadeiras em
ação varando municipios - Verbas vultosas empregadas sem dís,
tinção da cor partidária dos prefeitos - Porto União-São Francisco

do Sul, setor rodoviário em plena execução - Secretário da
Viação e Obras Públicas, homem de ação

técnicas, sendo que, se ouver,
como se espera, continuidade
dêsse programa de realizações
básicas, mesmo após ao término
da gestão Lacerda, dentro de
oito anos teremos Santa C ata
rina ligada de norte a sul por

(Continúa na 3 a pâglpa)

Grande pass9 de 51 para cá

Em cumprimento ao plano
rodoviário Iniciado no govêrno
Irineu, li administração atual
vem dsenvolvendo intensa ati
vidade em tão importante setor.

O trabalho ora em execução o

bedece às mais avançadas linhas

NO �INEMINHA (Fone 115)
Amanhã, às 15 hs.
Amanhã, às 20,15 hs.

Segunda- feira, às 20,15, hs.:

GlGANTE5COS ANIMAIS PRÉ-HISTORICOS
INVADEM UMA CIDADE

"O MONSTRO, DO MAH"
- FANTASIA -

'com Paul CHRISTIAN e Paula RAYMOND

AGUARDEM:

Onde �anta a cotovia (Who die Lerche singt) �I
'Mi

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

ROMEU E JULIETA >'

com L�URENCE HARVEY e SUSAN SHENTALL
«A mais bela historia de amor de todos os tempos»

Filmado nas ruas, praças, igrejas e palácios de Verona e Mantua·l
INíCIO DO SERIADO: SANGUE E ESPADA

OQ·'MINGO
.}- .

ás 14 horas Censura Livre

ROMEU E JULIETA
INíCIO DO SERIADO: SANGUE E ESPAJlA

DOMINGO - �: lJO h�::.s = Impr até 14 anos

D E S I R E E, Amor de Napolião
EM CINEMASCOPE

com Marlon Brando, Jean Simons, Merle Oberon e

Michael Rennie. cToda pompa e esplendor da côrte de

Napoleão, baseado na famosa novela de Anne Marie Selinko. I2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos
-----

3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas v Proibido até 14 anos

VINGANÇA BRUTAL
com Miroslava, Crox Alvarado, Wolf Ravinskis e José E. Moreno
"Homens de aço ... Semi-deuses dos esportes ... Bestas humanas ...

Joguetes de mulheres perversas e sem escrúpulos"
5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas • Impr, até 14 anos

PAIXÃO DESN U DA
I'

com Maria Felix e Carlos Thompson
"Prometo tudo aos- homens, mas só dou o que quero e

quando quero"

I
Dia 7 de seternbro o grande filme "Vera Cruz"

Aguardem: Interl-G'dio • O Gato de Ma
dame - Aventuras de'"Hung•Rong etc•••

�--------------------__--II
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