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Alistamento Eleitoral

AJUDEMOS,
Senhoras- e Senhorttas ,-

Dirigimos um apêlo às senhoras e senhoritas da' -fidade
e do interior para: que tirem seus títulos eleitorais, pois pela
qualificação, temos notado i

que não tem havido muito entusiasmo

para o novo alistamento eleitoral. Além, de constituir um dever

cÍ'{ico que tôdas como brasileiras não devem se negar a p/estar,
o título de eleitor é um documento de real valor e a sua aqui
sição é gratuita.

Se tôdas as senhoras e senhoritas tirarem seus títulos,
consegtiiremos atingir a casa dos DOZE MIL ELEITORES.' Com
esse número, Canoinhas será um município bem conceituado'! e
respeitado 'para quando solicitar algo para o seu destino. '

klms. -estrad'as

pela
de500

.. .

munlClpa]S
•

maquina

(anoinhas
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reperados
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A fim de atender o desespêro que se encontravam os

moradores do nosso interior, impossibilitados que, estavam até de
virem à cidade para a venda de seus produtos coloniais e tra-
tarem de assuntos, inclusive consultas médicas, devido o péssimo
estado das estradas municipais que desde que o govêrno alian
cista 'assumiu o poder nunca mais receberam conserva, resolveu
o Departamento de Estradas de Rodagem de Canoinhas, sob a

administração do competente engenheiro Dr. Guilherme Scheide
e a pedido do Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, Secretário de
Viação e Obras Públicas. prestar assistência e atender os inú
meros apêlos que estavam sendo feitos à aquele Departamento.
Assim sendo, foi colocada uma Motoniveladora nas estradas mu

nicipais, tendo feito em duas semanas, 500 quilômetros de estradas
nas localidades de, Salseiro e Arrôios. A verdade é que essas

.estradas deveriam' ser conservadas pela Prefeitura, mas a atual
inércia administrativa é de pasmar. O Prefeito eleito sob falsas
promessas, nãó' é mesmo homem para administração. Sempre

� dissemos isso. Restaria considerar também as necessidades das
estradas estaduais', pois obrigação do DER de Canoinhas é atendê-

1 las e não as municipais.
.

,
A. situação a que está submetida a nossa abandonada

cidade merece que receba êsse apôío.' Todos desejamos isso. O
.que lião admitimos e combatemos sempr;e � ver tudo em com

pleto abandono quando na realidade não há justificativa para
ISSO, pois o nosso município tem uma excelente arrecadação, ca

minhõas, máquinas e etc., e a administração municipal nada faz.
A Prefeitura hoje é um escritório do PTB, com um reservado
para o PSD, nada mais. E Q nosso confrade. do lado de lá, ainda
pergU:nta com que permissão estão as máquinas do DZR traba
lhando nas estradas do Município! Não é de se dar com um gato
morto até miar?! ...

Muita .

corsa pouco espaço ...em
Quer saber o "Barriga Verde" LARES Colodel para se eleger

COmo são c' .nsumidos os dinheiros prometeu construir 20 no Rio
públicos municipais? Não foi a dos Poços - 30 mi cidade e

caminhonete da Prefeitura esta mais 15 em Major Vieira. Con
semana, buscar em casa 'um Ve- forme seus planos mirabolantes,
feador de Felipe Schmidt? Não o operário recebia a casa pron
tem levado outros após a sessão tinha. com água, luz 4;l lenha e

da Câmara? Está lembrado o pagaria em 15 anos, sem entrada.
"Barriga Verde" quandó criticava Com essas promessas, foi eleito,
sem razão? Pimenta nos olhos dos mas até agora não construiu nem
dos outros, não arde. . . gaiola para passarinho, quanto
_ Do 'interior tem vindo muita mais casa para operário e mais

gente buscar. as máquinas de a mais, êle não ,é de nâda ...

costura que foram prometidas Quer é se reeleger de qualquer
pelo Colodel e Haroldo. Consta maneira, porque vai ficar desem

que Colodel tem se escondido em
• pregado. ,.

Paula .Pereira e o Har�ldo manda - Novas eleições na Câmara
dizer que não está em casa nem " de Vereadores] A "chapinha" como
na Prefeitura. Estão se vendo sempre foi amesma - Generoso elei
loucos. Pretendiam fazer. uma \ to se.Iicencia e assume o Braulio e

importação._ de' máquinas de cos·· s�mpre o Ney que assopra .no seu

tura, mas não conseguiram o dclar , ouvido porque eni 8 anos de legis
ao câmbio � oficial, .. '

..�':t . lafura ainda não aprendeu a ser

Também CASAS POPV. Presidente ...
cacique
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Estradas municipais de Flpe.Schmídt
recebem assistência do DER local

Vamos ajudar o Dr. Paulo Peregrino Ferreira nessa cam

panha cívica. Vamos aproveitar a sua boa vontade, senhoras e, Encontra-se também em Fe- Prefeito. em companhia do de
senhoritas de Canoinhas. Cooperemos com êle. Procurem o Car- lipe Schmidt arrumando as esJ putado demagogo João Colod�l,
tório Eleitoral mos altos da Prefeitura ,e qualifiquem-se. O título tradas municipais, uma possante . .corrern noite e díã em busca
de eleitor é gratuíto. Em 20 minutos está tudo pronto. A legítima MOTONIVELADORA do DER da reeleição, usando as mesmas

cidadã brasileira é aquela que toma interesse por -tudo que é de Canoinhas e que está tra- artimanhas da eleição passada,
nosso. Senhoras e senhoritas maiores de 18 .anos devem tirar balhando atendendo os cons- prometendo, prometendo, sem

seus títulos, dando com isso, uma demqnstração de interesse 'tantes e inúmeros. pedidos dos apresentarem nada de concreto

pelo nosso engrandecimento cultural. moradores daquele Distrito que e positivo, em benefício das;
'também se encontravam na populações do interior. E esse

mesma i m p o s 's i b i I i d a d e é o govêrno e o deputado que
de locomoção dos produtos de .o povo confiou a direção do
suas lavouras devido a deplo- 'nosso município. Outras eleições
rável situação das estradas mu- estão por- vir. A resposta a esse

nicipais .que a mais de 2 anos. estado de coisas, será dada
estão sem nenhuma assistência' muito breve. Os mesmos votos

por parte do govêrno municipal. que os colocaram no poder, se
Enquanto isso, o município arre- rão as mesmas armas usadas
cada milhões de cruzeiros e u para derrubá-los; Canoinhas não

pode, continuar se desgastando
economicamente. Não ter o seu

progresso interrompido. E' pre
ciso ter na suá direção, ele
mentos que positivamente se

Interessem pela sua continuidade
de emancipação através de UInH

administração de interesse co
letivo a fim de não sofrer in-
terrupção. O êfro do povo não

se repetirá, disso estamos certos.
Já! sofremos o bastante. Vamos
aguardar tranquilamente 3 de
outubro próximo. O resultado
das urnas falará por nós e será
a resposta a esses eternos
prometedores.

Bacharel em

Cisncias Economicas
Pela Faculdade de Ciências

Econômicas do Paraná, recebeu
dia 25 de janeiro 'o seu diploma
de bacharel, o Contador Sr.
Nelson Antonio Cervi, Gerente
e sócio da conceituada firma
Comercial Pedrassani Ltda., Con-
'cessionários Ford nesta praça.

O Sr. Nelson A. Cervi apezar
do pouco tempo que reside em

nossa' cidade,
'

já conquistou a

simpatia de, todos
.

os
_

canoi

nhenses, dado o seu cavalhei
rismo e temperamento afável,
motivo porque, foi muito cum

primentado por ocasião da sua

brilhante formatura, a cujos
cumprimentos nos associamos.

Hadiograma
"Prefeito Dr. Haroldo Ferreira

,/
.
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dente Rotary pt

Transcrição

Abs

de

José Pedro"

o INSTRUMENTO da· cida

,d�nia é o teu título eleitoral.
A democracia e o teu Partido

precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
serví, 108.

1.800
assistiram o

da 2a.
Despertou grande interesse

a exibição do documentário sô
bre a 2.a Exposição Agro Aví-"

',cola Industrial realisada em

novembro do ano findo, sob os
.

auspícios da Associação Rural
de Canoinhas. Calculadamente
1.800 pessoas assistiram o alu
dido documentário. Mesmo não

tendo sido filmado todos os se

tores da Exposição devido a

falta de energia elétrica e, o

preparo antecipado a fim de

proporcionar facilidade aos cine

matografistas, ainda assim de
um modo geral, agradou, Para
'substituir as partes que foram

estragadas, autorizou o Presi
dente Ida Associação Rural: que
as inaugurações do' Grupo Es
colar de Major Vieira e Escolas
Reunidas da Xarqueada, fizessem

, parte do documentário da Ex
posiçao, pois foram filmados no'
mesmo dia.

Â

,pessoas
documentário

Exposição
Mais 5 cópias foram dístrr'

buidas pela Sul Cine Produções,
autora da filmagem, a tôdas as

Emprêzas Cinematográficas do
Brasil. Canoinhas deste modo
tornar-se-á conhecida em todo
o território nacional e mostrará
a todos os nossos patrícios, a

capacidade produtiva dá gente
canoinhense.

/

Está, pois, a Associação Rural
de Canoínhas de parabéns pela
louvável inícíativa.;

Esperanto por

Correspondência
A qualquer época pode ser iniciado
um Curso de Esperanto para <Prín
cipiantes. É bastante que o candi
dato escreva ao Oluhe Esperantista
de Florianópolis, eaíxa postal '377,
manífestando seu ínterêsse em', re
ceber, ,gratuitament�, as liç.ões e

I exercícics.v
,

Escola de Tratoristas
rro município de Itajai
Em. terras doadas pelo Go

vêrno da União, será instalada
em Itajaí, neste Estado, uma

;Escola de Tratoristas. O novo

estabelecimento de ensino espe
cializado 'funcionará em regime (

de internato, sob a direção de
um engenheiro agrônomo de-

,.'

signado pela Superintendência
do Ensino Agrícola e Veteri
nário.

Para a realização das obras,
de importância para o Estado
sulino, o Govêrno Federal con
tribuirá, anualmente, pelo Mi
nistério da Agricultura, com va

importância de Cr$ 1.200.000,00,
devendo o Estado entrar com'

Cr$ 600.000,00.
.

,:

Convite • Baile
o Santa Cruz E. c., têm a

honra de convidar V. S. e Exrna.
Família, para o. grandioso baile
que fará realizar dia 8 do cor- "i

,rente no Salão Bechel, que será.
abrilhantado por um ótimo con

junto musical
A DIRETORIA.';

,.

Nota: Reserva de mêsas com
.

Silo Bechel e Paulo Soares.
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Vende-se em Bela Vista
do Toldo, um moinho cilin
drico para cereais, uma pedra
para moinho, um motor a

oleo crú 35 hp.
.

Vende-se só o maquinário
ou a propriedade toda, com

RO D O L FO TAVA RE S 1 alqueire de chão, casa

Comunica ao público em geral que abriu. uma
de morada e demais ben-

. feitorias.

PAN IF'IC,AD O'R'A" Pre-ço e condições a tratar

com o proprietário sr.

Hercilio Müller em Bela
Vista de Toldo.. 3x

Noticias de interesse
•

para os criadores
e' lavradores

A Aescctação Rmal de Canoinhas tem a

venda os seguintes produtos:
II

. P·ir.gi Granulado - isca envenenada para matar formigas"
sem uso de maquinás 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.

Maquinas e ferramentas agricolas ..

Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pá�, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei-

: tas' e etc. .

.llT,lportante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual-
,

.

quer informação, a Associação Rural comunica

que tém à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
-quer informação com relação a doenças dos
animais e- aves.

à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de· todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada corri café.
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I Trilhàd.eiràs à Venda
I' A

.

Associação 'Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de, trigo e de arroz, que está vendendo'
- i para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con

jugados, uso mecânico e animal), dá. marca HS 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. �ural. 2

" RepresEmtaht� RODOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 4,79, - Canoinhas, sé'.

\--,.:_,---

Schmitt
v. 5" já experimentou café Schmitt?

,

Experimente' uma vez e então

será .seu preleridol

, .

Lâmpadas infravermelhas

InFraphil
para tratamento de reumatismos,

banhos de luz etc;

Casa Erlija
"

�.I '

Vende-se
Um terreno com 1 alqueire

e 30 litros de chão, con

tendo uma casa 9x8 e paiól,
sito no prolongamento da
rua C aetano Costa - Agua
Verde.

Os interessados deverão

,procurar o Sr: Antonio

Schreiner, no local. 2x

Moinho
à' venda

Utensílios
domésticos

ea�(l �..�it4
A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e' sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Mata
formigas, mata moscas, mata

lesmas e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

Rural de -Canoinhas.

Preco de ocasião
�

vende-se em ótimo ponto
residencial duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

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

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

versos modelos
.1.

Ha Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

SaisMinerais "Provi01i"
Proteinas - Vitaminas - Minerais

Cinco pontos, básic�s dos Suplementos "PROVIMI":
1.0 Aumenta a produção do leite;
2.0 Traz maior fôrça de resistência, consequente

,mente mais saúde ao gado;
3.0 Produz maior rendimento à alimentação;
4.0 Crescimento rápido e completo! do bezerro.

Estas vantagens se oferecem ao fazendeiro e criador
de gado, usando o "PROVIMI".

Depositários: Com. e Irrd, H. Jord�n S.A
Rua Getulio Vargas 562 - Canoinhas.

Em breve teremos também
-

suplementos para
suinos e avicultura. >

-

,Completa assistência para
b· . I do pequeno' concerto

sua ICle eta ate a reforma geral

A mais antiga
A mais' sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
II

Bicicletas das melhores marcas

Peças e 'accessónos

-Vemcres à vista,e a pr�zo

Sempre OFICINA RELÂMP-AGO
Rua Paula Pereira' _- Edifício próprio

I'

,Gado à. Venda
RAÇAS: Gir, Cherolez e Caracú
Novilhos da raça Gir, 3 anos

I nformações na'
Fazenda B'utiá
com PEDRO !ALLAGE FILHO

Major Vieira Canó'inhas

OU na Associação Rural

( .

Acôrdo Florestal 'c/o Estado de
Santa Catarina

Campo de Cooperação de Canoinhas,
.

com a
'

Associação Rural.
Tem para· pronta 'entrega, as seguintes varie

d!ldes de essências flo,restais:
Acácia Mimosa, Casuarina, Eucalipto Vimi.

'naljs, Bracatinga, Acácia Negra, Cedrinho, Eu

calipto .Tereticornis, etc.
'

OBS: As referidas mudas, são vendidas a preços
mínimos, a fim de que todos possam colaborar com

o Serviço Florestal.

Orlando Nascimento - Encarregado
Alfredo Gurcindo -' Presidente da Associação 5

'\

Aos assinantes de O. JORNAL
"

Comunicamos aos nossos assinantes que a partir de feve-.
reiro o preço de. assinaturas de O JORNAL passará a Cr$ 600,00.
Esse aumento é determinado.em consequencia da elevação da

preço do papel e da matéria prima. Avisamos, porém, aos assi
nantes da Capital e do interior que a título de bonificação. o

atual preço de Cr$ 300,OC será mantido até o. dia 15 de fevereIrQ
não só para as renovações com? para as novas assina turas. '

Rio, 2 de janeiro de 1958.

A Gerência

AGENTE AUTORIZADO NES�A CIDADE:

Antonio Seleme
Rua Senador Felipe Schmidt y -, Fone 226

j� ,i f
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
;\NIVERSARIAM-SE

gorE: Os srs, I;Ienrique J.
tos; 'Bernardo Metzger e Joa-l! • S' - h''ro VieIra unoes, as sen oras

�3 Ana, esposa do sr. Altino

o's', Doa. Ester, esposa do sr.
� I .

lis Rudolf e a Vva. Dna. Fir-

I�a Pacheco dos Santos Lima,
rosa do s�udoso Francisco. �e
lula e Silva; a srta. Licéa

ohier,

AMANHÃ: As senhoras Dna.
dena. esposa do sr. Pompeu de

bveira e Dna. Leócadia, esposa
sr, Francisco Palatinski; o

\le01 Dinô Côrte; o menino

:ioNelson, filho do sr. Edmundo
rlbber; a menina Margarida,
IDa do sr. João Scheuer; a srta.

ene, filha do sr. Antonio Sco
etzki; o sr. Henrique 'Schmidt.

SEGUNDA.FEIRA: As se

ras Doa. Chimone, esposa do
Michel Seleme e Dna. Her

inia, esposa do sr. Emilio Rohr
Icner; o sr. Francisco Bolauf.

TERÇA·FEIRA: A srta. Laila
Ilerne; os srs. Dietrich Siems;
I�idio Borges da Silva e Ale
odre de Paula e Silva; o jóvem
lyme Seleme; as senhoras Dna.

Toséfa, esposa do sr. Licinio Cor
nelsen e Dna. Elfrieda, esposa
do sr. Landualdo Voigt; as me

ninas Alma Iolanda, filha do sr.

Waldemar Carlos Stange é Ar
lete, filha do sr. Eugenio Teodo
roviez; o menino Wiegando, filho
.do sr. Tovino Roesler.

QUARTA-FEIRA: OS meninos
Armando filho do sr. Oscar J.
Rauen; Marcos Antonio, filho do
sr. William Castelains e Irineu,
filho do sr. Donato Haack; o

sr. Dr. Estanislau Szczygiel; a

srta. furacy Sk.iba.

QUINTA-FEIRA: As senhoras
Dna. Luiza, espósa do sr. Wilson
Wendt e

.
Dna Ingeburg, esposa

do sr. João Wunderlich; o jóvem
Vinicius Marcus Allage: os me

ninos Ivan José, filho do sr. Er-
-nesto Zukow e Osmar Rogerio,
filho do sr. Joaquim A Pereira;
o sr. Ari Scheidt; a menina Chei
la Elizabet, filha do sr Ary Cor:
'belsen; a srta. Maria Ivone, filha
do sr. Tosé SzczygieI.

.

SEXTA-FEIRA: O sr. José
Pedro Vailate; a menina Selma
Maria, f do sr Lud�vico Glinski.

Cumprimentamos os aniversa
riantes desejando-lhes felicidades,

Frios - Frutas e Verduras

NORBERTO \

FIEDLER
Canoinhas

Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 10x

Santa Catarina

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
.

I

A Agência do Expresso Joinvilense Lida. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria d«1 Canal
nh8s e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
llJercadorias de São Paulo a Canoiuhas de 10 (dês) em 10 (dêz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.

. .
,

Transport.e de cargas de Porto Alegre via Curitiba a 'Canoinhes,
preçn Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0.80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

'" '

Melhores informações em seu depósito '

a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distiuguidos,
agradecemos penhorados.

\ EXPRESSO 10INVILENSE LIMITADA.

EMBELEZE' SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
exclusividade da

CAS/A

III Conjunto de quarto de pau marfim com 7 peças.

Tratar com. Mario A. Ferrar�zzi,
nas Esquadrias Santa Cruz. 1
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Seu filho gosta do campo? É amigo da criação?
,

Então nãu _perca tempo!
Se êle tem no mínimo 13 anos, técnicos e práticos, estão nossos

e já completou o 3.0 ano prí- alunos de posse do Certificado
márío, há uma grande oportu- de PRATICO-RURAIS que lhes
nidade a sua espera. capacita a am campo vasto de
Em Lajes, está a sua disposi- atividades profiseíonaís.

ção uma ESCOLA AGRICOLA,
em regime de IMTERNATO,
que todos os anos abre suas

portas à juventude estudiosa
dos problemas do campo. Ao
término de 3 anos. de estudos

x
Na última reunião do PSD

em Florianópolis segundo consta,
quase expulsaram Leoberto do
partido, porque' está querendo
cantar como galo. . . Nereu quer
continuar dominando a situação
de qualquer maneira e não ad
mite que Leçberto crie asas maio-

/es que as dele. Pelo que está
acontecendo, em Canoinhas as

opiniões vão se dividir. Orty diz:
com Nereu ou sem Nereu, Leo
berto vai e eu também ... Será
que Tarcisio, Albino .f:. Cia, estão
de acôrdo com isso?

Material elétrico
CASA ERLITA·

Felecimento
Faleceu 'dia 5 do corrente mês,

em São Miguel da Ribeira, o sr.

Toão Grittens Filho, com 63 anos

de idade e irmãc do sr. José
Grit-tens, residente em Serrito.

- 'A família Grittens nossas seno.
tidas condolências.

'1 1 _

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE ,. ás 20,15 horas. Impróprio até 14 anos

A BELA E O PANGARÉ
cf Howard Kell, Polly Bergen, Majore .Main e Nina Foch

"Uma Deliciosa e rcmantica comédia"

Final do Seriado - Lutas sem tréguas

/

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

A BELA E O PANGAR�
Final do Seriado - Lutas sem tréguãs

PELOS 1l�!REE,§
e ãI O (O<'W(2§ �

Nascimento
Elias Jgel é o nome do robusto

garoto que a 17 de janeiro veio
engalanar o lar do feliz casal Dna.
Linda e Nilton Ziemann.

,

Ao novo canoinhense nossas

boas-vindas.

s. Tereza Especial
o seu café

DOMINGO
ás,17 horas
ás 20,15 hrs.

Proibido até 14 anos
Proibido até 14 anos

-

um terreno em Salseiro, com
9 alqueires, possue herval,
casa de morada e outras
benfeitorias. Margeia com a

estrada de Major, Vieira.

Tratar com o sr.

Bento da-Rosa Menezes
em Canoinhas. 5x

DECISÃO AMARGA
Com Glenn Ford e Dorma Reed

"Um drama que sacode a opinião pública! Uma
hstória que comove e diante da qual se toma obriga

toriamente um partido! "Decisão Amarga".
.----�---- .

2a· FEIRA· ás 20,15 horas - REPRISE - Proib. até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA - ás 20,15 horas v Proibido 'até 14 anos

A história de· uma egoísta
com Van Heflin, Everett Sloane, Ed Begley e

Beatrice Straight .

"Gomo lobos famintos, aqueles homêns lutavam pelo
poder, numa ambição desenfreada"!

5a. e 6a. FFIRA· às 20,15 horas • Proibido até 14 anos

'ROMEU E JULIETA

CAÇA E PESCA
LINHAS DE NYLON FRANCESAS E AMER'IC-\NAS
ANZOIS NORUEGUESES DE TODOS OS TAMANHOS

CHUMBADAS E EMPATES PARA ANZOL
VARAS PARA PESCA

oterece a lo'a

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 _/ Telefone, 125

CANOINHAS - Santa Catarina 4x

cf CANTINFLAS e. Maria Elena Marques
"Uuma sensacional comédia que fará uma estatua rir" ...

PARA#sABADO PROXIMO as 14,30 horas - uma

grandiosa matinee, apresentando uma sensacional comé

dia. .. Alerta petizada .. ', 'aos sabados voces tambem
. terão súa matinee ...

AGUARDEM: Gatilho Relampago, Armé;ldo até
os Dentes, Encruzilhado do Des

tino, ,Sala rio do Pecado, etc •.•

, �

Portanto, todos os jovens que
o desejarem, deverão fazer sua

inscrição para o Concurso de

Habilitação no CENTRO DE

f'REPARAÇAO DE AGRICOLA

«CAETANO ,COSTA» de Lages.
Para tal fim, exige se apenas:

I) Ce�tidão dé nascimento
2) Atestado de Saúde

3) Atestato de Vacina

4) Prova de conclusão do 3.°
ano Primário

5) Quitação militar, se o can

didato tiver mais de 17 anos,
As inscrições para:'o concurso

estarão abertas de 10 a 28'"' de
FEVEREIRO deste ano, e o con

curso constará de conhecimen
tos elementares de ARITMÉ
TICA E PORTUGU8S; os 35
prlmeíros colocados serão auto
maticamente inscritos como a

lunos, rf'cebendo a lista de' seu
enxoval pessoal.

Qualquer outra informação
ditija-se para: I
Diretor do Centro de Prepara
ção Agrícola Caetano Costa _

í

Caixa Postal N.o 29 - Lages

Internato Gratuito!
Alimentação Gratuita!
Ensino Gratuito!

fETI[lli:Lili
�IRltalR

-_-..-.... ..............

comu CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

PARA FERIDA.S,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEI�AS,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, [TC:

�===::::::::=='::fJ"

..
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Lacerda, conclutr ,
e entr=gar 80'

tr'áfego dentro do seu períodc
de govêrno, duas rodovias pre
vistas no PSE, ambas dó mais
altc sentido para o desenvolvi-.
mento econômico de Santa .Ca-.
tarina - as' estradas "Porto
União-São Francisco" e "Curiti-
banos-Itajai".

"

A primeira delas, hoje defi-,
-cerite técnicamente, sem .reves

jimento em grandes extensões,
" desenvolvendo-se atravéz de 310 '

quilômetros que separam Pôr to
.União do Pôrto de São, Francis
co, A moderna rodovia que se

constroe para substituí-Ia, não
,

terá mais de 310,'quilômetros,,"
propiciando um encurtamento
de' 66 quilômetros, 'vital para a
região e que se construirá em

grande atrativo para a produção
,do Sudoeste do', Paraná, Não

apenas a saturação.do Pôrto de

Paranaguá, mas também a me

nor distância e as condições da
rodovia ditarão o escoamento
das sidras Iindeiras pelo " Pôr to
de São' Francisco,

'

}4� não são, apenas, "estudos",
"projetos" e "planos", Há seis'
fret{tes de trabalhos entre Pôrto
União e São Fr_ancisco das quais
quatro a cargo de ernprêsas de

terraplanagem e duas a .cargo
do D E. R. Homens e máquinas
poderosas e modernas trabalham
de 12 a' 18 horas' por dia ras

gàndo a rodovia fadada a exer
cer preponderantes Influências
na, 'vida catarinense

, I

Estão prontas e entregues 'ao
tráfego. na rota "Porto União
São Francisco", pontes de con

creto armado sôbre os rios
Timbó, Canoínhas, São João,
Lança, e Negrinho; estão em

construcãc ,e serão concluidas,
em 60 dias, pontes sôbr e os rios
São Lourenço e Butiá; estão em

estudos e serão. iniciadas breve-,
mente portes sôbre os rios Pin-

'

tado, Paciência, Bugres e Negri
nho II, bem como um viaduto
sôbre os trilhos da- Rêde de
Viação Paraná-Santa Cacarma,
na zona suburbana da cidade de '

Rio Negrinho, sem aludir as

outras obras de arte de menor

porte.
Estão concluídas as obras de

terraplanagem entre Mafra e Riq
,�,

"

CONSOl IMPÕE-SE POR si ...
tlUMINE-O DETALHE POR DETALHE

�: coit�fLADO� ml,O ! FI'NO�IDm;
, .' 'O'MATO E DlsPOslçlo' IHTf.RNA IDtA!�
• ROBUSm: IMIGUAlAYEl • ACA8AMEHiO
.' Teculco �f.�F!If(l J.

• FUMCIOUNENTO SIlEnc:oso'
.

,

i

Verifica-se pelos números. OI

ínterêsse do Govêrno pelo difi·'
cil problema do saneamento, e

os bons', resultados alcançadoS"
a ' despeí to, da insuficiência de
:recursos destinados ao setor,

... '

Sôbre os edifícios públiCOS,
os números são 'bastànte e�

pressivos e falam bem alto Nes·
ses dois: anos foram concluidos
27 Grupos . escolares haVfndo,
em construção, 16 outros; 10

escolas foram finalizadas ha

vendo 9; em construção, e aind_S
há postos de saúde, e de pue�l'
cultura, o

'

Fórum. de Tubarao,
a Coletoria de Joaçaba, ° Ed!'
fício das Diretordas, eloquentes
atestados do dinamismo do Go

vernador.

Justo, portanto, que tO?o. �
Estado comemore e se re)UbJl
à passagem do 20. aniversáriO,
do atual Govêrno, pois aO 19��das obres e cometimentos ell

merados.item havido paz e tr811'

quilidade. "

"

Panefas: e, 'O�ÇêlS
Casa 'Erli18

�----�--�----�--�-----:. .

, J '

éONSUL ,HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PI0NEIRO NO BRASIL

ALTÁ QUÀLlDADE - PR�ÇO ACESSIVEL :.
I .'

i INDUSTJ,IA DE REFRlGUIAÇÁO "CONSUl",S. A.

RUA ARlRANGUA. 352 • 51�· ex. POSTAL 267· ENO, TEl�R.; "CONSUI"
.JOINVILLE - SANTA. CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUTORIZADO:

" '

Cumpre-me . destacar, ainda,
um dos mais importantes em

preendimentos já levados a e

fe ito em Santa Catarina, obra

ignorada por muitos, de resul
tados quasi desconhecidos pelo
povo, mas de maior valia para
todos os estudos e planejamen
tos. Os estudos das nossas ro

dovias os das Centrais Hidro

elétricas e os' planos de coloni�
<} �r

�;�,:-.,
.

Merhy' Selemo '& Fílhos
,

em TRES BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos escritórios

da Canoinhas Força e Luz S. A.

III!II'"
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Café? Sim, cslê bom] ASTRO .".

prelerido!mas e o

,t

Concurso' pare a letra do Hino

d� Centenário de BfusQue
1

A SUB-COMISSÃO de Canto 'e Música do Centenário de
Brusque, escolhida pela Comissão Central, dá abaixo os Ítens .pa
ra o concurso da letra do Hino do Centenário, que obedecerá às

seguintes normas:

a) - A letra deverá versar! sôbre a História de Brusque
e sôbre seu Centenário;'

,

_b) - O. Hino ,deverá constar de duas a quatro estrofes
e mais o côro ou estribilho;

c) - O' concurso é de âmbito 'Estadual. Poderão tomar
paste ainda. os brusquenses que residam fora do Estado; .

dr - O trabalho deverá ser assinado com Pseudônimo.
. O verdadeiro nome será assinado em uma folha separada que
deve ser colocada em envelope opaco e "devidamente fechado,
contendo por sobrescrito. o pseudônimo. O trabalho e êste enve

lope serão colocados em um segundo 'envelope, e também fecha
do, e endereçado pará o seguinte endereço: MO Aldo Krieger -
Presidente da Sub-Comissão de Canto e Música do Centenário
de Brusque - Caixa Postal, 174 ou Travessa Guilherme Krieger
Jr., 8;

-

e) -- O trabalho dev�rá ser dactilografado;'
.....

f) -. O "concurso encerra-se dia 31 de março de 1958;

g) - Se nenhuma letra for julgada em condições,' o con

curso se�á anulado e aberto outro com prazo de 30 dias;

.

h) � O· prêmio para o vencedor será de Cr$ 3000,00
(Três mil 'cruzeiros) que serão pagos logo após o julgamento;

,
.

,

i) � O .candidato poderá tomar como base para a sua
composição, os dados históricos sôbre Brusque, que damos à
seguir:

.

ÍIistóri�� Fundada 'em 4 de agôsto de 1860, pelo Conse
lheiro Francisco Carlos" de Araujo Brusque, então Presidente da
Província, data gue assinala, também, a, chegada da 1 a leva de

emigrantes alemães, chefiados pelo L? Diretor Barão Maximiliano
v. Schneeburg. Passou pelas seguintes denominações: "Colonia de

Itajaí" - 1860; "São Luiz Gonzaga" - 1873, freguesia; e. BRUSQUE
" 1881, Vila depois cidade - em homenagem ao antigo Presidente.

:Aspecto Geográfico: A supe�fície' é de' 700 km2. Menta-
�

nhoso. Muitas colinas variam a superfície habitada. Fértil vege
tação ..

; Nas serras há' jazidas inesgdtáveis de calcárpo,' mármore,
granito e outros minerais. O rio principal é o Itajaí Mirim, com

., pequenos afluentes.
"

Aspecto' da-Cidade r Por ela serpeia o Itajaí Mirim. Quase
tôda calçada e limpa, graças as autoridades e aos particulares.
Belas residencías, muitas delas sôbre colinas.: Bem zelado jardim
público e jnuítos residenciais, mesmo nos bairros e colônias, em

bora mais modestamente.

Aspecto Etnico: A população é de 40 mil habitantes.
Autótones, Indios botucudos, perigo para os incipientes coloniza
dores, já desaparecidos Há quase exclusivamente a, raça branca,
Com as seguintes principais etnias: alemã, italiana, luza e poloneza,
em contínuo caldeamento. Opera-se harmoniosa interaculturação.
" 'Atividade Econômica:. Foi ela, de início, agro-pecuária:
policultura. Por volta de 1880, tecelões polonezes, introduziram
teares manuais. em 1889, o Sr. Cônsul Carlos Renaux, tudo orga-

'

niza e Impulsiona, e passa a predominar a atividade industrial.
f: bêrço bem, como um dos mais importantes parques industriais
de' tecidos dêste Estado,'Realizam-se muitas festas 'pelo bem co-'

letivo. Povo Iaborioso. O pauperismo é diminutivo. Numerosíssima
é 8 classe média, embora não forte.

, I
.

,
Cultura: Inteiramente difundido o ensino primário A ci-

dade �onta com 4 grupos escolares, curso "SENAG" uma escola
Normal Regional, 1 ginásios, 2 escolas Normais, uma Escola Téc
nica, do Comércio, um Conservatório de Música, o Seminário
menor Arquidiocesano e o 'Semínai-ío Maior dos padres do Sagrado
Coração de Jesus.

. .

,

.

.

.' Religiã� � Há dois cr�dos principais: o católico (a grande
maioria). e o evangélico- luterano. O l.0 padre católico: Alberto
Francisco Gatone - 1861; e o l.0 pastor: Heinrich Sandreschy -

1.863 .. Há muitas igrejas. As 3 principais da cidade são: O San
tuário de Nossa Senhora do Caravággio em Azambuja, o maior
centro estadual de peregrinações; a igreja evangéliça, e li moderna
e monum€'ntal igreja-matriz "São Luiz de Gonzaga" em adianta
da Construção.

Em suma: Brusque faz parte de "UM BRAS!):.. DIFER�NTE".
Na' hipótese de'que o concorrente venha a npcessitar de

outras informações a respeito, a Sub- Comissão estará ao 1nte1ro
dispõr. I

Inseticidas líquidos e em pó "NEOCID"
Espirais "Pax". A fumaça que mata "FUMETA". ,

Pulverizadores para inseticidas,
oferece a ,;

CASA
r

LANGER
,

Can�!nhasRua Paula Pereira, 793

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR

Relação dos
da 2a.

" .

premies
Exposição

conferidos aos exposito-
;t

'

Agro-Avícola-Industrialres
Boleslau Tomporoski
1 Rolo, de arame farpado
Ervim Wiese
1 plantadeira e uma foice
Teodoro Dubiela-
1 enxada e um facão
Manoel Ferreira Ram08
2 rolos afame farpado' e uma ma-

quina de plantar.
.

Miguel Perciack
2 rolos de arame farpado
Família Gritens
1 arado e uma maquina de plantar
João Urbano Reinert
1 medalha (It vicultura)
Luiz Szczerbovski
1 rolo de arame farpado e uma

enxada
Ilda Dubiela
1 -maquina de moer carne

Evaristo Guskoski
1 destocadei ra
José Novack
1 saco de adubo -e um rolo de
arame farpado

Produtos Novack . 1 medalha
Rodolfo Tomaz da Silva

.
I enxada

Adernar Schumacher
1 medalha (1.0 lugar bovinos ho

landeses)
Max "Schumaober 1 enxada

Geladeiras? Só

CCFrigidaire�'
Domésticas e comerciais.

, '

1

A vista à a prazo.

Informações com

Z. Ciardndo & I(nüppel Ltd.
Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

VENDE-SE
1 motor-gerador Jonhson

- de 12 volts - 300 watts
_ próprio para luz ....

1

con-

sumo a gasolina - para 10

lâmpadas de 30 velas.

Preço de ocasião. Tem dois
meses -de uso.

Informações com Wal-'

dernar Knuppel.

Aluga-se.

ARMAZEM
area livre 180 m2

Tratar nesta redação.

UDENISTA: O teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve-,
te eleitor imediatamente, pro
'curando um, dos póatos de
qualificação da cidade.

Tintas Ypir�nga
Ca,sa Erli1a

'\

Guilherme Mohr
.Arno. Fensk
Pedro Veridiano Silva
Afonso,Voigt
Ervino Fleger
Rodolfo Schumacher
João Pereira
Getulio D: da Silveira
Afonso Schroeder
Adão Tyscaka
João Sobczak
José Gomes
Nilva V. S, Todt
Provimi do Brasil S.A.
José Thomaz da-Silva
Pedro Thomaz da Silva
Olaria Vogt .

João Artner

Ananies Petrentchuk
Francisco Quadros
Ind. União Madeireira
José de Matoe o

Nicolau Andreievski
Quintino Furtado

Bruno Schroeder
Ernesto Koch
Walmor Marcos' da Silva

Adauto Munhoz
Carlos Dreher

Pedro Grabas

Sérgio G'àpski
Carlos Engel

OUo Engel
João Rodrigues da Silva
João Hibeiro de, Lara
Julio Antonovicz
João Leandro Gonçalves
Jorge Dedeski
Sezefredo Kucheski
Granja Berkshire
Alfrejo Hoensk
Constant Gudas

i

Nivaldo Gonçalves Padilha
Bernardo Watzo
'João Ksuva
José Cavalheiro Sobrinho
Narcizo Guenz
João Zaainski

\.,
Max Ziemann
'Loja das Novidades
Amado Miranda
José Felicio Adriano
lodo Bebidas Pressanto S.A.
Dr. Theodomiro F. Lemos
lzidorio Taborda R. Filho

. Orides Rodrigues
.

Julio Rodrigues Ferreira!
Francisco Artner
João Pedro Wachikoski

Max Schumacher
Miguel Klobukoski
AfODElO Krueger
Antonio Wochikoski
João Urbano Reinert

. Drog. e Far. Catarinense
Armim Schnmacher
Augusto Cornartzki
Francisco Alves
Izidoro TaboI:da Filho
Acácio Juli(l Porfirio
Julio José Porfirio
Manoel Gomez
Emp. Ind. Com. Fuck Ltda.
Frigorifico Caçadoreose S.A.
Berger & Cia. Ltda.
Egon Heller
Dorvalino Ferreira
Miguel Figura
Adelino Francisco dOB Santos
Teofilo Zela
Estanislau Stokarski
Frimcisco Koehler
Maria Zaziski
Olímpio Teixeira Silva
José Hacker Filho
13vdomar Batista
Antonio ScoDhetki

S.A.

2 rolos de arame farpado
1 rolo de arame farpado

,
1. enxada e·pma foice
f medalha
1 enxada e 'um facão
1 enxada
1 machado e uma foice
1 medalhe
1 rolo' de arame e Orna enxada
1 medalha ,

�" • �j
1 enxada e uma fo'i6e "

1 enxada '

1 maquina de moe; carne
1 medalha (1.0 lugar (suplementos)
2 enxadas

. .' .. '

1 enxada
1 medalha
1 arado (1.0 lugar criador de bo-

vinos raça holandeza)
1 maquina de moer carne
1 maquina. de picar palha
1 medalha
1 enxada e um lampeão
1 arado'
1 medalha e dois saeos hiperfoeíoto
(Lo lugar f soja) I

1 enxada e um breque de carroça
2 rolos de arame farpado
I' medalha e meia, dz. vidros Mos.
(l o lugar conservas domésticas)

2 saCOB de biperfosfato
1 enxada e uma (Daquina de planser
1 rolo de arame, e unia enxada (I.o
lugar abóboras)

1 medalha
1 maquiàa de moer carne, um m:l!-

chado e uma foice.
1 enxada e uma foice
1 machado
1 seringa
1 enxada �

..

1 Baco de hiperfosfato
1 enxada
1 enxada e uma -Ioice
1 medalha
1 serrote e uma. enxada'
2 rolos de arame farpado (I.o lillIga:T

em amendoin)
2 rolos, de arame farpado
1 enxada
1 enxada
1 medalha
1 enxada
1 enxada
1 medalha (1.0 lugar carroças)
1 medalha (l.o lugar)
I .martelo
1 enxada
1 medalha
1 medalha
1 enxada

. 1 tesoura e uma enxada
l' enxada e uma lanterna
1 enxada e um facão
1 debulhador de milho. 1.0 lugar ar-

roz carolina)
1 medalha '

1 arado (1.0 lugar Aipim)
1 arado (1:0 lugar batata iaglese)

o

1 enxada
1 medalha

S.A 1 medalha
1 medalha
1 maquina de moer carne

1 enxada
1 medalha
2 enxadas
1 machadinha
1 enxada
1 medalha
1 medalha
1 taça
1 medalha (1.0 lugal1' criação de coeJh�)
1 enxada
1 rolo de aràn:pe �8rpado
1 enxada e IIlma maqluIlln8 de pJlltlDltr,.
1 machadO,-f., '

.

1 enxada',
"

1 medalha e IJ]IDa Illl.Ial(HlllIiraa. de pll!1�t
1 tesoura
1 medalha e IJ]ID Xampeíiío
1 enxada e llIm sell'u'ott,e
1 enxada e um nampeí'i.o
1 enxada e UI1Jl8 .med.allIDa

(,Continua no próximo Dúme«'o)

'I
,

"f
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administracão Lacerda
,

'Aroldo Carvalho Sec .. de
�
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I Catarinenses:

A

AnO 12· CANOINH�S. S. Cajarina, 8 de Fevereiro de 1958 .,N.484

Grupo Escoldr ,1/Almirdnte
CA"NOINHAS -:- SANTA CATARINA

;.,...

/"' EDITAL PARA 0/ ANO DE 1958

/
- MATRIcULA -

Dia 12 dê Fevereiro - l,a Série C.P.C.· e Quartos anos

Dia 13 de Fevereiro . Terceiros e Segundos' anos
Oia 14 de Fevereiro - Primeiros anos

Dia 15 .de Fevereiro - Os novos candidatos

CURSO -NORMAL REGIONAL
"'" ' ,:- EXAMES -

.

) Inscrições díá 27 de Fevereiro às 8 horas

•
'

. -, RE�ALIZAÇOES -

Segunda Épbca - Dia 28 de Fevereiro às 13 horas
Kdmissão -. Dias 20 e 21 de Fevereiro às 8 horas

.

Vagos - Dias 24-25-26 de Fevereiro
- MATRIcULA -

De 26 a 28 de Fevereiro

9_bs.:- Outros detalhes serão esclarecidos no ato das, inscríções,
A DIREÇÃO

",
,,' A Empreza União Catarinense Ltda.
avisa �oáo distmto público que dia 14' de
fevereiro, vai tirar um carro, especial com
destino 'às praias, regressando dia 19.

Melhores informações na agencia da
mesma.

I
.

palavra do Dr.
Viacão e Obras- Públicas

, '

que "levados pela obsessão de Ninguém ignora que o nosso
uma idéia, não sentiram o freio incipiente sistema rodoviário vi.
da formação

.

especializada, as nha se ampliando em extensão
vendas do especíalísmo, e salta- sem apresentar, contudo, as lIIe�
ram por cima das barreiras lhorias há muito exigidas pelo
erguidas pelas tradições acade- desenvolvimento do Estado, tais
mícas", E da longa lista do como pontes definitivas e estra_
grande escritor, estudioso da sr-

'

das técnicamente construidas e

queclogia, destacarei os nomes asfaltadas.
de Von Guericke, o maior físico
alemão do século XVII, jurista
de profissão; Galgani o desco
bridor da eletricidade, profissio
nal da medicina; Morse era pintor
e "Someríng", que construiu o

telégrafo elétrico foi professor
de anatomia!

A vida parlamentar e o jorna
lismo deram ao Governador Jor

ge Lacerda a visão, panorâmica
dos problemas coletivos e a

sensibilidade que tanto o des-

tínguem.
.

Já, agora, entretanto, 'nem
mesmo os mais impenitentes
adversários .corneteriam a des
façatez de negar as realizações
do Governador Jorge- Lacerda.
-Bastaria a análise. do intrincado
problema das roddvias e das so

luções encontradas e providen
cias em desenvolvimento, para
convencer\ os descrentes e der
rotistas do verdadeiro interêsse
do Chefe do Executivo Estadual. "

É qUI:: '0 8:_overnador _se dedica
à causa pública com tôda serie-.
dade e por ela .

se interessa e

por ela se ocupa, com verda
deira devoção, "com amôr e .por
prazer", corno d i r i a Scho

penhauer.
Dele zombaram uns poucos

chamando-o dei "poeta," diletan
te, esquecidos de que a história
da humanidade registra inúme
ros sucessos de diletantes e

autodidatas, como menciona C,
W. Ceram, aludindo a homens

'sues construções prefira
.

'as tintas a oleo

LUJOLA' e COMBATE
exclusividades da

Ao ensejo' das comemorações
do 2.° aniversario do atual Go
vêrno, com satisfàção, cumpro
o dever de apresentar à gente
catarinense ligeiro relatório sô
bre os trabalhos afetos à Secre-

.

taria de Viação e Obras Públicas.

São números e fatos que evi
denciam o interesse do Gover
nador Jorge Lacerda p e los

problemas básicos da economia
catarinense.

Sim, o jovem Governador, inte-
I

lectual, orador, homem de letras.
revela-se, a pouco e pouco, o

empreendedor, capaz de trans
formar em concreto, imagens e

sonhos que já haviam enterne
cido os corações das gentes de

- Santa Catarina,

Materializam- se gradativa
mente, as figuras do notável
tribuno: já a� pontes deixaram
de ser uma promessa e vôos
de imaginação; as estradas as-'

faltada� não são mais devaneios,
mas realidade palpitante; os edi
fícios projetados saltam do pa
peí e crescem, tornam corpo,
projetam sombra e servem à
coletividade, Os motores não são
mais palavras, mas movimentam
geradores, iluminam!

ns

I Para

l

, Viaja-se para Lajes, ainda hoje
pelo mesmo caminho palmilhado
por Hercílío Luz, o genial esta.
dista. Vai-se a Itajaí pela rnes,
ma rota que seguía o saudoso
Adolfo Konder quando Presiden
te do. Estado.

Vísando.ínovar panorama roo

doviario e obter' recursos que
nos possibilitassem � verdadeira
resolução há muito reclamada, G

ex-Governador Irineu . Bornhau
sen concebeu o Plano de Obras
e Equipamentos, em plena exe

cução desde 1956, já agora apre
sentando resultados práticos
graças à visão e ao patriotismo
do Governador Jorge Lacerda,
marcado pelo destino para re

solver 9S' problemas furidamen
tais da coletividade catarinense
- estradas e energia elétrica..

(Muito embora o, digno Secre.
tário Geral do POE houvesse,

Çontinúa n'outro local

sempre

.e A OS A. "E S M A L T E I
-----

Loutoras de v Fevereiro...." . ,

A maior das maiores
Tecidos e mais Tecidos,

deiramente baratos.
« 23,80

28,00
25,00
32,00
35,OQ
62,00

·

-9800, \

LOJAS· UNIDAS· "LTDA.
",

Xadrez Joinville «

Popeline Estampado «

. Organza Floreada {(

Nylon· Bordado
Atoalhado p. mesa [U�J«
Nylon Marquisete c'Ortina [U�l «

,

29,00
49,00
32,00
45,00
48,00
'78,00'

{(

8,90
9,80
9,50
11,80
14,50

"

15,20
21,00
22,00

nas
/

que V. S. nao pode' perder.
procedências por preços verda
somente para Fevereiro!!!

, ofertas
das melhores.
Aproveitem ...

. Zsfir p. Colchão metro 12,50 por apenas
Algodão Araponga (65) 12,50 «

,
'

Marim Primavera metro 11,80 «

Estampado 'Rosa' « 17,00 {(

Xadrez Paulista

Estampado Mimoso '«

Brim Ferro
'Brim Colegial

18,00
f

22,00 .

«

« «

25,00
28,00

« .cc

««

,

Sombrinhas p. sras e-. ,« _135,00 »

Alpacas e Entertelas 20'f. de desconto.

«

.«

«

cc

«

«

«

« «

« ( «

cc «

«

cc

«

REVENDEDORES
I

. �.

II'

que mais barato, vend.e em Canoinhas!
','

'A casa

(ANOINHAS - Rua Caetano Costa, 553 (Antiga Casa; F�ck -

.
�-_._-
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