
Confirmada pelo Tribunal de
Justiça ,90 Estado por unani

• •• midade, a sentença do' Dr.
desta Comarca que deu GANHO DE CAUSA ao senhor

.da Bibliotéca Municipal. .. contra o ato do atual
o' contrato firmado por seu antecessor.

leitores e ao público e'm
\

geral, vamos publicar do próximo
número em diante em série T'U DO e com provas porque o. prefeito do P.T.B. apoiado
por seus pares prejudicou o município agindo arbitrariamente no caso da Biblioteca Municipal.

AGUARDEM SENHORES CANOINHENSES ...

, ,

de Direito
João Seleme,
Prefeito que

Juiz
na questão
deixou de

"

cumpnr
•

nossos milhares deAos

O Deputado Benedito Terezio de Carvalho Junior que se

encontrá em Canoinhas em visita aos seus numerosos amigos e

correligionários. e ativando o alistamento eleitoral, aproveitou a

oportunidade para efetuar o pagamento de auxilios concedidos

pelo Governo do Estado, auxilias estes, resultado de seutrabalho
na Assembléia Legíslattva. e do Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
Secretário de Viação e' Obras Públicas. Dois homens que em

Florianópolis, sem-calarme e sem propaganda, desde que sairam

de Canoinhas a serviço dos interesses do pôvo, muito tem cola
borado para que as nossas entidades não sofram interrupção de

continuidade. Ao assinalarmos mais este resultado de um trabalho

constante em pról do progresso do nosso município e de outros,
outros tantos já foram feitos e realizados por estes dois legitimos
representantes da nossa terra e da nossa gente.

- ,

Ouvindo o' deputado Terezio a respeito dos auxilias que
trouxe para Canoinhas e Papanduva, disse-nos o ilustre homem

público: "Deixei de dar publicidade ampla sôbre os auxilias que
trouxe, porque é minha obrigação como cidadão e como repre
sentante dos dois municípios, trabalhar pela grandesa das comunas

que me elegeram, confiando-me a representação em Florianópolis.
Sou avêsso a publicidade. Os que me conhecem, sabem perfeita
mentte o quanto me interesso pelas coisas públicas e quanto zelo

pelos interesses 'do pôvo". '

'

Foram os seguintes os auxilias pagos pelo Deputado Be-
nedito Terézio:

'

Ginasio Santa Cruz de Canoínhas Cr$ 85,000,00
Igreja de Tres-Barras Cr$ 10.960,00
Escola de Floresta "São João" Cr$ 50.000,00
Igreja de Campo Alegre Cr$ 10.000,00

Congratulamo-nos com o Deputado Benedito Terezio de
Carvalho Junior e com o Dr Aroldo Carneiro de Carvalho, pelo
bem que fizeram a Canoinhas e Papanduva. Tais pagamentos,
cada vez mais, os credenciam perante a opinião de ambos os

municípios.

.

coisa em pOUCO espaço ...
o "BV" "o maior do sul do

mundo" não gostou do clichê do
Grupo Escolar de Major Vieira.
O aludido clichê queimou-lhe a

bôca, - não gosta que publiquemos
realisações do governo udenista,
tudo isso pela simples razão deles
quando governo nada te�em feito
em benefício do pôvo. Vem mais
aí, senhôres. Vejam hoje a ponte
sobre o Rio São João, que ma

ravilha 1

- Não perseguem 1 Não per
seguem 1 Mas entre outras coisas,
disse o último BV sobre a perse
�uição a Gustavo Maes: "Vamos
admitir que tenha sido" etc. etc.
Para refrescar a memoria do BV
e seus satélites, lembram-se de
Francisco Prada, Coletor de Major
Vieira, que Orty perseguiu até
remover .o homem? A qualquer
lllomento ele pode dar até por es

crito, as consequencias de sua

remoção. tambem uma lista com,

pleta dos nomes "principais" que
tanto bem lhe fizeram ...

...:_ Consta que Orty quer a todo
custo provocar uma briga cem Co
lodel a fim de melhorar a situação
no pareo de deputado. Colodel
que não é de nada, muito menos

de briga, evita encontrar-se com

'Orty. Coisas 90S aliancistas
coisas dos que tem ambição no

poder 1
..

--"O Prefeito Relâmpago" anda
desacorçoado, nem na Prefeitura
tem mais autoridade. Suas ordens
não são cumpridas nem se faz o

que ele manda. Se continuar as

sim, em pouco tempo ele irá a

Prefeitura, no fim de cada mez,
receber os vencimentos.
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do Governo do Estado

- o maior discurso do Colodel
na Assembiéia foi este: ··S1'S. De
putados. A minha terra tem um

Prefeito que pode servir de modelo
aos demais Prefeitos de Santa Ca.
tarina, Nunca o Municipio teve
um admistrador igual. O surto de
progresso é assustador" e cutras bo
bobagens. Não é de se .pedir o

rm�ri�tari�: �, C. C���Al��
CAIXA POSTAL, 2

Numero 486·'
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FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Três construções que após. concluídas enriquecerão esta cidade

Petróleo
em Canoinhas?
Notícias ainda não confirma

das, dizem que a Petrobrás vae

fazer sondagens tecnicas em La
geado Liso neste município a

fim de examinar um lençol
petrolífero que dizem existir na
quele Distrito. Máquinas e ca

minhões da Petrobrás segundo
consta, já chegaram ao local e

os trabalhos de investigação ,se

rão iniciados no próximo mes.

Se tal notícia vier a ser con

firmada, e se for encontrado

qualquer veio petrolífero, Canoi
nhas será incluida no terreno
das futuras explorações daquela
aludida Empreza.

Três majestosos prédios estão
em vias de acabamento: Banco
Nacional do Camércio S. A,
Sociedade Beneficente Operária,
ambas na Praça Lauro Müller
e Cooperativa dos Produtores
de Mate Canoinhas Ltda., -sita
à rua, Paula Pereira, que após
concluidas, enriquecerão o nosso

patrimonio e servirão de incen
tivo e exemplo a outros dotados
de iniciativas. Construções in
teiramente de alvenaria, os três
têm notavel significação .ao de
senvolvimento de nossa cidade
que já conta com um regular
número de outras construções
em idêntico estilo.

retrato do Colde] e colocar num

quadro e deixar exposto à vizita

ção publica como o maior Depu
tado do ano?

- Consta também que o Albi
no queria ser o candidato a depu
tado estadual mas Orty tomou-lhe
à frente. dizendo que o Albino não
se elegia de jeito nenhum e que
para salvar o PSD somente ele
Orty é que tinha possibilidades ...
Orty foi ao Rio comunicar ao Leo
berto que na escolha derrotou os

nereusistas ... cacique

,>,!1� 'f

, Jli\,��',

,

AUsiamento Eleitoral

Entrega de Títulos Eleitorais
Segundo conseguimos apurar

esta semana, inúmeros títulos
eleitorais estão prontos serr, que
os interessados. procurem no

Cartada Eleitoral.
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reíra "manifestou sua satisfação
no que se refere aos nossos

constantes apêlos, no sentido de
ativar o alistamento eleitoral..
Através de nossas colunas te
mos convocado todos os cidadãos,
a se alistarem, mas se atual
mente temos mais de 7.000
eleitores,' devemos ao trabalho
incessante de S. Excia., que com

grande empenho vem se dedi- ,

cando à .dífícil tarefa, tendo
conseguido em poucos mêses,
formar o respeitavel colegio
eleitoral que já contamos.

Está agora, o Cartório Elei
toral, com inúmeros títulos devi
damente prontos, precisando
apenas que os interessados pro
curem com os respectivos en ..

carregados a fim de facilitar o

registro de novos eleitores no

Tribunal Eleitoral.

Deixar para retirar os títulos,
, na última hora, pode provocar
atropêlos e dificultar outros
serviços internos. Devem, pois.:
todos os requerentes, compare-'
cerem ao Cartorío nos altos da
Prefeitura Municipal e, verifi�':<
carem se os seus títulos estão ,

prontos.
. ,

Fica, aqui, mais êste nosso,
apêlo em prol do desenvolvi
mento eleitoral do nosso muni
cípio.

Parabéns aos dirigentes das,
aludidas empresas por tão lou
vavel iniciativa. Gestos como

êstes, devem ser sempre imi
tados. Iniciativas particulares
dêsse quilate, devem merecer o

apôío de todos os canoinhenses.

Automovel
teleguiado

DETROIT, 15 (UP) -'- A Ge
neral Motors experimentou on

tem seu primeiro carro tele
guiado. Trata-se de um auto
moveI que correrá sozinho pelas
estradas, valendo-se de um con

trôle .rernoto gerado em" co�-'
rente elétrica. As rodovias terão
sob sua pavimentação uma

espécie de cabo dínamo aue

dará indução ao contrôle êle
trônico dq 'automovel. Embora
as experiê'nc.ias estejam .ern sua

fase priItl.�i'ia, admite-se que o

novo automovel poderá entrar;
em ação nos próximos 5 anos:

Casos, de parai isia
infantil em Joinville

Os médicos de Joinvile diag
nosticaram três casos de para
lisia infantil, a terrível moléstia
que em muitas cidades vem

grassando milhares de vidas
infantis.
Cidades do estado do Paraná

estão recebendo via aérea Va
cinas Salk. As autoridades sani-'
tárias de Joinvile e Blumenau
também estão por intermédio
do Govêrno do Estado, tomando
as providências a fim rece

berem as aludidas vacinas. O
Centro de Saúde de Canoinhas,
sob a direção do Dr. Reneau
Cubas, já se dirigiu ao Depar
tamento de Saúde na Capital,
solicitando providências, pois
no caso de, uma epidemia, es

taremos preparados com tôdas
as nossas crianças wacínadas.

'.

s. Terez� EspeCial
o se1,l café

·"l·
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. SaiiMinerais "Provimi" Vende-se
Proteínas - Vitaminas - ,M'inerais
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Dr_ 'Aristides Diener 5!" "

:: CIRURGIÃO DENTISTA i!

�i Raios X - Pontes Moveis e Fixas i� Procure no seu fornecedor
:: <' !! o sabão Princeza, Lygia,'
�

\ Dentaduras' AnatomicBS ii Borax ou Tupy
, - U
�"J :e Rua Vidal Ramos ii U d b:: - =: m pro uto om,

:: CANOINHAS Santa Catarina ::
h Iii . :: especial e canoin ense i

:::::==:::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=:::::�::::::::::::::il=

I

Cinco . �ontos básicos dos Sup,lementos "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 Ind. H. Jordan S.A.
Rua Getulio Vargas 562 - Canoinhas.

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura.

�73?__=áI'IIIEIill..iiIIS__w iIile-_lIilíimJi,mililIBII...'rmp RiMWMijilAii

_- Edifício próprio

A mais antiga
A mais sortida

'-

A melhor
.

'1;\ >preferida

Oficina ;"

RelAm.pago
'Compl�ta assistência para

b· . I ,do pequenó concerto
lU ii ICle eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
.

Ven�as à vista e a prazo
Sempre OFICINA RELAMPAGO
,Rua Paula Pereira

',RODOLFO T,AVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICA'J)ORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CQNFEITARIA especializada com café.

,-

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

estrada de Major Vieira.

Vende-se em Bela Vista
do Toldo, um moinho cilín
drico para cereais, uma pedra
para moinho; um motor a

oleo crú 35 hp .

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

1 alqueire de chão, casa.

de morada. e demais ben
feitorias.

Preço e condições a tratar

com o proprietário sr.

Hercilio Müller em Bela
Vista de Toldo.

Tratar com o sr.

Bento da Rosa Menezes
. em Canoinhas.

'Geladeiras? Só

CCFrigidáire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. Gardndo & I(nüppel Ltd.
,

Nesta cidade.

Moinho
/

à v e n da

Material elétrico
CASAERLITA

Café I

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

:1x

Ix

Noticias de interesse para os 'criadores /
e lavradores

A Associação. Rural de Canoinhas tem a
venda os seguintes produtos:

Piragí Granulado - isca envenenada para matar forrnígas,
.

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.

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.

,Café Sch'mitt
v.. S. já experimentou café Schmitt?'

Experimente uma vez e então

será seu preferido!

para bordar, jogos de cozinha etc.

Acôrdo Florestal elo Estado q�
Santa Catarina

Campo de Cooperação de Canoinhas,
com a. Associação Rural.

Tem para pronta entrega, as seguintes varie
dades de essências florestais:

Acácia Mimosa, Casuarina, Eucalipto Virrri
nalis, Bracat irrga, Acácia Negra, Cedr irrho, Eu

calipto Teret.icorrris, etc.

OBS:' As referidas mudas, são vendiàas a preços
mínimos, a fim de que todos possam colaborar com
o .Serviço Florestal. \

Orlando Nascimento - Encarregado
Alfredo (iarcindo - Presidente da Associação 3

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL,-Il"'
exclusividade da

CASA ESMALTE

Frios - 'Frutas e Verduras

NORBERTO FIEDLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) ,9x

Canoinhas Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vil de Major Vieira, Municipio de .

Canoinhas e Comarca de Canoinhas

J;stado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar

Boleslau Niespodzinski e Donani
Fernandes dos Santos. Ele, natu
ral deste Estado. nascido neste dis
trito. no dia 3 de setembro de 1936

operario, solteiro, filho legitimo de
Adão Niespodziski e Dona Anto
nia Niepodziski domiciliados e re

sidentes em Iraiópolis, peste Esta
do. Ela. natural deste Estado. nas
cida em Papanduva no dia 9 de
janeiro de 1941 doméstica, soltei
ra filha legitima de Manoél Fer
nandes dos Santos e Dona Louren
ça Ferreira de Mélo. falecidos.

ANIVERSA_RIANTES DA SEMANA
ANIV/:.,RsARIAM-SE
HO/E: . � srta. Ingrborg
aria Cristina, filha do sr.

raulo -Alunn Wagner,' a se"

dlOra Dna. Francisca, esposa
io sr. Iose VVa.rd�nski,· a

qlenina Sonia Cristina, filha
lo sr. Edgard Mayer,' o sr.

Raulino Pereira; o jôoem
Wlademir Neustaedter, resi

Imte em Curitiba.

AMANHÃ: OS srs. Orlando
Bauel e Vereador Ney Pa

l/lecO de Miranda Lima; a

Jlnhora Dna. Francisca, es;z

)osa do sr. João Werka.

SEGU,VDA-FEIRA: As se"

!/toras Dna. Tem-poria, es ..

�osa do sr. Nicolau Furtado
I Dna. Alaide, esposa do sr.

Carlos r. Ramais,' as mo

tinas Marcia Marion, filha
o sr. Sarkis Soares; Regina,
íllza do sr. Michel Seleme e

iegtinde Maria, filha do sr:
Pernando Freiberger.
rERçA�FE/RA:· OS SI"S.

Oswaldo Rengel; Vitor Bo
iars.ki e Floriano Crisan; o

jóvem Aloacir Alberto, filho
ao sr. Bernardino Fedalto;
j menino Anselmo I filho do
!r, Frederico Werdan; a se",

Ilhora Dna. Ema, esposa do
Ir. Alfredo Fiedler.

QUARTA-FEIRA: As se

IIhoras Dna. Estefania, es»

losa do sr, Emilio Kiicheler
t Dna. Waldemira, esposa
ao sr. Odilon Dauet; as srtas.
Celina Piecearka e Léa Se ..
lemei lOS srs. Haroldo Koept»

e

't,.

Pedro Jacob Reinert e lorge
Goncaloes; os meninos Lean
dro, filho do sr. Paulo Olsen;
Dorival, filho do sr. Nivaldo
O. Padilha e Rubens, filho
do sr. [oão Bedretchuk Sob.;

QU/NTA-FEIRA: A srta.
Noemi Furtado; a senhora
Dna. Alice, espsoa do sr.Lahir
Dumaso da Silveira; o sr.

Antonio Tomporoski.
SEXTA.FEIRA: A menina

Maria Luiza, filha do sr.
Romão Kawa; os srs. Hen»
rique Neustaedter e Max
Schumacher; o jôuem Luiz
Alfredo, filho do sr. Alfredo
de Oliveira Ganindo; o me"

nino Waldir, filho do sr, Mi
chel Seleme; a srta. Doris
Carvalho; a senhora Dna.
Thereza, esposa do sr. Wal�
demar Frantz.

Cumprimentamos os ani..
versariantes almejando-lhes
inúmeras felicidades.

Enlace matrimonial
Realizou-se, quinta-feira,

dia 20 do corrente, o enlace
matrimonial da sr ta, Nanci,
filha do casal sr. Leonel" Dna.
Mira Barcellos com o sr.

Orley Moreira, estabelecido
em Concórdia.

Ao jóvem par nossas feli
citações.

Panelas e louças
Casa Erlita

LIMITADAIEXPRESSO JOINVILENSE
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que estâ fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (déz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Iransporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhos 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 distinguidos,
agradecemos penhorados.
EX'PRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

- �rnr LU

. '. ç •.
'

SEnão fores eleitor não serás
. cidadão. Procura qualificar.

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

Faz que pretenden casar: José da
Silva e Balbina Corrêa de Franco
Ele natural deste Estado, nascido
em Paula Pereira no dia 31 de A
gosto de 1928, operario, solteiro,
filho legítimo de Arthur Antonio
da Silva e Dona Verginia Luiza da
Silveira domiciliados e residentes
em Palmital neste Municipio. Ela,
naturál deste estado nascida neste

Municipo no"dia 5 de setembro de
1938, domestica, solteira filha le
gítima de Toão Corrêa de Oliveira
falecido eD6na Maria Luiza Fran
co de Oliveira.

Apresentaram os documentos'
exigidos pelo Codigo Civil art. 180·
Si alguem souber de algum impe
dimento, acuse-o na forma da lei.
E para constar e chegar êste ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no lu
gar de costume e publicado no jor
nal "Correio do Norte"da cidade
de Canoinhas

Major Vieira. 17.2.1958

Sebastião Grein Costa
Oficial do registro civil

Ypiranga
Casa Erliía

Tintas

Compre
Sardinhas quilo
Cação seco quilo
Peixe salmão p. maionese 420 grs.
Peixe em esca beche 370 grs.
Petxe. ern escabeche 450 grs,
Peixe selecionado 450 grs.
Filet de tainha 200 grs,
Sardinha sem pele e sem

espinha
a portuguesaSardinha

Sardinha
Sardinha
Pasta de
Camarãu
Camarão

sardinha

Mlms

a vista e pague menos
Forforos
Leite Lactogeno
Fermento Fleishmann
Leite Nestogeno
Extrato de Tomate
Leite condensado

/ Sabão VerJcedor
ALPARGATAS RODA
CHINELOS RODA

15,00
30,00
42,00
16,50
20,00
25,00
18,00

Leite Ninho

250 grs.
250 grs,
200 grs.
500 grs.

28,00
22,00
14,00
30,00
20,00
20,OÓ
35,00

maço

48,00
7,()o
50,00
13,00
5(1,00
9,50
17,50
5,00

26,00

200 grs.
420 grs. Casa Fischer

.a --

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMACOES,
C o C E J � A 5,
F R I E 1 R AS,
ESPINHAS, ETC.

CONlU CASPA,
QUEDA DOS CA

BElOS f OE.MAiS

I�IRI[aII CODRDCIBIlUOO.
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ZYP6A J. N. Seleme

Sim, senhores, nós temos uma

Rádio. Uma emissora isolada,
que tra balha com afinco no

intuito de propagar por estes
brasís afora, a grandeza da
nossa terra.

Devemos orgulhsr-nos dela.
Uma emissora é· (Í. foco da cul

tura, das relações, dos hábitos
e Costumes de um povo. Infe
lizmente muito poucos a escutam
e os que ainda lhe dão ouvidos,
criticam-na.

A.,; deficiências .ia Rádio Ca
noinhas são problemas básicos
em que os verdadeircs culpados
somos nós mesmos. Devemos

prestigiá-la, devemos colaborar
no sentido da sua grandeza,
colaborar na execução de me

lhores programas que rever

terão para noss pra z er, pelo
gôsto de ouvi-Ia.

A Rádio Canoinhas, após ter
sofrido sérios golpes de gerentes
sem escrúpulos, prejudicada por
funcionários irresponsáveis, res

surge lenta mas firmemente na

pessoa da Sra. Dna. Cornélia
Wordel Müller Schramm, ge
rente capaz, que trabalha com

eficiência e honestidade.

Em rápida entrevista com a

conceituada sra. Cornélia, que
me acolheu com extrema ame

'. bilidade, tive um esboço dos

problemas da emissora, os que
necessitam de solução imediata.

.

"O maior dêles, segundo me de- Iclarou a Sra. Cornélia, é a de

ficíêncía de voltagem, A Rádio I

Canoinhas, domingo passado,
fci obrigada a suspender sua

transmissão por diversas vêses,
por falta de energia. A propó
sito viu-se a gerente na con

tingência de irradiar a seguinte
nota: "Ouvintes, por incrível

que pareça, esta emissora esteve

novamente fora do ar por mo

tivo da baixa voltagem da ener

gia elétrica em nossos aparelhos
transmissores. É o cúmulo se

nhores responsáveis",
Creio que esta nota é o su

ficiente.

Nossa emissora, apesar de

possuir poucos funci'onários e

colaboradores, vem desenvol
vendo suas atividades de uma

forma competente, apresentando
programas que merecem ser

ouvidos, como: "Almoço Sonoro",
"Cocktaíl Musical", "Boa Noite
Musical" e outros.

A SJ ta. Indía Morena, Rainha
e funcionária da ZYP 6 está or

ganizando novos programas.

A emissora vem adquirindo,
mensalmente, os mais recentes
sucessos de gravação.
No entanto, é necessário que

colaboremos com a Rádio Ca

noinhas, que surjam mais firmas

patrocinadoras. que assistamos
seus programas de auditório e

que prestigiemos nossa emissora

para que ela seja o meio de
difusão· de nossa cultura,' dos
nossos empreendimentos, das
maravilhas e progresso de Ca
noinhas!

i

É bom ter amigos Sinceros e leais. Graças a Deus, sempre
os temos. E. quando vou à Canoinhas também por lá cs encontro.

Num dia destes - que nós da roça chamamos "dia de preto" por
não haver na Iolhiuha um número· vermelho que indica o dia de des
canso - dei um pulinho até a cidade e, como sempre, reencontrei
os amigos. Um deles incentivou me a plantar trigo e o outro a es-,
crever. Gosto de trigo e gosto de rabiscar pois se nós pleutâssemos
o trigo, ao meuos o suficiênte para o nosso consumo, e �e íoseemos
menos "pão-duros" quando se trata de assinar e lêr bons joruaia e

revistas -'- progresso material e intelectual daria também um pulinho
para a frente, Aqui deixo a recomendação amiga: Vamos plantar
muito trigo 'Mas nâo é só. E' necessário plantar tudo. inclusive bra

catingas. porque a lenha está minguando e,· se o desflorestamento
contiuuar nêste passo, logo não mais poderemos cozinhar o nosso feijão
sem importar a lenha ... Para que isso não aconteça, vamos plantar
bracatiogas. E' muito fácil. Desenvolve·se bem nas terras de 2.· quali.
dade -- fracas - m�s é necessário que sejam lavradas e livres de erVBS

daninhas e capins. E preciso capinar somente no primeiro aoo de cresci·
mento. Para'economizar tempo e trabalho, é bom esparramar sementes
nBS áreas de�t.inada8 para êste fim, plantando ao mesmo tempo arroz ou

outro cereal o qual coibido, deixam· se bracatinga8 que não mais necessi
tam de cuidados e9peciai!'. Para 91ter sementes desta árvore, o mais prá
tico é colher l:amos carregados, expô· los ao calor do sol durante algumas
horas e depois batê·loll sôbre o assoalbo com uma varq :r��\Bte.nte. Em se·

guida passar no .ventilado!· ou [18 falta �êste, num�.,eo�ira para retirar
as cascas e detntos. A epoca da colheita das seméqtes começd em de-_
zembro e termilla em janeiro. J. WZOREK

Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

OLEOS PARA CABELO: de Ovo - Admiravel - Palmolive
- Colgate - Glostora - Gessy - Dirce - Baboza - Oleo de,
Lavanda e de Lima - Brilhantina - Quina Petroleo - Perfumes
- Loção Brilhante - Loção Pindorama - Leite de Colónia e

de Rosas r

, Agua Velva - Creme de Barbear e Pinceis -

Pentes Flamengo - Esmalte - Batão - PÓ de Arroz - Anti
sardina e muitos outros artigos de perfumarias,

CASA LANGER

VAMOS PLANTAR.»

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ministério da SaiIde
Departamento Nacional de Endemi'ás H u rais
CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMAIH!:LA

AVISO IA POPULAÇÃO
a Departamento Nacional de En de rnias Rurais, Circuns

crrçao de Santa Catarina, está realizando em tôda área do Es
tado o serviço de vacinação contra a Febre Amarela.

Considerando que o surto de Febre Amarela Silvestre

que assolou vários Estados, acha-se apenas paralizado, convida a

população em geral para se vacinar contra a doença, tendo obtida
franca colaboração da Secretaria de Saúde e das Prefeituras

Munícípaís, objetivando facilitar por tôdas as formas ao seu al
cance. Q pleno êxito de sua tarefa.

Para melhor esclarecimento informa o seguinte:
1 - Uma vêz contraída a doença não existe trata-
mento específico para a mesma.

.

2 - A vacina é a única proteção contra a Febre
Amarela.

S - Tôda pessoa acima de 8 mêses deve ser vacinada.
4 .....;. Não. produz reação e nem afasta o vacinado de

suas ocupações habituais.
5 - Não há contra indicação para vacina e não tem

resguardo.
,

(3. -;- A vacinação e inteiramente gratuita.
.8ste é o momento oportuno para que todos se beneficiem

com' a vacina contra a Febre Amarela, porque as equipes de

vacinação não poderão retornar, futuramente, aos municípios já
atendidos e dados por vacinados, no presente período de acalmia,

Os trabalhos obedecerão o seguinte itinerário:
Local da Vacinação Dia Hora

nua Almeida Cardoso (residência Bojarski) 25 das 10 às 12 h.
Casa Irmãos Trevisan

<,
- Rua Paula Pereira 25 das 14 às 16 h.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira '- Chefe de circunscrição
Dr. Haroldo Ferreira .: Prefeito

Alcides Monteiro da Costa _ Técnico Vacinador

A Vacinação é inteiramente gratuita.

José Yvan da Cosia
Bacharel em Direito

.
\

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Olive.ira n_O 580
CANOINHAS -- Santa Catarina

C'

.'

"

Bôas notícias Estradas consértadas
Visitantes ilustres

as moradores de Rio da Areia
.de Baixo e adjecências estão
muito satisfeitos e gratos ao

Dr Aroldo Carneiro de (
..ar

valho o qual vendo abando
nadas e em lamentavel estado
as estradas do interior, mandou
nos a máquina do Estadia que
está consertando as estradas

municipais. Os lavradores vere

ficaram isso in loco. Apesar
disso uns espertalhões dizem

que (I Govêrno do Estado está

pagando uma dívida ao muni

cípio e que a dita máquina
trabalha a Cr$ 200,00 por hora
e assim está pagando a tal

Centro de Preparação ftgt'íco!a
"Vidal Ramos" - Moreilio Dias
a Diretor do Centro de Pre

paração Agrícola "VIDAL RA
MaS" comunica aos interessados
que se acham abertas até o dia
28 do corrente, as inscrições
para o. concurso de habilitação
ao Curso de "Práticos Rurais".

a Curso que terá. a duração
de 3 anos, funcionará sob regi
me de internato inteiramente

gratis, mantido pelo Governo do
Estado.

as candidatos deverão apresen
tar-se naquela Diretoria, muni
dos dos seguintes documentos:

1 - Certidão de nascimento,
provando ser maior de 13 anos

e menor de 18.
2.° "'- Atestado de saúde;
3.° - Atestado de vacina.
4.° - Prova de conclusão

do 3,0 ano primário.
5.° - Quitação cf o serviço

militar se for maior de 17 anos

6.° - 2 fotografias 3x4.

Para melhores esclarecimentos

poderão dirigir- se à Diretoria
do Centro de Preparação Agrí
cola "VIDAL RAM'JS".

Caixa Postal, 87 -- Fone: 299.

Realização do Govêrno do Estado

Ponte sobre o Rio São João. '�bra da Secretaría de Viação e Obras Públicas atravez
do Departamento de Estradas de Hodagem de Canoinhas. A Construção desta Ponte
veio acelerai' o ritmo de progresso e ligar definitivamente Canoinhas às cidades de Mafra
e Curitiba. Antes da sua construção, em época de enchentes, Canoinhas ficava isolada
das aludidas Cidades. Além da ponte, foi ainda construida uma estrada que dá acesso

à mesma encurtando o trecho mais de 500 metros.

Realização como esta, demonstra O:'i�terêsse dos homens da UDN pelas coisas públicas.
, I',
�\I

dívida imaginária. Mas estamos
bem informados que o Estado
não deve sequer um centavo
ao Município. a que interessa
saber e que todos sabem é isso:
Que o, Estado consertou as nos

sas estradas, graças ao Dr. Arol
do Carneiro de Carvalho que
com este nobre e belo gesto'
provou que êle de fato é amigo
dos lavradores e deu um gei
tinha de mandar a máquina do
D. E. R. porque não mais havia
meios para sair até Valinhos,
Rio da Areia (JU Felipe Schmidt,
pois o capínzeiro dos barrancos I

cresceu a tal ponto que os

transeuntes se sumiam. E os

buracos? Eram de pasmar.
Agora, graças ao DD. Secretário
de Viação e Obras Públicas,
todos poderão viajar e trans

portar seus produtos pois as

estradas ficaram que nem um

espelho, Para os homens do

campo o que vale é a ação, o

trabalho como acaba de de
monstrar o dinâmico Dr. Arolde
com seu nobre e patriótico gesto
e iniciativa. Os colonos não

gostam escutar conversas sobre
dívidas públicas etc, a que êles
gostam é ter estradas boas para
puchar o seu milho ou feijão
pois impostos todos pagam.

!

x x X

Outra surpresa agradavel
habitantes desta zona foi a a�s
sita do Exmo. Sr. Deput �l.Benedito Terezio de Carva�ho
em companhia de Sr. João A

o

. gusto Brauhardt DD. EscrilJ�'
de Felipe Schmidt. ao

O ilustre homem público .

s�tou muitos amigos daqui inc�:
srve os membros da diretor"
do Círculo, tje Pais e Profe::
sares de RIO da Areia de Baix
tratando dos melhoramentos

,o

serem levados a efeito para �
bem do povo.
J. P. Modelinho - lavrador

,PER'DEU-SE I·i
No itinerario de Paula Pe, I
reira a Canoinhas, uma bolsa j
com documentos, pertencen. i
tes a Saul Guimarães. :

GraÚfica-se a quem en
contrar, entregar na Radio
Canoinhas, ou no Correio dei
Paula Pereira.

Assine! Leia! Divulguel
Correio do Norte

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEXCIL

APRESENTA:
HOJE - às 15 horas - Proibido até 5 anos

GRANDIOSA MATINEE apresentando o filme

CORsARIO DE TRIPOLI
com Paul Henreid e Patricia Medina

"Sensacional filme de aventuras e pirataria,"
-----

HOJE • ás 20,15 horas - Impróprio �té 14 anos

bom! ASTRO ,

e

exclusividade da CASA ESMAL TE

, \

Cine Teatro Vera Cruz
I

ARMADO ATÉ O,S DENTES
com Robert Mítchum e Jan Sterling

"Sensacional filme faroeste"
.

,

cont. da serie: Os Cavaleiros do Rei Arthur
-----

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

ARMADO ATÉ OS DENTES
conto da serie: Os Cavaleires do Rei Arthur

, -----

DOMINGO _ �s 17 horas Censura afé 5 anos
as 20,15 hrs,

-

Proibido até 14 anos

PLANETA PROIBIDO
EM CINEMASCOPE

cf Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen
e ROBBY, o robot

"Dê um salto ao ano 2.200, .. veja os prodígios
do INCRIVEL! FANTASTICo!

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

3a. e 4a. FEIRA � ás 20,15 horas. Proibido até 18 anos

CADA BALA UMA VIDA
I,

cf Edward G. Robinson, Georde Raft e Andrey Totter
"Sensacional 'filme policial"
-----'

5a. e'ô.a FEIRA:. às 20,15 horas - Proibido até IS anos

o SALARIO DO PECADO
cf Fsrley Granger, Anthony Quinn e Anne Bancroft
"Subira no mundo pela escada do crime, e voltara,

morto, à sargeta onde havia se criado"

BREVE: Encruzilhada do Destino, Loucos são
Voces, Estrada da Vida, etc.

�I _..rlv.,
---

CaFé? mas caFé
•

o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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filho
É
,gosta

.

amigo
Então não perca tempo!

Se êle tem no mínimo 13 anos,

e já completou o 3,° ano pri
mário, há uma grande oportu
nidade a sua espera,

.
Em Lajes, está a sua disposi

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
técnicos e práticos, estão nossos

alunos de posse do Certificado

de PRATICO-RURAIS que lhes

capacita a am campo vasto de
atividades profiseionais.
Portanto, todos os jovens que

o desejarem, deverão fazer sua

inscrição para o Concurso de

Habilitação no CENTRO DE
PREPARAÇÃO A GRIC OLA
«VIDAL RAMOS» de Cariei
nhas,
Para tal fim, exige-se apenas:

l) Certidão de nascimerrto
2) Atestado de Saúde

do
da

campo?
criação?

3) Atestato de Vacina

4) Prova de conclusão do 3.°
ano Primário'

S) 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 ccn

curso constará de conhecimen
tos elementares de ARITMÉ
TICA E PORTUGUES; os 35

prlmeiros colocados serão auto

maticarnente inscritos como a

lunos, recebendo a lista de seu

enxoval pessoal.
Qualquer outra Informação

dirija-se para:

Diretor do Centro de Prepara
ção Agrícola «Vidal Ramos> -

'

Caixa Postal, 87 � Marcilio
Dias - Canoinhas.

Ensino G'ratuito!
Internato Gratuito!
Alimentação Gratuital

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve-

I
te eleitor imediatamente, pro
.curando um dos pôstoe de
qualificação da cidade.

j�.�t.�\'I.
C O fiI S U t IMPÕE-se POR sí. ..

EXAMIIlE-O PHAUiE !'(li! ilEl&Ulf
.

.. COH6ElADO� Mmo ! !NOXiDAVH

.. fORMATO E OIS'OSiÇJ;O I!m�N� IDUliS
• aOBusm INIGUAu.m . "CA9UIENTO

líCNICO P!RFEITO
.. fU"CIONAME�TO SIlUCIOSO

�------------��--------o

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASil

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CDNSUL" S. A.

RUA ARAIlAH6UA. m e 514 - ex. POSTAL 267. END. TELEGR.; "eONSUl"
JOINVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUtORIZADO:

'f

Merhy Seleme '& Filhos
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos 'escritórios

da Canoinhas Forç� e Luz S. A.
.. 'II *"",*"ª,,,JWW R·.

....

MNa*SA1It

Um terreno com 1 alqueire
e 30 litros de chão, con-.

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

Os interessados
procurar o Sr.

Schreiner, no local.

, \
deverão'
Antonio

2x

Aluga-se.

ARMAZEM
area livre 180 m2

Tratar nesta redação.

VENDE-SE
1 motor-gerador! Jonhson

- de 12 volts·' - 300 watts
- próprio para luz - con-

s"umo a gasolina - para 1 O

lâmpadas de 30· velas.

Preço de ocasião. Tem dois'
meses de uso.

Informações com Wal
demar Knuppel.

Utensílios
domésticos

ea�(J, �tlit4
A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem

Ieleitores.

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

Rural de Caneinhas.

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

Ha' Relojoaria Sulssa
de Guilherme J. A. �ouza

Rua Eugenio de S01,1za
= MAAi

i"lotores "MWM" Diesel

I -

!

r
!!-
�
ii
li

Tipos KD 12 de 5 a 40 hp. 1 a 4 cilindros.
Tipos FB, GA, HA FULBERLAND de 3. 5 e 7 lhip.,

Refrigeração a agua. •

Garantia de fornecimento de todas as peças genUJinas.

,
Agente em Canoinhas

J _ C ô r t e Pr. Lauro Müller,751 • Fone 125

Relação dos prêmios conleridos
aos Expositôres da 2a. Exposiç�º

Agro-Avícola Industrial
(Conclusão do número anterior)

Silvia Dolin 1 medalha; José Protzek 1 arado (1.0 lugar
trigo paraguai; Schneider Logemann & Cia. Ltda. 1 medalha; Migoel
Tadra 1 enxada e uma maquina de plantar; Inacio Zoreck 1 enxada
e uma foice; Hercilio Oreher 1 maquina de plantar; Alfredo Erzinger
1 enxada e uma foice; Francisco Steilen 1 enxada e 1 tesoura; Paulo .

Gudas 1 enxada; Eduardo Gudas 1 enxada; João Godas 1 enxada;
- José Gritens & Filhos 1 enxada; Alexandre Tomaz da Silva 1 saco

de hiperfosfato; João Paufil 1 enxada; Adão Muchenski 1 enxada e

um machado; Alfredo 'Schram 1 tesoura; Luiz. B. Zansinski 1 enxada;
Afonso Flaith 1 medalha; Zeno Ribeiro da Silva 1 medalha; Irmãos
Zugmann Ind. e Com. 1 medalha: Comercial Pedrassani Ltda. 1 taça
(1.0 lugar); Antonio Pazda 1 taça (l.o lugar criador de equinos raça
Poney) 1 martelo; José Pazda 1 enxada; Granja São Pedro 1 nedalha;
Ceramica Canoinhense 1 medalha; Estauislau Gelinski 1 martelo e

uma enxada; Felicio Dubyclop 1 maquina de moer carne; Leónidas
Ziemann 1 medalha; Espindola Afonso Cavalheiro 1 enxada; Amadeu
Miranda 1 enxada; Antonio Schelbauer 1 maquina' de moer carne;
Braz Soares Cardoso 'I enxada; Sebastião Gomes 1 enxada e' orna

lanterna; André Czarnik 1 lanterna e um rolo de arame farp.; Miguel
Czerniak '2 rolos. de arame farpado Alfredo Steilen 1 saco de hiper
fosfato; Aldo Pacheco Sobrinho 1 medalha (l.o lugar); Francisco Cubas.
1 enxada; Fre-derico Witt 1 medalha (l.o lugar); Pedro Artn�r 1 saco
de hiperfosfato; Francisco Hutsho vski 1 enxada e um serrote; Izidorio
Novack 1 machadinha; Hugo Neumann I medalha; Francisco Vieira
Morais 1 enxadão; Antonio Hanemann 1 lanterna: Ervino Wiese 1
enxada; Industrie Marbu Ltda. 1 medalha; Henrique Voigt 1 taça;
Bento Ferreira de Souza 1 enxada; Otavio Muoster 1 tesoura; Maria
L. Burgart 1 rastel; João Gluküski 1 breque de carroça; .

Carlos Müller
1 enxada; Amaudus Müllmann 1 arado, Augustinho Cornataki Llan
terna, Afonso Steilen 1 pa de juntar e uma machadinha. Waldemiro.

Pospor ] enxada e um serrote: Francisco Rodrigues I serrote, Gui
lberme Pevski 1 enxada e um serrote, Nivaldo G. Padilha 2 BdCOS

de adubo hipesforfato (1.0 lugar milho e feijão de eô�)" Arnoldo
Agostinho 1 lanterna e uma enxada, Octavio Nunes Figueiredo 1 fação,
uma enxada e um debulhador de milho (l.o lugar feijão preto). Adaira
Rosa 1 maquina de moer carne, Cecy Allage 1 medalha, Bernardo,
Hatschbech 1 moinho, pI milbo, João Hauerback 1 enxada e um

breque de carroça, Romão Kondagevski 1 enxada e uma maquina de
plantar, Bernardo Knopp 1 rolo de arame farpadó e uma maquina
de plantar, (1.0 lugar em centeio), Afonso Knopp : 1 enxada e uma

plantadeira, Julio Hcdr igues Ferreira 1 enxada e uma plantadeira;
Edwig Danemann 1 rolo de arame farpado, João Wzorek 1 rolo de
arame farpado, Francisco Figura 1 rolo de arame farpado. Henrique, '

Fuck 1 Baco de hiperfosfato, João AUgl18tO Braubardt 1 saco de hí-'�
perfosfato, Paulo Figura 1 saco de hiperfosfato, João Figura 1 saco

�

de hiperfosfato.: Benedito Gosslar 1 medalha, EUClides Marques 1
cortadeira e' uma enxada, Paulo Hreczko 1 enxada e uma plantadeira,
Eduardo Klobukoski 1 rolo de ·arame farpado; Agenor S. Martins 1
rolo de arame farpado, Luiz Oliskovczk.i 1 rolo de arame farpado.
José Oliskovczki 1 rolo de arame farpado, Francisco Klobnkoski 1
rolo de arame farpado, Eetanislau Rodcheski 1 rolo de arame farpado,
Pedro Niegelski 1 enxada e uma plantadeira, Felix Bialeski 1 rolo
arame farpado.

Obsr- Encontram-se a dispoaição dos ers. Expoaitôres, 35 di
plomas e seus respectivos' prémios. cujos nomes ainda não constam
nesta relação. Todos os expositôres além dos premies, foram contem.
piados çom diploma,�i::

.

"

A Associação Roral em premies e diplomas g8!\1tOU Cr$...
136.534,00" exclusive os premios distribuidos pela Secretaria da "Àgri
,cultura atravez da Diretoria da Produção Vegetsl e Produção Animal
. constantes de maquinas agrícolas e ferramentas, bem como 3 terneiros
das raças: Holandesa e Jersey.

Alfredo O. Garcindo," Presidente Waldomiro Bubniak, Fiscal

;iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTATUTOS DA
Comissão Pró Aeroporto de CaDoiDbas�

Dos fins da Comissão
Art. '1. - A COMISSÃO PRÓ AEROPORTO DE CANOI

NHAS, � uma associação de pessoas, constituida pOI� represen
tantes das entidades de classe de âmbito local, entre colabora

,

deres eleitcs, de conformidade com os presentes estatutos, que
tem por finalidade:

a) - estudar os planos existentes, para levar a efeito a

construção definitiva do' Aeroporto de Canoinhas;
b) '7""" promover reuniões de cara ter festivo, afim de des

pertar ,o interesse público ou privado por suas realisações;
§ 1. - A COPRAC, sigla adotada pela Comissão Pro Aero

porto de Ganoinhas, terá como séde .o edifício em que funciona
'li' Prefeitura Municipal onde realizará, normalmente suas sessões.

§ 2. - É vedada a Comissão tôda e qualquer filiação com
.

agremíações de carater político que vá de encontro a sua fina
lidad .

Art. 2. - Para realisar os dispositivos do art. 1., compete
a ,Comissão:

.

a) - fazer publicidade em torno dos atos da vida da associação;
b) - representar-se junto as associações que tenham por

finalidade a realisação de obras de interesse público;
,

c) - realizar palestras, conferências, solenidades, recreio
social ou representação artística, etc, de tal sorte a contribuir I
'para desenvolver no espírito público o interesse pelos objetivos
que tem em mira,
r

Capítulo II - Do corpo social
Art. 3. O corpo social da Comissão se constituirá de:
a) - Membros Fundadores
b) - Membros colaboradores
c) - Membros honorarios
d) - Membros beneméritos
e) - Membros contribuintes.

Art. 4, - Serão Membros Fundadores: aqueles que deli
niaram � e�tabelecHam as bases para criação da Comissão, cujos
nomes figuram na ATA de sua fundação alfabeticamente, assim,
descrímínados:

.

Art. 5. - Serão Membros colaboradores: o substituto e os

auxiliares dos Membros' da-Diretoria, eleitos da" forma preceituada
no disposto do paragrafo 1. do art. 18.

Art. 6. - Serão Membros Benemeritos: as pessoas que.

(CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO) <'

Curso de Esper�nto
O Clube Espreantista de Flo

rianópolis aceita alunos por cor

respondência de, qualquer ponto
do Estado. O interessado escre

va à Caixa postal 377 e rece

berá as aulas e exercícios se-

, manais. Para receber as nov�s

lições, o aluno devolverá os exer

cícios feitos, para correção.

:._,
.'

Vende-se
5 datas com propriedades

em campo d'Agua Verde.

Ver e tratar condições e

preço com Miguel Wojcie
. choski, Rio Novo, Major
Vieira ou nesta redação. 4x

as fábricas, de pneus
por falta de borracha
São Paulo, 14 (UP) - A fábrica de

pneumáticos Pirelli anunciou ho
je seu fechamento, por falta de
borracha para seus trabalhos A
Pirelli que é a primeira fabrica
a utilizar caucho bruto na fabri
cação dos seus pneus, se vê
forçada a abandonar a indústria.

,
""'1'

x x x
,.

São Paulo, 14 (U.P). - Chega
rarn ao pórto de Santos setecen
tas toneladas de borracha des
tinada a indústria paulista, O

carregamento destina-se a abas
tecer as fábricas de São Paulo

por sei" dias, apos o que persis
tirá a falta de matéria prima, que.

. já determinou o fechamento de
uma fábrica de pneumáticos. Ao

qUê se informa, duas outras fá
bricas, a Fireston e a Goodyear
só possuem estoque para funcí
onar por mais dois dias.

Café' Só Marly

o SESI. entrega os primeiros' diplomas d" -Corte e Costura
\ ·Do Dr; Nilo Bastos, Encarre- turma de Corte e Costura. A
gad? do Nucleo Regional do noticia causou-nos bastante sa.

.
Sesí em Canoínhas, recebemos tisfação, pois é mais um orgão
a agr�davel comunicação de .que que está aliado ao desenVolVi.
no dia 14 do corrente, foram mento do nosso município.
entregues as primeiras forman- Agradecemos o convite que
das, os certificados da primeira nos foi formulado. '

� T E R R'E N O
No kilometro 17 estrada para Mafra, a 4 kilo.

metros da estrada com 52 alqueires, sendo 15 terra
para cultura de La e o restante terreno bruto com apro.
ximadamente 15 a 20 mil metros de lenha, bastante
herval, alguma madeira. de lei e boa aguada.

Ver e tratar com Sr. Oriomar Schaidt à Rua Curi-
tibanos sin em Canoinhas.

.

Informação nesta redação, ,

2x

Edital de Concorrência Pública '

A diretoria da Sociedade Beneficente Operária, devida.
mente autorizada pela Assembléia Geral realizada em 10-1,1.57
torna público o seguinte: _.

" ,

a) - Que acha-se aberta concorrência para o seguinte:
1.0) - Arrendamento para jexp!oração dos serviços de

bar e restaurante da Sociedade, na nova séde
social.

2.° -I Arrendamento de uma das salas do prédio social.
b) - Para o arrendamento dos serviços de bar e res

taurante, o arrendatário deverá realizar O' pagamento
adiantado de parte .do aluguel, que deverá ser empre
gado no acabamento da respectiva sala.

c) - Os interessados deverão remeter suas propostas ao

Presidente da Sociedade, ern envelope fechado, até 8S

10 horas do dia 9 de março "de 1958, devendo nelas
constar o' seguinte:
1.0) - Qual o aluguel mensal .que deseja pagar.
2.°) - Qual o prazo que pretende para o arrenda

mento.

3.°) - Qual a importância que poderá pagar adianta
damente..

'd) - As propostas apresentadas serão abertas e apre
ciadas pela diretoria, em reunião a ser realizada as

10 horas do dia 9 de março de 1958.

f) - Toda e qualquer informação sôbre o presente as

sunto, os interessados poderão obter com o Presidente
ou Secretário da Sociedade.

Ganoinhas, 17 de fevereiro de 1958.

Alcides Schumacher - Secretário

Dr. Mário Mussi Presidente 3"

\.'
-

loucuras ,de Fevereiro... nas

ofertas que v. S. não .pode
das melhores procedências por preços verda-

Aproveitem ... .sómente para Fevereiro!!!
Zefir 'p, Colchão metro 12,50 por apenas '. 8,90 Xadrez Joinville « ,29,00 « « 23;80

Algodão Araponga (65) 12,50 « « 9,80 Popeline Estampado « 4:9,00 « « 28,00
Morim Primavera metro 11,80 « « 9,50 Organza Floreada « 32,00 « « 25,00
Estampado Rosa « 17,00 « « 11,80 Nylon Bordado « 45,00 « « 32,00
Xadrez Paulista ({ 18,.00 -« « 14,50 Atoalhado p. mesa [U�) «. 48,00 « « 35,00

Estampado Mimoso ({ '22,00 « « ,15,20 Nylon Marquisete cortina [1.��1 « 78,00 « « 62,00
Brim Ferro « 25,00 « «, 21,00 Sombrinhas p. sras. « -135,00 )

« 98,00
Brim Colegial

�

« 28,00 « « 22,00 Alpacas e Entertelas 20'f: de desconto.

A maior das maiores
Tecidos e mais Tecidos,

deiramente baratos.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA
..

�, (

A casa,·que

CANOINHAS

mais barato vende
,,:'_",

--===ri

.

LOJAS UNIDAS LTDA.
perder,

",

REVENDEDORES

em Canoinhas!

Fuck Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




