
E' só Sr. Alpinista. •

Por falar em poder responder, nós vamos abordar um

assunto, que pedimos encarecidamente à todos os Aliancistas, nos
,respondam, se puderem responder. Fazemos mesmo, um apelo
veemente para que nos respondam. O «maiór do sul do mundo»
eo Dr. Albino Budant que convoquem todos os colaboradores,
tais como, o Alpinista (Bacharél), o Murubixaba (também Bacha
rél) e o Prefeito que também escreve para o bí-semanário, va
mos ver se juntos conseguem nos responderem, porque nesces-

sitamos da resposta.
.

.

Lá vão algumas indagações.
Quem passou um telegrama para o Presidente de uma

Autarquia Federal, pedindo a remoção de nrn funcionário?
Quem falou pessoalmente com o dito Presidente?
Quem falou com dois senadores aliancistas?
Quem falou' com o chefe de gabinete do Presidente da

Autarquia? -

Quem passou telegramas para deputados aliancistas?
Quem passou telegama F A L S O para o Presidente da

Autarquia?
(Falso porque foi passado em nome de entidades, sem a

devida autorização das Diretorias destas entidades.)

Finalmente, quem colocou por duas vezes, bilhetes anô
nimos, embaixo da porta do funcionàrio atingido pela persegui
ção? Bilhetes estes coagindo e arnendrontando-o, caso não fosse
embora da cidade.

Todos estes telegramas e conversas pessoais, giraram só
mente em torno da retirada deste ex-funcionário federal que
aqui chegou e em menos de trinta dias, foi removido para outra
localidade. Foi transferido porque os dirigentes da aludida Au

tarquia também são aliancistas. Mas a famigerada aliança não

conseguiu o seu desejo, pois este mesmo funcionário, foi obriga
do a largar o emprego e continúa residindo en nossa cidade.

Respondam-nos, se conseguirem, estas perguntas.
Se conseguirem responder, este que aqui escreve PRO

METE, será aliancista e ainda mais, passará a elogiar estes atos
de perseguições e vandalismo.

O ilustre Prefeito que tomou parte ativa nesta perse
guição, poderá muito bem responder.

Como pode o nosso Prefeito fracassar tão profundamente
na administração do município e ser tão ativo nestes assuntos?

A Aliança só é unida quando se trata de atos desta natu-
reza.

Foi só o Prefeito convocar o seu «Estado Maior», expôr
o problema e logo cada aliancista saiu com sua missão a cum

prir. Tirar, a todo o custo de Canoinhas, este cidadão, era a

missão.
.

,

O nosso colega de Jornal «O Cacique» acertou muito bem,
dizendo em sua crônica de 19-10-57, o seguinte: Vocês são a ver
gonha do Brasil. Acrescento Só isto: do Brasil e de Canoinhas.

Também, o que se pode esperar dêstes aliancistas de
nossa cidade, se são chefiados por elementos contraventares de
tOda espécie, como os Presidentes Nacionais dos partidos -a que
Pertencem?

. Sugerimos ao Dr. Haroldo o seguinte: mande' trocar os

dizeres do prédio da Prefeitura. Onde se lê, Prefeitura Municipal;
troque por «Q1JARTEL GENERAL DO ESTADO MAIOR DA
PERSEGUIÇÁO. .

JOSE' EDUARDO

Dia do .Funcionário Público
'A data de 28 de outubro é
dedicada ao Funcionário Publí
Co. As repartições fechar-se-ão
Para homenagear o trabalhador
anonimo responsável pelo bom
desempenho dos serviços inter
nos da Nação. Intermediário
entre os governos e o povo, o

funcionário público é 'o :' elemen
to de maior ligação da' engrena-

��

gem burocrática, 'conseguindo
às vezes solução e dando anda
mento aos mais complicados
processos. E' o funcionário pú
blico o alicerce da' nossa bôa
administração brasileira.

«Correio do Norte» felicita
os funcionários publicos de Ca

noinhas e de todo o Brasil
. '
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Aniversaiiou-se O sr.

Governador Dr.
Jorge Lacerda

A data do dia 20 do corren-

, te, assinalou o aniversário na

talício do Exmo. Sr. Dr. Jorge
Lacerda, .eminente Governador
de Santa Catarina.

S. Excia. como administrador
vem correspondendo a confian
ça de �()dos os catarinenses que

Carta aberta ao "Alpinista", do Barriga Verde Ano 12

"0 Estado Maiór da Pers�guição"
Como sempre, iniciamos enviando os nossos cumprimen

tos ao Prefeito'Municipal e a0S membros da finada Aliança
PSD PTB.

Ao iniciarmos, vamos dedicar algumas _linhas ao ilustre

desconhecido, que usa o psêudônimo de Alpinista, e que tentou

responder algo do nosso artigo da semana passada.
1°. Sr. Alpinista, não estou escondido num pseudônimo

e sim «estamos», usando um direito que nos confere.

2°. Se dizer a verdade núa e crúa, é ser ousado e arro

gante, então sou arrogante e ousado.

3°. Nós não temos ódio e inveja do, Prefeito. Não sei

como o Sr. Alpinista pode pensar tamanha asneira. Ter inveja de
coisas bôas ainda se admite, mas de coisas ruins é impossivel.

40. Usar critica construtiva, não é mais cabivel, pois se

em 21 mêses não adiantou, agora não mais adiantará.

50. Se muita coisa fica sem resposta, não é porque o

Prefeito quer paz, e sim porque Vocês não podem responder.

colocaram na direção do Go
verno. Deputado Federal por
duas vezes, trouxe para o go
verno do Estado de Santa Ca

tarina, a experiencia da ardua
batalha da causa publica. Colo-

.

cou C1 funcionalismo à altura da

evolução atual, dando-lhe o

merecido aumento que pudesse
atender as necessidades do alto
custo de vida que atravessa to
da a Nação, sem aumentar os

tributos estaduais. Com as pró
ximas instalações de um enor

me gerador Diesel, porá fim
ao angustiante problema de e

nergia elétrica que desde a mui
to sufoca a economia de Santa

Catarina, iniciativa que é um

atesta'do eloquente de seu in
teresse pelo nosso desenvolvi
mento e prova de sua .capací
dade administrativa.

Eleito pela frente Dernocratí
ca UDN, PDC, PRP e PSP, S.
Excia. continua a frente' do go
verno, procurando atender to
dos os setôres administrativos
e satisfazer todos os seus inú
meros correligionários que re

presentam' a' maioria do povo
«barriga verde».

Embora tardiamente, apresen
tamos ao Governador Jorge
Lacerda, calorosas homenagens
com sinceros votos de felicida
des pela passagem do seu na

talício.

Morrem anualmente no Bra.,sil
220.500 crianças de um ano "

Rio 16 '(Via Aérea) - "De
1.260,000 crianças nascidas vivas,
morrem anualmente 220 500 rio

primeiro ano de vida", revelou
ontem o sr. Mario PinoUL, di
retor do Departamento de En-)

Grande
2a. Exp.

interêsse desperta a

Agro - Avícole -Industrial
Canoinhas será amplamente divulgada por ocasião da 23

Exposição Agro-Avícola-Industrial, a realiazar-se nos dias 23-24
e 25 de novembro. Mostraremos aos visitantes a capacidade pro
dutiva do Município. Os efeitos da natural' riqueza que é a' erva
mate, tornaram Canoinhas no que é. O desenvolvimento da in
dústria nos últimos anos será conhecido atravez da Exposição.
A lavoura e a pecuária unca estiveram em fase tão promissôra.
Contribuimos com tudo isso, para a riqueza economica de Santa
Catarina. Canoínhas tem de tudo e pode fazer de tudo. A 1 a

Exposição realizada em setembro de 1953, trouxe para a indústria,
comércio, agricultura e pecuária, uma onda de entusiasmo e in
terêsse sólido em todos os setôres. Lavradôres de outros municí
pios conhecendo as nossas possibilidades, para aqui se mudaram,
tomando parte ria campanha tritícola e, isso graças à divulgação
dada pela 1 a Exposição.

Tudo faz crer que diante do interêsse despertado pela 2a

Exposição, teremos uni número bem maior de visitantes, mesmo

porque, o número de expositores aumenteu consideràvelmente em

comparação ao da 1 a Exposição.
Com exceção de duas indústrias locais que ainda não

decidiram, (Fundição Wrubleski e Goma Laca Ipíranga), publica
mos relação de todos os expositores, incusive os de outros mu

nicípios:
Guilherme Loeffler, Taxidermista; Com. e Ind. Fischer

- & Cia., Malharia; Henrique Voigt & Filho, Moveis; E. G. Novack,
Bebidas; A. W. Bach, Distribuição comercial; J. Côrte, Armas
e mumçoes; Estanislau Knoreck, Bicicletas; Fabrica de Ladrilhos
Sagrado Coração, de' Jesus, Ladrilhos; Enfried "Marzall, Fabrica
de roupas; Com. e Inds, H. Jordan S/A, erva-mate; Tecelagem
Canoinhas S/A, Tecidos; Inds. de Madeiras Zaniolo S/A, Tacos,
compensados, etc.; Alwin F. G. Beulke, Fabrica de sabão; Ce
ramica Canoínhense, Objetos de Ceramica; Volker Vollrath, Fa-'
brica de Moveis; Mielbratz & Cia., Fabrica de Charutos; Max
Ziemann, Fabrica de Carroças; Comercial Pedrassani, Agentes
Ford; Aldo Pacheco dos Reis, Torrefação de Café; Retífica Ca
noinhas Ltda., Reforma de Motores, etc.; Centro de

I Tratoristas
de Canoinhas, Graficos; Irmãos Bartnik, Comércio de Calçados;
Banco Nacional do Comércio, Graficos; Moinho JAP Tokarski
Ltda., Moinho de Trigo; Inds. Urano Madeireira Ltda., Fabrica
de Brinquedos; José A. Schmitt, Torrefação de Café; Victor
Tomaschítz, Vidraçaria; Marrnoaria S. Carlos Ltda., Fabrica de
TumuÍos; Miguel' Perciak, Fabrica de Ventiladores de Cereais;
Narciso Ruthes Sobrinho, Moinho de Cereais; Humenhuk &
Scheuer Ltda., Esquadrias; Scultetus & Klock Ltda, Plantas e

Graficcs; João Frederico A. Siems, Reforma de Bicicletas; Al
fredo Mayer & Filhos Ltda., Artigos de exclusividade; Orlando
Olsen, Fabrica de Cadeiras; Ind. União Madeireira Ltda., Fabri
ca de Caixas; Detiuk & Marcinichen Ltda., Fabrica de Moveis;
Emp. Inds. Comercial Fuck Ltda, Esquadrias; Vulcanização Ouro
Preto Ltda., Reforma de Pneus; Lojas Unidas Ltda., Artigos de
Exclusividade; Prust & Irmão Ltda., Olaria; Esquadrias S. Cruz
S/A, Fabrica de Janelas e Portas; Irmãos Voigt, Olaria; Modas
Soulin, Artigos de Exclusividade; Comércio e Inds. Germano
Stein, Fabrica de Massas e Conservas; Ludovico Dambroski, Fa
brica de Moveis; Irmãos 'Zugmann, Fabrica de Camas Patente e

Artefatos de Madeira; Instituto Nacional do Pinho, Graficos; Ce
ramica Marcilio Dias, Fabrica de Telhas e Tijolos; Rothert & Cia.
Distribuição de Tintas.

,1

Expositores de Outros Municípios,
Francisco Lindner & Cia. Ltda. de Joaçaba; Vitivinicola

Caçador Ltda., Bezer & Cia. Ltda., Ind. Beb. Pressanto S/A e

Frigorificu Caçadorense S/A de Caçador; Mario Baumer, Ind. Marbu
Ltda. e Hugo Neumann de Rio Negrinho; F. G. Hunmler, Metalur
gica Douat S/A., Jobrasil, Drog. e Farmacia Catarinense S/A e

Ind. Com. Gottard Kaesemodel S/A. de Joinvile; Inds. Reunidas
Jaraguá S/A. e Marcatto & Cia. de Jaraguá; Moinho Catarinense
Ltda. de Mafra e Carlos Zipperer Sobrinho de São Bento.

• demias Rurais e presidente da
Legião Brasileira de Assistencia,
durante a mesa redonda premo- I

vida pela Radio Roquete Pinto
em favor da Campanha Nacio
nal da Criança. em que discorreu
sobre o problema da materni
dade e da infancia no Brasil.
A fim de atenuar os efeitos da
mortalidade infantil, assumiu ele

o compromisso de construir e

equipar, através da LBA, um

posto de Puericultura e Pedia
tria em cada município brasi
leiro, já tendo sido firmados
acordos com Prefeituras de todo
o país. Tão"'l,�gb 'o Parlamento
desembaraee oJl r�cursos neces

sários, o 'programa entrará ra-
�\.� ..r:.'

pidamente em''-execução final.
� ..;.

.

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

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

CANOINHENSES!

Atinge a cifra de
de analfabetos no
Setecentos Ínilhões de

milhões ,

numero
•

quinze
Brasil

,o
Estatística da UNESCO: 2,5 por cento nos EEUUj

. 10 por cento na União Soviética;
adultos" no mundo" não sa·bem ler

As cifras mais baixas de anal.
fabetismo - -de um a dois por
cento da população - são da
Europa Setentrional e Ocidsj;
tal, em países como a Grã-Bre.
tanha, Austria, Nações Escandi.
navas, Alemanha e Irlanda.

SETECENTOS MILHOES
DE ANALFABETOS

Naçõos Unidas, 12 (UP) -

"Setecentos milhões de adultos,
ou seja. 44% da .população mun

dial, são analfabetos", anunciou
ontem o dr. Luther Evans dire
tor-geral da UNESCO, durante
uma entrevista à imprensa, por
motivo da publicação de urna

obra dessa entidade, intitulada
"O Analfabetismo Mundial nos

Meados do Século",

E no Afganistão, na Arabia
Saudita e no Iemen que se en

contra o maior número de anal
fabetos \95 a 100% da popula
ção). Vêm em seguida a India

(80%) a Bolívia (67%). o Brasil
(50,2%), Portugal (44%), Grécia
(25%), e Bulgária (24%). Ainda

segundo a publicação anterior
mente citada, as porcentagens
de analfabetos são as seguintes,
para as quatro grandes potên
cias: Grã-Bretanha, de 1 a 2%;
Estados Unidos, 2,5%; França,
3,6% e Rússia _Soviética, 10%.

um país do Hemisfério Ociden
tal (Brasil) reduziu o número
de seus adultos analfabetos' de

65 por cento a 51 por cento, en
tre 1900 e 1950, porém, viu agora,
que o número de seus analfa
betos aumentou quase duas ve

zes e meia no mesmo período
(de seis e meio milhões a quinze
milhões) !"

Expressou, em seguida, que
essa tendência, podia tornar-se
mundial se a população conti
nuasse crescendo ao ritmo atual,
sem que, ao mesmo tempo hou
vesse um rápido aumento das
matrículas nas escolas primárias
e um esfôrço urgente para re

duzir o número de adultos anal
fabetos.

As estatísticas tomadas sôbre
o "Analfabetismo Mundial em

Meados do Século", demonstram
que, embora a maioria dos anal
fabetos esteja concentrada na

Asia e África, há mais de um

milhão' de analfabetos em apro
ximadamente um terço de tôdas
as nações do globo.

Entre os países nessa catego
ria estão os Estados Unidos com

mais ou menos 2,5 por cento

de analfabetos, e a Russia, com
aproximadamente de cinco a dez

por cento de analfabetos.

Nações Unidas, 12 (U.P.) - O
diretor-geral da Organização de
Educação, Ciências e Cultura
das Nações Unidas {UNESCO).
Luther Evans, declarou, ontem,

ladas ultimamente, segundo as'

quais 70(1 milhões de pessoas, ou
44 por cento da população adul
ta de nosso planeta são total
mente analfebetos, e expressou
que havia uma forte possíbilida
de de o total dos analfabetos
aumentar no mundo em um fu
turo próximo.

, Calculou que somente uma

terça parte do mundo mais ou

. menos "pode realmente ler um

jornal bem em um idioma E:' en

tender o que nele se diz".
•

Em entrevista concedida à irn-

prenssa nos escritórios das Na

ções Unidas, em Nova York,.
Evans expressou que "a situa

ção em gera! é má. Não estamos
fazendo suficíente progresso"...

Suas observações fundam-se
em dois estudos feitos pela
UNESCO sôbre a instrução no

mundo inteiro: "Analfabetismo
Mundial em Meados do Século",
compilação de estatísticas que

.

acaba de ser dada à publícída
de, E: "Analise Mundial da Edu

cação Primária", documento que
será publicado proximamente.
Expressou que as cifras aludi

das demonstravam que, por csu
sa do veloz crescimento da po
pulaçãc do mundo. mesmo os

países que estão fazendo um

progresso relativo para a elimi
nação do analfabetismo e s tão
sofrendo um aumento crescente
de analfabetos.

NO BRASIL
"Por exemplo - declarou -

que o analfabetismo "é um dos
maiores problemas que encaram

as pessoas que se interessam

pela paz do mundo".
Mencionou estatísticas compi-

à VendaTerreno
Vendo um dos melhores da Barra Grande,' distante

11 klm. desta cidade, Estrada. Dona Francisca, com 25
alqueires cobertos de bracatinga, tendo inclusive madeiras
de lei, ervais, terra de planta e boas aguadas.

Ver e tratar na CASA SEZÉFREDO, a que vende
as melhores bananas da praça pelos menores preços. 3R.

Coroas para o dia dos finados
Homenageie seu ente falecido, com uma linda coroa,

artisticamente feita �ela perita no ramo, Dna. Chiquinha
Kopetoski, que comunica ao povo da cidade e do interior, .

que também este ano, está a disposição de seus inúmeros

freguezes, tendo grande exposição de coroas já prontas,
de todos os tipos, aceitando também encomendas.

V. S. prevenindo-se em tempo, vindo já, terá para
escolher a vontade.

Rua Paula Pereira, 819 - Canoinhas. Ix

COROAS para FINADOS'
� .

Vendem-se coroas de flores artificiais para- finados.
Crepom e parafina.

Pode-se adquirir com Dna. AGNES, Icesid. Max Scholze,
ao lado Hotel Scholze .:. Rua Vidal Ramos, 761 - Canoinhas.

"COMIGO'
PODE"

Toxidez da

NINGUEM
A

, .

1II1111"1111111111�lmllllllllllllrillllruJlIIlllllmllllmll�I��dllllmrumIIIIIlllllMIIIu�mru�mll�lIIIIIlI!lmllmlmllúllllllm�lllúllllllllllllllllllllllllllrll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlumllllllllll111111111111 Conclusão do número anterior
.... � .

pic.taAn?o encerra sapouiua: mas tôdas as Araceae, conhecidas pela
acnrnoma das suas partes em estado crú, contém protoanemooina.
Essa substância reduz-se pelo cozimento à anemonina que é comple
tamente inócua. As Araceae portanto nada têm C0m a lepra nem

predispõem ao ataque dêase morbo terrível e não são tóxicas depois
de fervidas. '.

\
.

A 'protoanemouina foi encontrada piimitivamente nas Ane·
mona (Hanunculaceae) que também causam 'acidentes quando inge
ridas em estado crú s ,

mas podem ser consumidas quando fervidas.

No tratado de Lewiri sôbre o envenenamento por fiechas,
lê-se que no veneno entra também o suco de. Araceae, cuja finalidade
é paralisar a vítima pela reação instantânea da protoanemonina, que
atua até que o princípio venenoso propriamente dito produza o seu

efeito sôbre o coração ou a respiração.

A ação da, protoanemoniua é portanto apenas um reflexo'
mas pode, pela sua violência, comprometer o coração ou sufocar a

vítima.
As Araceas, especialmente as Diefferrbàclria que têm gran�e

variedade de formas, são muito ornamentais, mas deve- se prevenIr
o público dos perigos que corre quando entra em contato com elas.

Possuem também propriedades medicinais, pois, o povo utilizB
as Iôlhas e o suco no prurigo, hidrócele, bidropisia e quaisquer ioila· .

mações edematosas, tendo sido aconselhado seu uso (como também o

Inhame e Taioba) contra a lepra, na cura das boubas, na gota e

reumatismo crônicos. As fôlhas assadas fazem amadurecer os abcessoS

quando aplicadas em cataplasmas. O suco é usado em casos de ao'

gina, €'m diluição com âguã, sob a forma de gargarejos.

Raiz. caule e Iôlhas são bom venenos para ratos e baratss.

Como antídoto da intoxicação com a planta foram indicados
os vomitivos €; o carbonato de sódio.

-- EIS
·

A MAIOR DAS MAIORES
� ofertas JAMAIS vistas em CanoinhasllI ::.

� A partir de 1. de outubro V. S. comprará nas LOJAS U.HIIlAS liDA. :;
- gozando dos maiores descontos. APROVEITEM!!!
� Algodão Saci metro 8,20 Cêra lata litografada 33,00 �

.

-= Zefir listado 11,00 Aparelho cafezinho 165,00 =:
� Xadrez Paulista 12.50 (9 peças decorado) =
� Sardinhas 200 grs. 9,80 �
� Larnê .13,00 Soda lata 1 kg., 18,50 ii
� Tricoline listado 17,50 g
"S Pilhas lanterna ·8,50 =

� Opala estampado W� l�r��J 19,50 Patê lata 5,80 a
§ Sedas lisas 29,5C) t;;;;

, � Copos lisos . cada 3,80 §ii

� Tafetá chamallotado Pregos 21x42 mç. kg. 21,50 ::
� (largura 90) 35,00 17x27 22,00 5

i Faille « «45,00 14x21 24,50
1 I

ii' Nylon bordado 45,00 Sombrinhas pI sras. 122,00 [I
� �

�_.:: LOI·a_S UUI-das' Ltda. Rua Caetano Costa, 553 �
Canoinhas - Sta.Catarina 3

-=
A PIONEIRA DOS PREÇOS BAIXOS-

;;!i111111111111111111111111l!llllliIIIIIIRlWI!mI1ImWIWijllilllÍl�lIlilmlllllmlPIIWlllIItIIIllllll!llmJlllllllmlijllllUWmllHlmlWlmlijll1lllllllllll'lI�IIWIIWlijlll!lllIl!líllllllrulllllllllllrullllllllml1I�IIIHllmlllllllllllllllllilllllllll"

PLANTA PERIGOSA
O uso da Dieffenbachia como planta ornamental deve ser

pois, restringido ou, ao menos, devem essas plantas ser colocadas elIl

lugares iuacoessiveis às crianças que pegam em tudo e costumalIl
chupar as fôlhas que arrancam.

(Colaboração premiada no Concurso Permanente de

Redação de "MUNDO AGRÍCOLA")
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Faleceu Tobias Medeiros
completamente abandonado pelo Govêrno
Os nossos leitôres ainda estão

bem lembrados, pois não faz muito

tempo que atravéz destas colunas,

dissemos que o Prefeito Municipal
,

negou-se a pagar ao sr.. Tobias

Medeiros. um auxílio votado e

aprovado pela Camara no valor

de Cr$ 300,00, somente porque o

pedido de auxílio tinha sido apre

sentado por um Vereador da VON.

Muitas e muitas vezes ele foi a

Prefeitura a fim de receber o alu

dido auxílio e a resposta era sem

pre a mesm;: "'Não temos dinheiro"
e outras vezes o Prefeito mandava

dizer que não estava. Pasmem os

leitôres, a Prefeitura não tinha

Cr$ 300,00 para pagar um auxílio ...

Tobias Medeiros acaba de fale
cer no Hospital Santa Cruz, em

completa miseria e como indigente,
A Prefeitura só veio tomar as

providencias para o seu sepulta
mento, após 48 horas que havia
falecido. O seu corpo foi e voltou
do Cemiterio porque nem a se

pultura estava aberta. Até na

morte foi perseguido pelo Prefeito

Municipal. O que podemos dedu
zir de tudo isso ? O homenzinho
é perseguidor. além de relapso e

comodista. Na sua administração,
até os mortos sofrem ...

"Correio do Norte" a presenta
a familia do velho amigo Tobias
Medeiros, as mais sinceras conde
lencias.

REGlSTRO
! Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e. Oficial de Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa. Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Antônio 3aleski e Sibilia
Kizeima. Ele, natural deste Es

tsdo, nascido neste Vila no dia
7 de janeiro de 1937, lavrador,
solteiro, filho de João Galeski
e de Dona Eduvirges Urbanek,
domiciliados e residentes nesta

Vila. Ela natural deste Estado,
nascida nesta Vila no dia 5 de
novembro de 1938 doméstica,
solteir�. filha de M'iguel Kizei
ma e de Dona Justina Smango
zeska, domiciliados e residentes

neste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber 'de algum
impedimento legal, acuse-o E

para constar e chegar este ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no

lugar de costume e publicado
no jornal «Correio do Norte» da
Cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 21/10/1957
Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

Maria Góss Glinski Oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca

nOinhás, Estado de S. Catarina.

CIVIL Edital-_

Faz saber que pretendem ca

sar: João Maria Cawa e Brasí
lina Rodrigues. Ele, solteiro,
operaria, natural de Piedade,
desta Comarca nascido a 29 de
dezembro de 1931, residente em

Papanduva deste Estado, filho
de Francisco Cawa e de Pauli
na Cawa residentes -:1e�E' Dis
trito. Ela, solteira, domestica,
natural deste Distrito, nascida
a 27 de novembro de 1931, fi
lha de Seraphim Rodrigues de
Almeida e de Etelvina de Agos
tinho, residentes neste Distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na íor-:
ma da Lei.

P�ula Pereira, 15-10-1957

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

VENDE-SE
1 terreno medindo 20x100

metros com uma casa de
madeira. Preço a vista Cr$.
60.000,00:

1 galpão de 6x1I metros,
2 pavimentos. Cr$. 20.000,00
a vista.

Vêr no local. Aceita-se

proposta de preços.

Tratar com o sr. Ernesto
Fischer. lx

-

==============================================�

oferece aos seus fregueses os afamados artigos
eletro domésticos ARNO e WALI TA_

Liquidificadores, batedeiras, enceradeiras, aspiradores
de pó e ventiladores de AR DIRIGIDO.

'\

Sem compromisso visite a loja J. Côrte.

Rua Vidal Ramos, 701

Fone 125

Canoinhas - S. Catarina

Urna casa de madeira'
,1 lltlM11!!�_iII'IlIl!""'!S'_II!1lIllSWI_Ui8Ií1-__IIIiIIII!l'IlI!lIBi1W_..-m_s__

com água encanada e ins- Italações sanitárias, na rua I12 de Setembro.

Tratar com o sr. Theo-
doro Humenhuk. 3x

Regulando a situação da
mulher casada

Rio, 17 (RP) - A Comissão
de Justiça do Senado recebeu
a visita da sra. Romi Fonseca,
que se fazia acompanhar de
outras senhoras representantes
das associações femininas daqui,
interessadas na marcha do pro
jeto de lei 373 que regula a

situação da mulher casada. Di

rigindo-se ao presidente e aos

senadores que integram a Cc

missão, a sra. Romi, em breve

discurso, examinou alguns arti

gos do projeto, formulando ao

mesmo tempo um apêlo no sen

tido de que com o seu prestígio
e alto descortinio exclua o Se
nado de nosso C ó di g o civil
as restrições qu� nele se con

servam.

Propriedades à venda
Vende-sem diversos lotes

na rua Major Vieira.

Dois lotes na rua Paula

Pereira, em frente à Casa
Novo Mundo.

Dois bangalôs em frente
à Igreja Evangélica Luthe
fana.

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.

s. Tel�eza Especial-
o seu café

Panelas e IOUÇdS
Casa Erlita

Trilhadeira
Vende-se uma e dois (2)

motores um de 10 e outro

de 6 H. P.
,

Condições de negócio com

o proprietário sr. P e d r o
Niedzielski em Rio dos Par
dos. lx

Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Salão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes
aparelhos: um secador capacete,
um aparelho para permanente,
uma bacia para lavagem de ca

beça, um secador manual, 2 jo
gos de toalete, e demais ferra
mentas que concernem ao ramo.

Tudo em perfeito estado.
Preço de ocasião.

Vende-se ou troca-se por ter

reno. Aceita-se contra-proposta.
Tratar com Walmor Marco na

Associação Rural, ou em sua

residência à rua Anita Gari

baldi, 102. 3x

A tratantagem d d

automóveis pelos
importação de
parlamentares

Os que revenderam ganharam de 700 a um milhão
de cruzeiros na negociata --- Belo exemplo ao povo

Rio, 16 (RádioP) - As listas um, mas dois carros. E ainda
conhecidas de deputados impor- há quem duvide que êsse pessoal ,

tadores de automóveis de luxo tenha coragem de prorrogar os

para venda com lucros que irão próprios mandatos!
de setecentos mil a um milhão Rio 15 (RádioP) _ Há coisas
de cruzeiros, deve-se acrescentar curiosissimas na tratantagern de'
todosos senadores, exceto Atilio importação de automóveis pelosVivaqua, Jurací Magalhães e

pais da pátria. Rogé Ferreira
Parsifal Barroso este no exer-

cício do Ministério do Trabalho. deputado socialista, querendo
aparecer como benfeitor do quePouco menos de dez deputados lhe cabia, declarou à imprensaforam aos jornais pedir que re-
que o doôu à União Estadual

tificassem as notícias sôbre a dos Estudantes de São Paulo.
venda dos seus automóveis im- Ficou por 306000 cruzeiros. Pa-
portados com todos os favores.

ra isso. pasmem todos, adquiriuDe fato esses dez importaram uma dívida num banco. Sabem
automóveis, mas não os ven- qual? A b r a m bem a boca: o
deram. Banco do Nordeste!
O padre Medeiros Neto disse

que não importou mas deu a sua

licença de importação em troca Ii'!lfé�. Só Marlydum auto usado pertencente ao \lu
deputado Pio Guerra. Como o

deputado Pio Guerra importou Fósfo ros Pa ra tl a'também carro em seu nome, i

conclue-se que o pessedista per
nambucano passou a perna em

todos os outros, comprando não

Sempre na ponta
Sempre na pontinha

Cine Teatro 'lera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

MENSAGEIROS DO PERIGO
Um sensacional filme faroeste ...

Início da série: AS Aventurôs do Capitã.o Kid

DOM IN G O ás 14 horas . Censura Livre

MENSAGEIROS O O PERIGO '

Início da serie: AS Aventuras do Capitão Kid

DOMINGO _ �s 17 horas
_

Censura Livre
, as 20 hrs. Imp. até 14 anos

VAMOS COM CALMA
com OSCARITO, Cyll Farney, ELIANA, Ivan Cury e

ainda um grande elenco do 'rádio brasileiro

2a. FEIRA • ás 20 horas - REPRISE - Irrrpr, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas· Impr. até 14 anos
..

E S P I Ao 49
com John Ireland, Richard Denníng e Suzane Dalbert

A luta incansavel da contra espionagem ...

5a. e 68. FEIRA - às 20 ho�as • Impróprio até 14 anos

os CORRUPTOS
com Gleen Ford, Glória Grahame e Jocelyn Brando

Sensacional filme polícial.;

Aguardem:
O pecado mora ao lado; Odio entre irmãos; etc. I

"me ±i"'� �1lWmi!IlP!I'

No Cineminha "São Francisco"

Amanhã, às 15,30 hs.

Amanhã, às 20,15 hs.

Segunda-feira, às 20.15 hs.

TERRA"I/SANGUE DA
'f,';.
D'R A M A

com Gary COOPER, Barbara STANWICK, Ruth ROMAN.

•

COWTRB CaSPA,
QUEDA DOS CA·

OHOS E DEMAIS

AFECCOES DO

,.

FERIDAS,
E C Z E MAS,
-, N F L A M A ç O E SI
C o <C E I � AS,

' ..

F " R"t 'I E 1 R A S
• 1.. ,

CE S PJ_1)! ,t1_'A S, ETC.
--,,-.... , ...--,.,..,.........
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DIA DO COMERCIARIO
A data de 30 de outubro assinalará mais um ane

versário dos comerciários brasileiros. Como nos anos an-

. teriores, o comércio encerra suas portas, a fim de melhor

homenagear o empregado do comércio que com o seu

esfôrço ativo, mantêm o ritmo normal da vida comercial
brasileira. Patrões e empregados no «Dia do Comerciárío=..
estarão unidos dando justa comemoração ao dia à eles

dedicado, porque sem união não podem atingir o objeti
vo comum que é ampliação cada vez maior dos interesses
comerciais.

.

Congratulamo-nos com os comerciários canoinhen
ses pela passagem de mais um aniversário que aviva a

lembrança de todos que se servem deles diáriamente,
sempre encontrando disposição e delicadeza no atender.

"uni "

Saudação ao Deputado Lecberto leal
. Lemos a entrevista do dep. Leoberto Leal a res

peito de «entabulações que elementos do P.S.D. catari
nense, sem categoria para representa-lo, estão promoven
do com o ex-governador Irineu Bornhausen».

«O dep. Leaberto Leal que, procura criar uma

dissidência no P. S. D. catarinense, na imprensa do
Rio, quando comparece ás reuniões do partido, em Santa
Catarina, veste a pele de cordeiro e desmancha-se em

elogios, depois, ao chefe Nereu Ramos.

o
A JUSTiÇACHAMADO

I que João Goulart explique a

maneira pela qual se verificou
a transação e em quanto esta
lhe importou, pois segundo diz
o negócio foi realizado por pes
soa sem condições de fazê-lo.
Afirma ainda que o inventarian
te já foi destituído por malba
ratar os bens de espolio, con

forme notificação há tem p o s

requerida à décima quinta vara
civil a fim de impossibilitar a

cunsumação da venda.

Rio, 16 (RP) - João Goulart,
vice-presidente da República,
tem um sítio em Jareigá, com

cisnes brancos e negros e uma

piscina olímpica, o. qual lhe 'tf::
ria sido vendido por quatorze
milhões de cruzeiros..

Café! Só Marly

Dona Maria Tereza Leite Ri
beiro, inventariante do espolio
de Guilhermino Leite Ribeiro,
acaba de pedir na décima quarta
vara civil a notificação do vice

presidente da República, como

medida preparatória para anular
a venda de tal sítio denominado

Capim Melado. A suplicante quer

Um .caminhão chevrolet, reformado, ano de fabri
cação 193,€) motor Standard ano 1938 em' perfeito estado
de conservação, por preço de ocasião.

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

Em virtude de ter, com a invasão de animais, pre
JUIZOS de monta nas minhas terras de planta, terreno
situado em Rio d'Areia, advirto com o presente aviso aos

proprietários de animais que não me responsabilizo . pelo
. que possa acontecer, no caso de reincidência.

ESTEFANO MARCOS

Im, mas café

, .
.'_'

Muifa coisa... em pouco espaço
Vai pagar Cr$ 150.000,00 e

mais as custas do advogado
E agora?.. Albino o Sábio;

Albino, o Arbitro; Albino, o

Grande: o Prefeito-Desastre vai
ou não vai pagar Cr$ 150.00(1,00

para o Murricipio não ter Bi

blioteca? Também isto é único
no Brasil, quiçá no mundo! O
homem mais cíníco do

-

sul do

mundo, que falava em construir
uma Biblioteca Municipal onde
é a Delegacia de Polícia, e

mandou botar isso em letra de
fôrma! E Vossa Senhoria des

pejou sue baba sôbre a linda

reportagem da BIC, na "Revista
do' Sul". Em vêz de apoiar esta
obra ímpar num Município, V.S
escreveu: "O Município não vai

pagar ... nem um cruzeiro siquér".
Mas, e agora? Lançados os dados

na Justiça de Florianópolis,
quem vai pagar: o Município
ou o Prefeito Relâmpago? ..

"Uma reportagem que falta à

verdade", Qual das duas: a sua,
ou a da "Revista do Sul"? Al
bino Sapientíssimo: não há como
um dia depois do outro! En

quanto isso, o Lobo do Chapeu
zinho Vermelho lá está, para
Vossa Insolência vê-lo todos os

dias! "Quanto ao resto; em de
mocracia cada um pensa como

quer ... " . Foi assim que seu

jornal escreveu. Quem con

testa? ... "Aluguel de um prédio,
feito em contrato irregular e

sem valor jurídico", disse o

maior do sul do mundo. Além
de insultar os vereadores, seus

correligionários, que aprovaram
a lei, S. S. põe tôda a Nação
diante de um fato dos mais
lamentáveis: que grande jurista
perdeu o Brasil!

Terça-feira passada o cacique
livrou-se de um banho espeta
cular, mas infelizmente uma

senhora ficou molhadínha de
alto a baixo, pois a mesma

andava pela calçada, quando
uma caminhonete que passou
por um dos bilhões de lagos do
Prefeito Relâmpago, existentes
em tôdas as ruas da cidade,
arremessando um violento jato
de .água suja, deixando a coitada

pintada de barro dos pés à ca

beça. Gostaria que o Prefeitinho
estivesse ali naquele momento

para ouvir os elogios que lhe
foram feitos pela dita senhora e

pelos que assistiram o acidente

- Outro" infeliz foi o nobre
vereador Carlos Schramm que
no mesmo dia à tarde teve a

mesma sorte daquela senhora,
pois quando apareceu no café

Pérola, até pensamos quI!' tinha
.rnudado de profissão, preferindo
8 de' pintcr. Certamente o sr.

Carlos já mandou o seu terni
nho novo ao tintureiro mandan- .

do debitar a lavagem ao Prefeito

Relâmpago. Isto já é uma ver

goriha sr. Prefeito ! Tome pro
videncias porque os habitantes
de Canoínhas não merecem essa

sorte ...

- Os empregados mais hu
mildes da Prefeitura já estão
até a "guela do atual Prefeito.
Em vez de receberem dinheiri
nho limpo, recebem vales e ainda

para se fornecerem em certas
casas comerciais. Será que es

tamos na escravidão sr. Prefei
to? Como é que um operarío
seu pode trabalhar com vontade?
Nunca! Será que não temos Lei
neste paíz ? Ou a Lei é só para
particulares. Como é que os que
trabalham na Secretaria recebem
o pagamento em dinheiro?

- O cacique soube a poucos

dias que um operario aí da
Prefeitura foi posto no Gancho,
isto é suspenso por tres dias, por
ter dito a varies operarias que
no tempo da administração da
UDN, a qual foi a melhor, sem
pre recebeu !leu pagamento em

dinheiro e em dia, e agora que
os impostos foram elevados qua
si até a Lua, estão com o paga
mento atrazado e ainda receben
do aqueles vales miseráveis em

que a gente não tem coragem
de apresentar na cara do co

merciante, pois os mesmos tam
bém não recebem da Prefeitura,
apezar de terem gastos varias
sojas de sapatos.
- Atualmente a porta da

Prefeitura vive cheia de gente;
si quizerem saber o que estão

dizendo é só chegar ali e es.
cutar. Meu Deus nunca vi tan.
ta reclamação. Uns vem reclamar
a situação das estradas intran.
sitaveis, outros as promessas dos
empregos, outros à procura das
maquinas de costura, outros ain
da para receber.em o forneci.
menta de mantimentos para os

empregados da Prefeitura, mas
como o Prefeitinho tem convs-,
sa pra "XUXU", passa a con
versa em todos.

..!- O Prefeito Relâmpago avisa
à quem prometeu máquinas de
costura, que' venham procurá-las
com urgencia. pois o estoque
está no fim e depois não se
aceita reclamações.

cacique

� PEUJS
�

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NA TAL ICIO
HOJE: OS jôoens Paulo.

Ado/ar, filho do sr. Carlos
Wagner Fo, e Julio Bastista,
filho do sr, Getulio Batista;
a Srta. Leonor, filha do sr.

Carlos cm.

AMANHÃ: A sria. Zackie
Seleme; o jôuem Nelson D.
da Silveira; os srs. Aristeu
de OlijJeira e José Cordeiro
da Silva; a menina Ana Toa
quina, filha do sr. Edmundo
K'norek; o menino Lourioal,
filho do sr. Bernardino Fe»
dalto.,

SEGUNDA-FEIR.A: Os srs.
Artur Burgardt; José Inácio Cumprimentamos a todos

dos Santos e Gusiano Thiem; desejando felicidades.
o ióvem Oswaldo Kiichler, as
garotas Editli Terezinha, filha
do sr. JiVilly Hauffe e Nair,
filha do sr. Carlos Miilbouer;
os meninos [onathas, filho do
sr. Ioâo Taporâski; Emiliano
e Tereza,

.

filhos do sr. José
Freitas Fo.,
TFRÇA-FEIRA A srta,

Jacy de Lourdes, filha do sr.

José Maria Furtado Primo;
os srs. Fuad Seleme; Antonio
E. Kohler; João .Seczygiel;
� Marcos Olsen '

.

QUARTA-FEIRA: As srtas.
Augusiinha Rzühes e Má, ia
Elandi Sabatke; as snras.:
Adelina esp. do Snr, Narciso
Bartnik: Alice Perreira esp.
do Snr. Joaquim A. Pereira;
o snr . Constantino de Paula
Bueno; Nelson Cordeiro,' jo
vens; Nereu Klock to. da

Ex.n:;.a. Vva. Lucila Kloch;
Wiualdo Todt e André Do.
rival, {o. do snr. Eraldo
Spitzner
QUINTA-rEIRA:- A srta.

Ingrid Cecilia Voigt; snrs.

Guilherme Bossow; Gustavo
Brandes; Gustavo Brandes

Experimente
/CaFé MARLY
O MELHOR

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

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

Filho e Quintino Furtado; os
jovens Airton Moréira e Gil.
berto Sirineu Zaeiski.

SEXTA-MEIRA: As srtas .

lsolde Voigt, e Ilda Ana
Androczeoecz; as snras, Di.
vair esp, do snr. Dr. Aroldo
C. de Carvalho; Adelina ssp.
do snr. Frederico Kohler;
Maria esp. do snr. Engelhei-

.

to Zierhut; os snrs. Emili«
Tinel e Paulo Voigt; os jovens
Ademir Elias; fo. do snr.

.

Fernando Freiõerger; Osval
do Fernando {o. do snr, Os.
valdo Voigt e Naylor Wal,'
demiro {o. do snr. João Po.
lomani.

Despedido
Raymundo F101es e Senho

ra, tendo transferido sua re»

sidencia para Ibirama, e na

impossibilidade de despedir.
se pessoalmente de todos os

seus amigos, o fazem por este
Jornal, li'gradecendo as aten.

ções que sempre lhes foram
dispensadas, oferecem sua re

sidencia naquela cidade.

Canoinhas, Outubro 1957.

"Casamento
Unem-se hoje pelos sagra'

dos laços matrimoniais a

Srta. Laurici, tilha do casal
Paulo Fischer, desta cidade,
e o snr. Dr. Celso Sperandio,
filho do casal João Speran
dia Neto, da: Capital Para,
naense. �",,;:,

.

Aos distintos noivos e seuS

familiares nossas congratu
lações..

\ '
.

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte

Material elétrico'
CASAERLITA
A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim- .

patizantes para se inscreverem Ieleitores .

bom!
\

.,

e
•

., -_
',l ,.�,

o
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Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Assçclaçâo Rural de Canoinhas tem a

venda, os seguintes produtos:
. Sementes de arroz, 'agulha e amarelão, procedencia Rgs
Rama de aipim -:- dos melhores produtores.
Vacina contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

geralmente ataca no verão entre

os meses de outubro a março.

Piragí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo

aos,animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína - para uso curativo e preventivo de aves,
, suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

4 Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei-
ras e etc.

.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Associação Rural comunica

que tem à disposição um funcionário devida

mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos

animais e aves.

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

Frutas Selee.ionadas
'Conservas nacionais e estrangeiras

Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas

Conservas e frios em geral
Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Selerne

A mais antiga
A mais sortida
A melhcr
A prejerlda

Oficio'a

Relâmpago.

Completa assistência para

b' . I do pequeno concerto
sua icicleta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas'

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELÂMP,A\GO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

ESMALTE
I

RUA PAULA P·EREIRA, 362

TEM AO SEU DISPÔR :

Tintas I
em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betonol, etc., etc.

fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

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

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

ONÔMICOSFOGÕES
�

EC

Tintas Ypiranga
Casa Erlila

uma ótima, casa de morada
com data à rua Vidal Ra
mos. Informações à rua Eu

guênio de Souza, 22�. 2x

POR MOTIVO DE MUDANÇA

VENDE-SE
1 Limousine FORD Modelo 1937,
85 HP completamente reforma
da, motor O kilometro, pneus
novos. PREÇO DE,OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez,
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAULO OLSEN
em Três Barras. 3x

Procure no seu fornecedor

o sabão Princ�za, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e cenoinhense ]

Preço,de ocasião
vendeise em ótimo ponto

residencial duas' (2) casas de
madeira recem - construidas.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Utensílios
domésticos'

eaft4 �",tit4

.''''ihW§M

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Negócio d e Ocasião
VENDE-SE uma casa com

três Jiatas, cercadas, no Lo
teamento Jardim Esperança.

Uma à rua Paula Pereira,
, 'y

um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e tratar na rua'

Paula Pereira, 872. 7x

" '.
t'" �, '

, • t'i",
f'

Veja nas Vitrines da

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Lindo sortimento de carteiras, cintos de luxo,
gaitas de bôca, recebido de fábrica .

Se a Casa Langer é menor,
menores são ainda os seus preços

Trilhadeirás 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; bem como, amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 13

Representante RO DO LFO KROLOW
Rua Major Vieira 479 .- Canoinhas, SC.

..

...

Jogos para Jantar, Café, Cafezinho,
peças avulsas

Casa
•
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RODOLFO TAVARES
Comunica Fia público em geral que abriu uma

PANIF'ICADORA,'
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.

MOVEIS
Estofados, colchões e sofá - camas CITYTEX,

móveis de vime e de aço CONTOUR,
tapetes, lâmpadas de Nó de Pinho e uma

infinidade de outros artigos na

loja de Móveis de Volker Vollrath

Café Schmitt
V. S. já experimentou café' Schmitt!

Experimente uma vez e então

será seu preferido.
,�,
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A PereiraCasa
informa a seus prezados freguêses que as

encomendas de trajes sob· medida "para
N'atall/ serão aceitas sõmente até o dia
,6 de novembro.

Para à escolha de seu traje a Casa Pereira
possúe um sortimento de 99 padrões distintos
e modernos. Q' I'd d

'

ua I a e a preço justo.
I

RENNER - a. bôa. roupa ponto por ponto. PARA TRA.JES E VESTIDOS

Casa' Pereira - Rua Getúlio Va�gas, 882 Canoinhas, S.C.
.

PROVI'MI o produto que se esperava, agora tarn
bém no Brasil e em CANOINHAS� a

marca que se impôs em grandes países.

PRO
Proteínas

VI MI
Vitaminas Minerais

PROVIMI
seja
Tais

foi adotado na alimentação do gado pelos
países mais adiantados. o' produtor _ de

resultadcs reais e concretos: SAUDE E PRODUÇAO.
vantagens são proporcionadas pela marcá PROVI,MI, que

garante a melhor qualidade em rações.
Quando os animais não são suficientemente providos de sais minerais,
veremos corno resultado uma produção de leite mais reduzida;

fecundidade diminuida; distúrbios da procriação.
Indicações: Aumenta a produção de leite: traz maior fôrça e resistencia

e conseqüentemente mais saúde - Completa a necessidade exata
de minerais na deficiencia existente - Produz maior rendimento
à alimentação ,_ Crescimento rápido e completo do bezerro.

DOSES: Vacas leiteiras, 75 a 100 gramas por dia, misturado à forragem.
Novilhos, 50 gramas por dia; Gado de corte, 40 a 50 gramas
por dia ou misturar. 3 sacos de sal de 60 kgs. com um saco de
50 kgs. de sais minerais PROVIMI.

i

SENHORES -FAZENDEIROS 'E AGRICULTORES:
PROVIMI é o produto que fortificar' O seu gado, aumenta a sua produção

.. de leite, dando-lhe maior 'rendimento e' vantagem. Temos PROVIMÍ para
pronta entrega; vendas avulsa e e.n sacos de 50 kgs. líquido.

Acondicionado em sacos de papel e juta.
. '

.

Para maiores esclarecimentos e informações, procure os únicos

revendedores do Município de Canoinhas

.çom. e Ind. 'H. Jordan S. A.
Rua Getúlio Vargas" 562

Faça suaS'j(ompras na (ASA FISCHER e peça a folinha p/1958
I

0,50
5,00

bordar 3,50
12,00
38,00
38,00
28,00

• 24,00

Leite Ninho Fivelas de rr.etal para cobrir

Fio A tlas para costura

Fio Ancora em meadas para
Lamé

Nylon liso

Nylon flocado

Organdy bolas

Tafetá xadrez
Chitão estampado
Opaline estampada
Tule de Nylon
Colchas solteiro

'99,00
/ 120,00

150,00

47,00
150,00
48,00
36,00
48,00
37,00 '

17,50
9,00
13,00
9,00

,55,00
52,50
9,50

24,00
28,00
36,00

Pano plástico em metros para (ortinas e toalhas - estampados modernos
Acolchoados de setim - Diversas 'cores e preços

Camisas para verão - novos modelos
Aguardem para, o próximo mês novo sortimento de porcelana

Schmidt com, preços mais reduzidos ainda.
Meias tamanho único • espuma de nylon • para hom.ns 59,00 tôdas as (o�es

CASA FISCHER

Bolachas sortidas ex. e] 8 kgs.
Leite Lactogeno
Aveia Lata

Leite Nestogeno
Farinha Nestlé
Leite Condensado
Extrato de Tomate
Fermen to Fleishmann
Cachaça Imperador
Açúcar pacote
Azeite

Açúcar kg.
Vidros. pi conserva 1 lt.
Cera QBrilho e Guaira
Cera Canário Chícaras de porcelana si pires

16;00
15,50

Colchas casal

i �,

\ .�:;�\ ",,,,�-'
.. ,I

4,00
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Opara trigo nacional

estrangeiroou
Rio (V.A) - o ministro da Agrícultura, snr. Mario Me

neghetti, falando à reportagem, declarou haver sido assinado pelo
presidente da Republica o decreto que regula o escoamento da
safra do trigo nacional da proxíma colheita (l95!7-1958), e destacou
uma inovação da maior irnportancia: o estabelecimento do preço
unico para o artigo, quer nacional, quer estrangeiro.

- "Com eSS3 medida -- frisou - espera o governo eli
minar as fraudes, que vinham causando serias prejuízos à nação,
através do chamado "trigo papel", "trigo f,rio" ou ainda "trigo
inteligen te".

Adiantou o ministro da Agricultura que a próxima safra
será a maior de todas até hoje, no montante aproximado de 1
milhão e 100 mil toneladas comerciáveis. Espera que apesar disso
será melhor atendido o escoamento em virtude da melhoria que lhe
foi assegurada dos transportes maritimos e ferrovia rios.

REDE' DE ARMAZENS'E SILOS

O ministro Mario Meneghetti salientou que dentro de

poucos meses espera a conclusão da primeira e segunda etapas
do plano da séde de armazens e silos para o Rio G. do Sul, San
ta Catarina e' Paraná, num total de 410 mil toneladas de capaci
dade. A essa, juntar-se-á a capacidade de mais 200mil toneladas,
a cargo do governo gaúche e de outras organizações particulares,

- "Para aquela rêde - informou - conta o Ministério
com um bilhão de_cruzeiros. fornecidos por ordem do presidente
da República. Com novos. recursos que oportunamente serão pro
porcionados, poderá a safra trítícola de 1958-1959 ser totalmente

armazenada, o que permitirá ao Banco do Brasil compra-la dire
tàmente aos produtores".

Finalmente o ministro Mario Meneghetti confirmou sua

viagem ao Rio Grande do Sul, amanhã, para entendimentos em

Porto Alegre e, depois, a 19 e 20, em Passo Fundo, quando as

sistirá a Festa Nacional do Trigo e as solenidades comemorativas
do centenario .daquele município, informando ainda que, o snr.

João Goulart representará o. presidente da Republica, naquele.
festejos.

o que se ouve nas
-

rodinhas
ELEMEAs rodinhas ultimamente andam

sem assunto que mereça destaque.
Há muita conversa interessante
.sôbre 'política mas corno, neste

cantinho, 'não desejamos t r a t a r
dessa tão falada personalidade, fi
camos a matutar em busca de al

go que interesse de perto ao

povo, e, voltamos sempre 8.0 assun

to que no momento nos parece o

mais importante e que diz respeito
à Campanha pró-Ginásio !Santa
Cruz.
Não há dúvida que o assunto

é importante e merece o maior
carinho. E' sabido que o bom po
vo de Canoinhas já muito tem

feito por êsse Estabelecimento de
Ensino em vias de conclusão, mas
é certo também que um dever nos

impõe, isto é, o de terminarmos

aquilo que começamos, mormente

quando se trata de obra tão imo

prescindível ao nosso progresso cul
tural como .� o Ginásio Santa Cruz

para o ensino dos nosses rapazes,

Vamos, portanto, fazer mais um

sacrificiozinbo adquirindo ações do

Ginásio, mas adquirámo-las sem

pensar em lucros, será um gene
roso empréstimo, em nosso próprio
benefício.

CONCURSO DA SIC2.
;�

No dia 19 do corrente do corrente mês, a Biblioteca Infan·
til premiou os vencedores de seu 2° Concurso, que conssitia na res

posta à seguinte pergunta: "Porque você vem à RIC?"

Haviam concorrido 45 menores de 13 anos. O Júri composto
dos professôres: Revda., Irmã Carolina, Revdo .Irmão José Ivo e o sr,

Pedro Reitz, entre os 5 melhores trabalhos selecionados pelo Diretor
da BIe. atribuiram a premiação na ordem que segue.

lo Prêmio: José Ganem Filho. (Pseudônimo "Girafa"). "Eu venho à

BIC porque ela é um lugar de respeito e instrução, e nos ajuda
a seguir o caminho do bem". Cr$ 300,00.

20 Prêmio: Valdir Seleme. Pseudônimo ("Orquidea"). "Eu venho à

BIC para desenvolver meu espírito. aperfeiçoando-me dêste mo

do para o futuro." Cr$ 200,00.

30 Prêmio: Paulo Bussi. (Pseudônimo "Rus�o"). "Eu venho à Ele
para ler as revistas que dão bom exemplo e educam as crianças
e porque nela aparecem muitas crianças boas, muitos jogos, e tu

do muito bonito." Cr$ 100,00.
40 Prêmio: Pseudônimo "General Osório", autor não identificado. "Eu

venho à BIC porque é uma casa boa de a gente menino fre

quentar, bons livros e tudo o mais. Não tem revistas ou livros
imorais." Cr$ 50,00.

50 Prêmio: Pseudônimo "Macaco", autor não identificado. "Eu venho
à BIC para ler e ficar em silêncio." Cr$ 20,00.

Este último, embora fóra do concurso. foi premiado, por�e
ressajtou Iilm detalhe do regulameato a que a Ble atrib';!i importânCia .

;,.. f}\·
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