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SENHORES EU VI ...
Biblioteca e o prejuízo

dar ao Município
o caso' da

que o Prefeito vai

SENHORES EU VI... O caso da 8iblioteca Municipal e..•
QUEM DEVE PAGAR?

O Prefeito Haroldo Ferreira ?- _

o Municipio?

Marque c]: X a sua opinião e remeta este coupon a ri/redação.

• .ie ..

Bilhete ao Deputado Mentiroso
Entre as mirabolantes "realizações" do atual Govêrno

Municipal, que realizou em 2 anos o que outros em 200
anos não fizeram, arrola-se a Biblioteca-Fantasma, assinalada
com "instalação" (desabotoai-vos, cozes !), que custou a ba

gatela de cr. 200.000,00 e urro pouco mais.

.Munícípío riquíssimo! Pergunta-se:
1) Onde está "instalada" a Biblioteca do Prefeito? Qual

,

é o expediente da mesma ? Quantos leitores tem inscritos?
Se não haver resposta a essas tres perguntas, explica-se um

grande segrêdo: é em tais "Bibliotecas" que as sumidades
culturais do PTB em nosso Município vão beber ciência.
(Sem alusão ao "português" do Colodel.)

2) Se a Biblioteca é fantasmagórica, como todo mundo
sabe que é, qual é o trabalho do "Bibliotecario", que há
muito tempo está recebéndo a esmolinha de Cr$ 6.000.00?

i Município riquíssimo! E a digna Câmara dos Vereadores o

que faz? "Onde estamos nós I"; já exclamava Cícero. Em
Roma, havia Çat1lina ...
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Capitulo III
Foi uma correria... o Prefeito não se conformando com

a brilhante decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca, por
seu advogado legal e por outro 'deputado-advogado, apelaram
para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, convictos desta
feita que o feitiço viraria contra o feiticeiro.

Enquanto se aguardava a decisão do Tribunal de Justiça,
uma esperança acalentava os "pobres corações aliancistas" que
de qualquer forma queriam apagar a nódoa que os envergonhava
perante a opinião publica, mas a justiça que não tem côr politica,
mas tem decisões que honram a nossa terra e nossa gente, em

brilhante decisão CONFIRMOU POR UNANIMIDADE, a' sentença
do Dr. JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, que deu ganho
de causa ao Sr. João Selerne, na questão da Biblioteca Municipal
- contra o ato do atual Prefeito que deixou de cumprir o con

trato firmado por seu antecessor. Ficou assim público e notório

que os, "caprichos" do Prefeito aliancista, não só envergonham
nossa terra, como acarretam avultados prejuízos ao povo, este A reforma do Secretariado do

pouco que o elegeu Prefeito para os cobrir de vergonha. Estado ainda' não admitida de

E, hoje só se fala nesta comentada questão, para mostrar
.

publico, pelo Sr. Governador, já
aos canoinhenses e aos patriotas que acima de pretensões politicos- vêm causando celeuma nos meios

partidarias existe a JUSTIÇA. políticos da Capital e em certos

Que necessidade tinha o municipio de Canoinhas de "arcar" aspectos explorações foram ini

com tremendos prejuízos, só pelo fato de ter como Prefeito um
ciadas visando a perturbacão do

homem que desconhece DIREITO E LEI, um homem que quer possível ato do chefe do Exe

satisfazer suas paixões politicas, sem olhar as funestas consequen-
cutivo catarinense, tornando

cias que podem advir. Portanto meus senhores, h o m e n s dessa claro que interesses excusos em

tempera não podem ser Prefeitos e nem tampouco ocupar cargos
desvirtuar qualquer ato do Go

publicas que afetem a coletividade contribuinte. Homens como
vêrno existem, e em grande

f escala.este devem recolher-se e ocupar-se de seus a azeres particulares,
ao enves de comprometer o desenvolvimento de um municipio Os jornais da oposiçao apres-
'e acarretar ao povo tremendas' cargas insuportaveis, quando esse sam-se em dar um cunho de

povo nada tem que ver com as incapacidades do Prefeito. ato singular à mais rotineira

Quando o povo o elegeu Prefeito, julgou ser um messias das atividades de um govêrno
prometido, mas desde os primeiros dias de "poder" viu nele não quando na época das eleições,
um messias, mas um "judas" e aí está a vista de todos, e o povo querendo deixar claro ainda, que
que é soberano que julgue. antes mesmo da propalada ati-

Independente de qualquer outras. deliberações, vamos tude essa se reveste, paradoxal
lançar um apelo á todos os Canoinhenses, dos quatro cantos deste mente, de mal realizada.

�asto e rico municipio, que JULGUEM quem deve PAGAR esse A descompatibtlizaçâo de al
TREMENDO PREJUIZO, criado, alimentado e desenvolvido pelo guns Secretarias de Estado na

atual Prefeito, contra um ato legal e justo. devida época e dêsse modo a
,

'Preencham os' coupons abaixo e remetam a nossa redação forçosa modificação das Secre
e os resultados serão publicados semanalmente para conhecimento tarias não tem cunho algum
dos nossos milhares de leitores. politico e nem revela crise ou

Além dos coupons no roda-pé do Jornal, temos impressos impasses em seu seio; cabendo

avulsos, os quais poderão ser procurados em nossas oficinas na oportunidade as modificações
"gratuitamente.", necessárias sem qualquer alarde

Cooperem Canoinhenses para que os Prefeitos do futuro do ato simplório e burocrático.

não venham a cometer "desgovernos" desta natureza, sacrificando, Comenta-se em algumas rodas
o povo e o municipio, só pelo bel prazer de satisfazer suas paixões .por outro lado que a possível
pessoaes. QUEM ERRA PROPOSITADAMENTE, QUE PAGUE alteração do Secretariado é

Q ERRO. O POVO QUE JULGUE. . . oriunda da última reunião do
Diretoria Regional da UDN, poisContinua no próximo número.
que - afirmam - houve dificul-
dades em varias setores moti
vadas pela estrutura atual dos
titulares das diversas secretarias
de Estado. Na verdade não ul

trapassa a barreira do admissível,
mas queremos crêr que não

representa a realidade dos fatos
a hipotese ventilada pois que
pela harmonia com que se hou
veram os ilustres auxiliares do
Govêrno não deixa margem para
que possamos admitir qualquer
ato menos amistoso do Poder
Executivo.

Deixando de lado o raciocínio
"fundado e o. equilíbrio neces

sários em tais apreciações, vemos
. alguns políticos interessados, a

ventilar hipotese estapafurdes e

conclusões ilógicas, ocasionando
assim um clima de impróprio
para modificações como essa,

que requer serenidade e parei
moniosidade em atendimentos
de injunções políticas ...

Já se percebe a especulação
política a respeito da reforma
do Secretariado e se observa

também, que foram iniciados
comentarios os mais desencon

trados a respeito, antes mesmo

de qualquer atitude do Govêrno.

Fala-se bastante outrossim que
. dita reforma será efetuada em

bgses políticas inoportunas uma

. ,,� ;i�/
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vez que seriam indicados apenas
politicos pertencentes a deter
minada facção, fato que viria

prejudicar a maquina adminis
tratrativa quando necessitasse do
combustível LEGISLATIVO ...

Em meio ao turbilhão de con

jecturas e vociferações imperti
nentes vindas do interior de
interessados em êsse ou aquêle
aspecto da reforma, permanece
imutávei e claro o real sentido
do tão explorado ato do Exe
cutivo Estadual: sua finalidade,
sua necessidade, seus fundamen
tos e real sentido político.

Efetivamente, reveste-se qual
quer reforma de secretariado ou

Ministerial, de carater político
amistoso - quando é claro se

verifica em época pré-eleitorais
- no entretanto não vae no ato

governamental qualquer parcela

CIRCULA AOS SABADOS,

de descrédito a seus antigos co

ladoradores nem qualquer sen

tido de reprovação por atitudes
assumidas em dias próximos à
resolução, conforme tenta-se dar
notícia através a Imprensa falada
e escrtta..

. A reforma do secretariado
nada' mais é que que o anúncio

•

oficial da proximidade das ba
talhas eleitorais, nada mais síg
nificando que possa dar motivos
a especulações e suposições Ob
tusas por parte de quem quer
que seja...

'

"\�'
'"

Portanto o reboliço de idéias
e apreciações que vêm prece
dendo a mais um ato normal
do Poder Executivo, não merece

qualquer atenção ou assimilação
de vêz que sua fonte é conhe
cida e a finalidade é notória.

PAULO JACQUES

A reForma do secretariado
,,'

diante das próximas eleições

MUITA COISA
em pouco ESPACO

.

."

Porque será que o Cotodel
defende o governo aliancísta?
Consta que BV, o "maior do sul
do mundo" jà tem passado por
muito vexames parente os seus

correligioná rios, pois pregou que
Haroldo seria "o maior" prefeito
dos ultimas tempos .. ,E diante
de tanto descaso adiministra
tivo, como vae se arranjar nas

proximas eleições? De esperan
ças e demagogia o pôvo anda
saturado.

.

- Colodei, o deputado das
"mil gravatas" é mesmo engra
çado. Quer a toda força impin
gir mentiras e mostrar realisa

ções que não exístem. Tem vindo
de Florianopolis especialmente
para elogiar o Haroldo no BV
e tem a petulancia de dizer que
Haroldo é o melhor Prefeito que
Canoinhas já teve. O que pen
sa o deputado demagôgo do

pôvo de, Canoinhas? Não seria
melhor ele dizer aúe Haroldo
em dois anos arrecadou mais do
que o Dito em 4? , '

-- Com a vitoria do João Se
leme sobre o caso da biblioteca
Municipal, os alíancísjas andam
sumidos das esqulrías "e b�r,,:
CENTO E CIN"ç:OENA MIL

i."--'cr "

CRUZEIROS vae, pagar a Pre-

feitura devido a íntransígencía
de Haroldo Ferreira. O' que diz
o "maior do sul do mundo" so-

,

bre isso? Não acusaram o Seu
Dito e este pagou ao municipio
uma importancía que não devia,
pois a Carnara havia autorisado
a compra? O melhor Seria Al
bino eRa) oldo se quotisarem "

e pagarem á Prefeitura. Não ".1seria justo? Se assim procedes
sem então, sim, poderiam ser

chamados de canoinhenses ver
dadeiros ...

DESESPERADORA. '

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

a situacão da triticultura sulina !
,

Porto Alegre, 27 (R.P.) -- O
deputado pessedista R 9meu

,

Scheibe, ae relatar as impressões
de su� 'l7rsita de 15 dias à região
trttícolaFdo Estado, afirmou que
a demora na concessão do finan
ciamento aos moinhos para pa
gamento de compromissos assu

midos junto aos produtores está
criando ambíentegíe intranquili-

dade e inconformismo que po
derá degenerar numa situação
de consequencías irnprevísíveís. '

O deputado Scheibe afirmou que
o desanimo demonstrado pelos
triticultres gauchos é tal que,
com surpresa, presenciou con

versas em que se aventou a

possibilidade de um movimento
(Conclúe em outro local)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Completa assistência para
,

b· . I t do pequeno concerto
sua ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vend,as à vista e a prazo

,Sempre OFICINA RELAMPAGO'
<'

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Oficina

Relâ.mpago

A mais antiga
A 'mais sortida
A melhor
A preferida

Frios - Frutas e Verduras

NORBERTO FIEDLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 6x

•
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SEMPRE NOVIDADES

Geladeiras? .se

CCF'rigidaire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. Ciarcindo & Ifnüppel Ltd.
Nesta cidade.

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

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

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

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

\

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

formigas, mata moscas, mata

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

Rural de Canoinhas,

• J

V. S. poderá comprar re
logíos modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

15.3-1958

SaisMinerais "Provimi"
Proteinas - Vitaminas -

-

Miner�is
PROVIMI é o suplemento que oferece aos Snrs.

'Criadores e Fazendeiros grandes vantagens tanto econo.
micamente, como na saúde de seu gado, suínos e ,aves ,

porque aumenta a produção, crescimento mais rápido e
mais saúde. - Todos Suplementos PROVIMI contém
preventivos contra doenças dos animais.

Faça uma experiencia tratando, sistematicamente
com os suplementos PROVIMI e se convencerá das gran·
des vantagens que PROVIMI lhe oferece,

Temos agora Suplementos PROVIMI á disposição
dos Snrs. criadores, para GADO, SUINOS E AVES.

Para maiores detalhes e explicações procure os

distribuidores em Canoinhas,

Com. e Índ. H. JORDAN, S.A. 4x
Rua G�tulio Vargas 562 - Canoinhas.

RADIOS PIONEER
A luz e bateria e Pilha

Eletrolas e Radiolas

Garantia absoluta -

Preços nunca vistos

QlG OEPro NAC PQOP IND • REG u S PAr 01=";/(€

I

Agente autorizado

J l1oltorte p.raça Làuroi Müller, 751

U Fone 125
• Canoinhas -:- S. ·C.

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEXCIL
exclusividade da CASA ESMAL TE

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA,
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 está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Cauoiuhas de 10 (dêz) em 10 (dês)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Cenoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinbas 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.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

Locomoveis à venda
Uma Locomovei marca "Lig;rwood" � 9 Cavalo�
..., "

'

Claiton - 24 Cvlos .

» » »Casse 24 Cvlos.
» » »Paxmann 30 Cvlos.
» »

,

» Pãxmann 45 Cvlos.
» » »Rônsomes 45 Cavalos

As Locomoveis acima, estão todas reformaqas,
para pronta �ntrega. Ver e tratar na Oficina d�:
Sr. Estefano Wrublevski, ou pela Cx. Postal, 1381i

Canoinhas S.C. 2*:
:;; ,

:,(" .

)

Vende-se
Vende-se 30 alqueires de

caíva, sendo 6 1/2 frente
estrada geral a Major Vieira
e 2'3 1/2 retirado da estrada
1 km.

Tratar com o proprietário
Sr. Saliba Nader à Rua Gil

Costa, ::>57. Ix

A UNIÃO DEMOCRÁTICA'
-NACIONAL convida a todoS
08 seus correligionários e sim'

patizantes para se inscrevere[ll
eleitores.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se um de 260 al

queires no lugar Tamanduá,
Distrito de Major Vieira, com
posto de mais ou menos 30

alqueires terras de planta,
idem de campos e o restante
caíva com herval e madeiras,
num total aproximado de
6.000 arvores.

Tem como confrontantes
entre outros '8 firma Sguario
e Irmãos Procopiak,
Informações nesta redação

ou à Rua Vidal Ramos n.o

69 em Canoinhas.

,.

f'AZEM ANOS
BOlE: 'Os srs. João 'Marta

Corrêa; Henrique Passos;
Horácio Costa e Bruno Wen
d/e1; o [ooem Wzegando Wil
tuschnig; os meninos Cezar,
filho do sr. Tufli Kalil Stihuir
e Irineu [ose, filho do' sr.
Edmundo Webber; a menina
Dind, filha do SI. Afonso C.
Kohler.
AMANHÃ: A senhora Dna.

lná Maria, esposa do sr.

Vitor Pereira; a srta. Astrid
Friedrich; os srs. Benito Gas
tão Bastos; Amaziris Davét;
lair Côrte e Cyriaco Felicio
de Souza; a menina Elmi,
filha do sr; Henrique Wa/dl'
mann.

SEGUNDA-FEIRA: As se

"horas Dna. Helena, esposa
do sr. Generoso de Almeida
Prohmann; Dna. Irene, es

posa do sr, Ernesto Zukotn;
Dna. Josefa Conegundes, es»

posa do sr. Amaziris Dauet
e Dna. Dirce, esposa do sr.

Vivaldo Crestani; os jôvens
Sylvio Bauer e Lineu Pacheco,'
o sr. Henrique Todt; o me ..

nino Oswaldo Rogerio, filho
do sr. Dr. Oswaldo S. de
Oliveira; dna. Matilde, esposa
do 51. Osmar R. Martins,' a

nta, Terezinha Sumanoski.

TERÇA-FEIRA: As me-

ninas Irene, filha do sr. Paulo
VoiRt e. [udite, filha do sr.

Tuffi Kalil Sphair; as se

nhoras Vva. Dna. Julieta Se
leme; Dna. Helena; esposa do
sr. Leopoldo Buba; Vva. Dna.
Berta Shroeder e Dna. Ruth
Furtado; o sr. Alfredo Fiedler,

QUARTA"rEIRA: As se.

nhoras Dna. Olga, esposa
do sr. Pedro Prim, residente
em Curitiba; Dna. Iracema
Silvia, esposa do sr. Gaspar
Mülbauer e Dna. Elvira, es

posa do sr. Ernesto Noern
berg; os srs. Iose Theodoro
Kohler e Antonio Soares; o

jóvem Celso Watzko; a srta.
Laura O/seno

QUINTA-FEIRA: O sr.

Eúclides de Limai o menino
Norberto, filho do sr. Max
Wachtel roo

SEXTA-rEJRA: A menina
Yolanda, filha do sr. José Ca
valheiro,' os srs. Osmario
Davét; Simão Seleme; [oa»
quim Dias Pacheco e Zieg..
tried Olsen; os meninos Osni,
filho da sra. Vva Dna. u.
vira de Paula Vieira e Ary,
filho do sr. Carlito Kraut-
chechen. ,-

Cumprimentamos os ani
versariantes augur ando-lhes

felicidades.

Morreu a dupla Oswaldinho e
Curitiba, 25 (áo Correspon

dente) - Faleceu ontem, de
manhã, em Curitiba, a segunda
vítima do acidente do transito
com motocicleta, ocorrido na se

mana passada. que vitimou a

dupla Oswaldinho e Vieirinha,
da radiofonia paranaense.
Vieirinha faleceu no dia do

acidente, quinta-feira, dia 13,

Vieirinha
enquanto seu companheiro de

dupla morreu quinta-feira última
justamente no dia da missa de
de sétimo dia da primeira vitírna
N.R. - Oswaldínho e Vieiri

nha foram também conhecidos
em Canoinhas, pois ofereceram
vários programas na Radio Ca
noinhas Ltda • onde ficaram ba:-
tante conhecidos.

CONVIT'E
Grande festa em homenagem a São José

na Igreja de Tres Barras
Dia 16 de março de 1958

Os festeiros infra nomeados, tem a gJ ata sattisfação em

ccnaidar. ao povo em geral. para assistirem os grandes festejos
comemorativos em honra a São José, no dia 16 de Março do
corrente ano, e para tanto organizaram vasto programa, constando
do seguinte:

.

Botequim: Bem sortido com bebidas geladas. êtc. etc.

Barracas de alimentação: Haverá suculento churrasco,
galinhas assadas, cachorro quente, pernil, café, doces. etc. tudo

preparado higiemcamente e por possoas competentes no ramo.

Jogos e divertinentos: Teaernos para a petisada o avião
sínho, jogos de cavalinhos, pescarias e grande Leilão de Prendas.

Parte Religiosa: Ha verá duas Santas Missas. serido a' pri
meira as 7,30 e a segunda ás 9.30 hrs. e a. tarde ás 15 horas
Procissão.

Os festejos serão abrilhantados por uma exelente
Banda de Música.

A renda reverterá em benefício da nova Igreja. e assim sendo
os festeiros fazem um apêlo especial a população para que c

contribua com o máximo de sua boa vontade.

FESTEIROS e FESTEIRAS
Pedro Mehry Selerne e senhora; Felix Kalernpa e sra.; Firmino
Pacheco Sob e sra.; Sezinando de Andrade e sra.; João Baptista'
Pacheco e sra.: Carlos Schramrn e sra; Nicolau Schlepsk e sra.;

Odorico Bueno e sra.; Fernando Machado e sra ;
Sgto. Miguel de Paula Bueno e senhora.

Tintas Ypiranga
Casa Erliía

JeepWillys
Vende-se americano, em

ótimas condições de funcio
namento.

Tratar no escritório da
firma Irmãos Procopiak e

Cia. Ltda., nesta cidade.

No Cineminha "São Francisco"
AMANHÃ. ás 15 hs. e às 20.15 hs.

Segunda-feira, às 20,15 hs.

D-EGRADAÇAO HUMANA
- DR'AMA-

com James CAGNEY, Phyllis TAHAXTER, Jean GLEASON.

Café! Só Marly

Realização do Govêrno do

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
exclusividade da

ESMAL TECAS.A

Chocolates para a pascoa. Coelgos e ovos - Lindas Casqui
nhas pintadas - Balinhas para enxer cascas -, Balas e

Caramélos Finos - Chocolates "Lacta" em Barras - Doces
da Bandeirante -

procure na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira. 793 - Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Grupo Escolar de São Pascoal, inteiramente de alvenaria com 2 salas de aula, medindo
cada sala 6x8. Tem residencia para o Diretor e instalações sanitarias das mais moder-

'

. nas. Obra da Secretaria de Viação ,e obras Públicas atravez dó �
.

Departamento de Estradas de .Rodagem de Canoinhas.
.

,

Realização como esta, demonstra o interesse dos homens da UDN pelas coisas publicas.'

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 580
CANOINHAS -- Santa Catarina

CONTRA CASPA,
QUEDA D,OS CI

Bfl\OS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CA8FlUDO.

P A R A F E R I DA 5,
E C Z E M A S,
I.I:'J F L A M A ç O E 5,
C O C E I � A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

"

.
.
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� Fundada em 1935 .1
É I
Ij M

i Ieddes Armarinhos· Confecções touçes • Artigos para presente - Ferragens III Sedas ..... Faile ..... Tafetá - Nylon ..... Laise Estampados ..... Opalas > Porcelanas II
. � Algodão - Cretone - Xadrez - Brim - Zefir - Tobralco - Ganga, etc. �
i Artigos' de vidro i
i Linon 12,50 8ibelots e vasos !
: Zefir 9,50 :

IIE':' Algodão largo 70 13,50 esm,altados .�.,e, alumínio 1'1.Ganga para penas marca Garcia com 1,60 de largura 59,00 .

mm Pelucia lisa
.

20,00 Pregos de Cuiitiba pi táboa e ripa
E

Modess caixa 26,00
d d I I

111 .

Toalha felpuda catarinense para rosto 1 a 25,00 em pacote
.

e ois qui os 50/00 I
II 3 a 70,00

b
lliI

IÍ Cobertores de lã e algodão Pyrex com desconto de 20'/. sô re o I
T Acolchoados de setim e de chitão preço marcado

�

T
i Meias de algodão nylon e lã :

i,· Malhas Hering para o inverno .Aparelhos para jantar de porcelana Schmidt !.Malhas Fischer preço de fábrica
d dmm Toalhas para rosto e banho com 43 peças ecora as 1.190/00 .:,

ii Ternos para homens e rapazes I
li Calças e paletós Lo uças comuns com p raças I

I.. Camisas e gravatas i ncrivelmente baixos I� Casacos curtos e compridos para senhoras
mm

I. Capas de chuva para senhoras, homens e rapazes . Artigos de fêl ha II� Blusas e camisas de malha (saldo) 40,00-
� Blusas e casaquinhos de lã A pare] hos para chá e cafezi n ho �. Soutiens "Demilus" .

>� Fio Atlas para costura 5,50 AI pa rgatas Roda 26,00 I• Fio Ancora para bordar 3,50 •

i Tafetá de seda xadrez 18,00 Chinelos Roda 26,00 j
��.. �

---

Ivende por menos porque compra

A· . (.,ASA ._ F' IS.CHER DIRETAMENTE da fonte de produção e II..."', vende EXCLUSIVAMEN:rE a vista.
III
·

!
·
·

i
i
,I

·

!

�
I
I
I
."
·

:
•

i
I
·
·

li
I

Temos a satisfação de informar nossa distinta I
clientela e todos os criadores de Canoinhas, 1-
que teremos em breves dias a linha de I
P R O O U TOS V E T E R I N A R lOS "

i

I '

oi CHOCOLATES PARA A PASCOA .L....'

A'�::�_1lIlI_:--.7-..�� -:1lIII_1lIlI1lIlI1lIlI:-��_1lIlI:----:_1lIII1III'11_-:..·1
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CORREIO DO Nli)RTE

Secos Molhados
"Leite Nestogeno
Leite Lactogeno
Leite Ninho
Leite Condensado
'Farinha Nestlé
Extrato de Tomate
Fermento Flcishrnann
A veia Izildinha
Sabão Vencedor
Sabão Guaira
Aguardente
Vinagre
Azeite de Amendoim
Alp'iste estrangeiro
"Fermento Fleishmann

lata. de 1 quilo 92,00

50,00
50,00
48,00,
17,50
37,00
9,50
13,00
36,00
5,00
4,00
8,00
2,50

55,00
25/00

l;
'.

15·3-1958

Secção de produtos veterinários
PRODUTOS RHODIA

..
,

Penicilina 400.000 unidades' 14,00
Avissulta - contra peste em galinhas ,

Cristal Violeta - contra peste suina

Gurmina _. contra garrotilho.
• Mixiod Vacina Porcina - contra batedeira dos porcos

Mixiod Vacina Bovina - contra batedeira bovina
Zofelone - para gado e cães

Adjuvante Rhodia - Dermotiazamida - etc.

Sirrtornaüina - contra carbunculo, Fenotiazina etc.

200,00

I
E. R. SQUI88 & S'ONS -S .. A.

Divisão Agro Pecuária

REVENDEDORES EM CANOINHAS

CASA FISCHER

deste munc;lialmente conhecido laboratório.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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15·3.1958

Reeleicão
.

.,

Prefeitos
RIO, 5 (V.A) - O deputado

federal Luis Carlos Pujol, do
PTN, pretende apresentar, na

primeira sessão ordinária da Câ
mara dos deputados, proposta de
emenda ccnstítucíonal, no sen

tido de permitir a reeleição do

presidente da República, dos go
vernadores de Estado e dos pre
feitos municipais. Ontem esse

parlamentar exibiu o seu projéto
á reportagem. Várias assinaturas

já foram coligidas, mas ainda
em numero insuficiente para a

sua regular apresentação á mesa

da Câmara.

Justificando a proposta, diz o sr.

Pujol que "o problema das ine
legibilidades é jurídico apenas na

forma com que se apresenta,
pois no mérito se entrega, de

corpo e alma, á obortunidade
poli tica".
E, mais adiante: "Entre a con

juntura politica de 1946, que
serviu de moldura aos trabalhos

do Pre�identel 'dos Governador�� e
Nova emenda
Câmara dos
da Assembléia Constituinte, e a

atual, qualquer pronunciada se

melhança será pouco mais que
coincidencia. Lá, mal libertos da
reclusão ditatorial, temia-se,
muito justamente, o continuismo
por obra e graça das ifluencias
do Podr Executivo, cuja infra
estrutura ainda conserva intactas
as forças do caudilhismo. Aquí,
o argumento irrespondivel dos
fatos faz contraprova terminan
te de que a situação é/outra,
constituindo, em muitos aspec-

constitucional
Deputados

brevemente,

sera apresentada
...

a

Cão. desaparecido
Desapareceu um cachorro poli
cial de propriedade do Sr. José
Kuroli, de côr branca - com

pintas pretas com coleira branca,
atendendo pelo nome de Dia
mante.

Gratifica-se a quem der

formações no Bar Carlito.

tos, a antítese daquela: o resul
tado da maioria dos pleitos ocor
ridos no período constitucional
demonstra que o poder não é
mais fonte .de inafastá veis in
fluencias".

Simplifiquem, Senhores...
João Wzorek, lavrador

in

Ix

Utensílios
domésticos

ea�(L �",tit(J,

Caro leitor, que me diria se eu

fosse dono de um restaurante de
Canoinhas, você chegasse cansa

do de uma viagem e pedisse um

almôço composto de uma fatia
de pão um pedaço de lingüiça
e uma garrafa de cerveja, e eu,
em vez de servi-lo, lhe diria isto:
"Tenho filiais nêste Municipio e

você vai buscar a lingüiça de

Felipe Schimidt, o pão de Três
Barras e a cerveja de Major
Vieira. Em seguida voce reunirá
êstes ingredientes na minha me

sa e - está prontinha para mas

tigar. Seja servido!. .. "Pernadas"
que você dará em busca da boia,
para mim nada custam!

Certamente com toda razão
você mandaria tal restaurante
ás favas e ás urtigas, Pois bem.
Nós, lavradores precisamos, com

E conclui: "Eleições é julga
mento - condenatório ou abso
lutório. O natural, hodiernamen.

I te, onde o planismo governa
mental não pode ser contido, em
forma Estanque, num curto pe
riódo de tempo, qual o de um

mandato, é a reeleição. Só exce

pcionalmente, em face de contin

gencias insuperáveis, seria possi
vel a inelegibilidade absoluta

para o período subsequente".

M &

qualquer que seja a

qualquer que sejn
carga ...

estrada Ia

um pneu • dois servkes,
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima traçõo nas

más estradas.

• nervuras centro-s espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e camínhonetes,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
máximo quilometragem por cruzeiro

ME HY LE

• iS IJdfM6 s*t*'*

Venho conhecer o extraordinário Pneu AT e todo
o nosso completo estoque' de Pneus Firestone

paro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializado, o.suo disposição, poro servi

lo com presteza e coriezia.

E FILHOS-&
TRÊS BARRAS - S. c.

Café? Sim/� mas café boml

toda urgência, sem maior pre
âmbulo mandar ás urtigas todas
as complicações que atraqalham
aos nososs homens de campo
e os fazem perder o precios
tempo
Vejamos só esta questão: Ge

neralisa-se cada vez mais o uso

da bicicleta no meio dos' cam
ponêses, pois de fato é um vei
culo utilisimo nas localidades
afastadas, seja para buscar remé
dios, fazer pequenas compras,
despachar recados etc. etc. Em
geral, os lavradores possuem só
1 par de cavalos ocupando
os quasi diariamente para a car

eça, arado etc, e, para não pa
ralisar o trabalho, Enquanto um

lavra a terra o outro' poderá
fazer negócios e viagens neces

sárias sem prejuízo para a la
voura. Aconteceu porém êste
cano que os moradores do inte
rior passaram ou ainda, estão
passando por um Oalvário para
emplacar suas bicicletas. Paga
se a licença nas intendências ou

na Prefeitura, só municipal, não
se recebe placa, Quem mora lon
ge, é preciso perder meio dia
para ir pagar a dita licença.
Depois é preciso perder mais um
dia para ir á Canoinhas buscar
a placa. Mas qual placa! Quan
do o pobre mortal chega lá can

sado, 'recebe elite despacho: "Pa
rou o emplacamento. Volte na

outra semana" E c contribuinte
do longinquo interior volta ma

goado a pensar que na cidade
não se dá valôr ao tempo e

nem se tem em conta a grande
extensão do nosso Municpio.
Quem mora na cidade e tem as

repartiçoes públicas na porta da
CMa, poderá voltar no dia que
convier; mas que� precisa per
correr 20 ou.40 e mais quilo
metros, não o pode fazer a bel
prazer, quem nunca esperírnen
tou percorer grandes distâncias
para fazer pequenos negócios.
Cumpre perguntar: Será que o

tempo do "colôno" nada vale pa-
.

ra desperdiçá-lo levemente? Qual
é o prejuízo? Vamos calar; mas,
simplifiquem, senhores, por fa
vôr este serviço, entenda-se a

Delegacie com Prefeitura para
que os camporíêses possam pa
gar tudo nas Intendendências,
mediaute uma só caminhada.
Esperamos.

N.B. - Tudo isto não seria
nada não fosse a exploração
absurda dor encarregados do

emplacamen to: Paga- se Cr$90,OO
por placa de bicicleta, quando
na verdade existe lei mandan
do cobrar só Cr$25,OO, para
quem apresentar carteira pro- I

fisstonal.

s. Tereza Especial �
o seu café �

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 -Ios.

o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As batalhas.. as
o mais famoso,
MAGNO,

, Teatro Vera

vitórias, as orgias
. conquistador da

o monumental filme que
Cruz exibirá nos dias 6 e 7

dos soldados 'de Alexandre -

antiguidade! ALE'XANDRE
o Cine,
de abril.

Ano 12 - CANOINHAS • S. Catarina, 15 de Março de 1958 • N. 489 Da Agência Municipal
de Estatística

Atenção pequenas Industrias
A fim de fornecerem seus

dados para o Registro Industrial
relativo ano de 1957, convido a

cornparacerem na Agência Mu

nicipal de Estatística, na �ua
Caetano Costa ao lado do posto
Veterináro e no mesmo prédio
onde funciona o Consultório dei '

Dr. Horldo Ferreira, até 10 de
abril p.víndouro, os Srs. in jus
triais abaixo mencionados ou

quem lhes possa representar:
De Três Barras - João Watzko

(Extr. de Areia), Boleslau Szer

zebovski, Hugo Müllmann, Hele
nó Müllmann, Acácio Porfírio,
Bartolomeu Chrniluk, João
Fontana Junior.

De Canoinhas • José Ferreira
dos Santos, Artur Antonio da

Silva, João Batista Poritarolo,
Carlos Sachweh, Eugenio Teo

dorovicz, Augusto Haag. Guido
José Jantsch, Paulo Voigt, José
Franz, Joaquim Schuks Martins,
Francisco Correa de Freitas,
Ananias Petrintchuk, Vicente
Novak, João Leandro Gonçalves,
Moreski e Filhos (Fáb. de Vi

nhos), Beneficiadora São Luiz

Ltda., Estanislau Dombroski, Os
valdo Voigt.
De Paula Pereira • Alfredo

Wosgrau. Osório Ferreira Alves,
Carlos Müller, Francisco Panek,
Aquiles Pazda.

De Major Vieira • Francisco
Sudoski e João Sudon.

De Felipe Schmidt - José
Laudelino Brüger, Francisco Fi

gura, Paulo Olískovícz, Edmundo
Webber, Rubem Silvino Wolff.

Desesperadora
(Conclusão da la página)

separatista para emancipar poli
ticamente os tres Estados produ
tores de trigo - Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
- da tutela da União. Disse
ainda que a idéia de separatismo
é encarada como uma solução
desesperada em face do descaso
do poder central para com os

problemas ligados a lavoura do
cereal. Os produtores até hoje
não receberam um contava como

pagamento de sua produção, mas
o Banco do Brasil informa a

todo o momento que está aguar-

I"
dando intruções da Capital Fe
deral para autorizar o financia-

______• g,j mento aos moinhos.

AtençãoFelipeSchmidt
Lenha pI Estrada de Ferro
A INDUSTRIA DE MADEIRAS CADOR LTDA., de
PACIENCIA avisa a todos os INTERESSADOS, que toda
a LENHA destinada a Estrada de Ferro, entre as estações
de FELIPE SCHMIDT e PACIENCIA, uma vez recebida

_e marcada pela Cia., será imediatamente paga
pela firma contratante.

Industria de Madeiras Cador Ltda.
Estação Paciencia.

E' incrivel!!! IPara o mês de março as LOJAS UNIDAS LIDA. oferecem:
Zefir listado metro 9,80
Linon em côres
Sedas (lingerie)
Morirn em côres
Pelúcias lisas

13,00
16,00
19,00
21,00

--------�----------------------�

Brim passeio » 28,00
Fustão listado (padrões modernos))) 29,00
Toalhas de rosto (catarinense))) 28,00
Estampado Marta Rocha » 32,00
BaniÚ de' bolas » 54,00
Faille todas as. córes »45,00
----�---------�--=----,,----�-----

Laquê em côres (1,40 m. largura) .) 49,00
Schantung 90 larg. ii<

) 55,00
Lã Xadrez 90 larg »75,00
Nylon estampados e lisos 30.f' desconto
Não deixem para depois... Aproveitem
hoje mesmo 'esta sensacional oferta das

LOJAS UNIDAS LTOA.

Os melhores t�ddos pelos menores preços!
"

Faça uma visita sem compromisso às

LOJAS UNIDAS LTDA.
CAHOINHAS • Rua (aetano ,Costa, 533 - S. (

»

»

»

Atenciosas saudações
Linovale Massaneiro Moreira

Agente de' Estatística.

.

Sensacionalvendadeaniversário
da . firma Irmã,os Trevlsení Ltde,

Botas de primeira qualidade a Cr$ 400,00 o par; calçados para
homens a 230,00; sapatões a 190,00; calçados populares fechados

para senhoras a 130 e 150,00 o par; e uma infinidade
de artigos por preços nunca vistos.

Senhores Lavradores e Industriais: Estamos fabricando
arreamento para carroças, tipo especial, com as melhores solas do país,
todos com carimbo de garantia. Cuidado com as imitações. Não tendo

carimbo na peiteira não é nossa fabrica.�ão.
�qsg Verifique hoje mesmo os preços dos seguintes artigos de nossa fabricação:

,

�
Calçados de todos os tipos para homens, calçados populares para se-

nhoras, calçados pj crianças, cintos, pastas, aparelhos para montaria, arreios" pelegos e badanas.

Procu�em fazer suas compras na loja' de Irmãos Trevisani que está aparelhada �ára bem servir.

Irmã.os Trf'!visani Ltda. Rua Paula P�reira 80'7,:" Canoinhas
mwMMM kM

ROBOO RO&'lfN __o

RICHARD BURTON • fRlDRIC M�RCH • ClAlRf BlOOM

�RBM.A.G.O
�1ItIgjIIQ.�

&JI{f00 lWII!fAlIl\�N!il!I' P.WHIAllModlIlHm • DANllliE OARRlillX� ROBffirRO�EN

Topografia - Agrimensura - Medição de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten-
derem efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem
informações nesta cidade, com João Selemc.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE -

A
ás 20,15 horas. Impróprio até 14 anos

P E R D o A ..
,

com Dan Dailey e Constance Smith
conto da serie: Os Cavaleiros do Rei Arthur

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

BANDOLEIRO DO PRADO
com Charles Starrete Smile Burnette

um filme faroeste com Durango Kid e Smile.

conto da serie: Os Cavaleiros do Rei Arthul'

DOMINGO _ �s 17 horas Censura até 14 anos
as 20,15 hrs,

-

Proibido até 14 anos

A Encruzilhada do Destino
- em CINEMASCOPE -

cj Ava Gardner, Stewart Granger, Abraham Sofaer,
Sonya Levien e mais de -rnil figurantes.

"Sensacional drama de amor e lutas, filmado no Pakistão"

2a. FEIRA - ás 20,15 -horas - REPRISE - Proib, até lJ anô!,
3a. e 4a. FEIRA • ás '20,1��Proibido até 14 an�"�"
A GRANDE CHANTAGEM

cj Jack Palance, Ida Lupino, Wendel Corey e Jean Hagen
"O filme que chocou Hollywood, porque revela fatos

e incidentes da vida privada de suas estrelas!"
--......_--

5a. e 6.a FEIRA - às 20,15 horas. Proibido até 14 anos

Mensageiro do Diabo
com Robert Mitchum e Shelly Winters

"Vindo do mundo das sombras, ele trouxera

àquelas paragens apenas ódio e maldade".

AGUARDEM: A Rainha Tirana, A Cruz de
Meu Destino, FÚI ia dos ]ustos,
Invasão dos Bárbaros, Casa de
Chá do Luar de A gosto, Diana
d� \França, etc.

$i::/
"

i
. iii'

"
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