
Senhores eu vi.
Biblioteca e o

atual Prefeito
eo Município

o caso da
. .

prejuizo
.

Vdlque o

dar
Com este cabeçalho publicamos 3 capitulas descrevendo

como se desenrolaram os acontecimentos que culminaram com o

desfecho triste e vergonhoso para o povo Canoinhense, propor
.cíonado pelo Prefeito Haroldo Ferreira. Agora vamos continuar,
. não em capitulas mas em SÉRIE. Lançamos ao público uma

. CONSULTA que não é concurso de "beleza", de "rainha", de
"crac de futebol" e nem tampouco "o céu é o limite". .

Trata-se de uma consulta a opinião do público sôbre quem
deve ou devia realmente desembolsar o tremendo prejuizo causado

'pura e notoriamente pelo Prefeito Haroldo Ferreira, aos milhares

'de contribuintes Canoinhenses, que além de 'serem sangrados em

escorchantes impostos municipais, cuja renda devia ser aplicada
em estradas municipais e demais'benfeitorias, veem o seu dinheiro,
ganho com o suor de sól a só), desbaratado pelo Prefeito Haroldo

Ferreira em questões 'que nada tem que ver com administração
muncipal. Em questões nascidas de uma paixão pessoal de um

"complot" politico a custa do povo contribuinte. Daí porque es

tamos lançando uma consulta a esse nosso povo para que se ma

nifeste: QUEM DEVE PAGAR OS PREJUIZOS, o Município que
nada tem que ver corn :o desgoverno do Prefeito, ou o Prefeito

que é o unico responsável.
Portanto senhores, os capitulas terminaram e continuamos

d'oravante em SÉRIE, até que tenhamos classificado os milhares

de opiniões que vão entrando. Talves não tevessemos a intenção
de avolumar o assunto que ficou publicamente encerrado em juizo
com a decisão do Tribunal de Justiça que deu ganho de causa

ao Snr. João Seleme, contra um ato ilegal do Prefeito Haroldo

Ferreira, mas o público quer tambem dar sua opinião para que

fique patentemente comprovado o desleixo e a incapacidade
do atual Prefeito e para que o povo em futuro próximo saiba

em quem .deve votar. Assim que impelidos por um dever de

patriotismo e em defesa dos interesses dos milhares de contri

buintes, estarr.os expondo a opinião pública esse comentado "caso
da Biblioteca", e pedindo suas opiniões, as quais vão ser publica
das como o fazemos hoje com os devidos comentarias.

< ,

Que nós perd6e o senhor Prefeito Haroldo Ferreira se

estamos esclarecendo ao público esse assunto, mas que fazer se

a culpa é propriamente dele que não quis ouvir a palavra abali
sada de seu advogado, o saudoso Dr. Mario Amaral, quando ao

ser consultado sobre o caso e contratado, disse ao "Prefeito"
tratar-se de um caso em que a Prefeitura ia ficar mal e perder
a questão. Mas o "Prefeito" insistiu' e o advogado cumpriu o seu

dever profissional, antes porém desejando salvar sua afamada

reputação dissera em rodas domingueiras: A PREFEITURA NÃO
TEM RAZÃO NO CASO DA BIBLIOTECA, mas o PREFEITO

quer assim. Aí está senhores porque lançamos a nossa CONSULTA

tipo voto. Se o Prefeito assim quis, O PREFEITO QUE PAGUE
DE SEU BOLSO ESSE TREMENDO PREJUIZO.

.

APURAÇÃO das opiniões recebidas até quinta-feira, dia
20 do corrente:

QUEM DEVE PAGAR:

O Prefeito Haroldo Ferreira 99 opiniões.
O Município O opiniões.

Carnpc de A viação
Lamentavelmente ternos de noticiar a paralização das

obras do nosso Campo. Ignoramos o principal motivo e a causa

que o determinou. Canoinhas necessita de um campo e os homens
á que esta confiada essa nobre missão, iniciaram com grande
entusiasmo os trabalhos preliminares, porém estacaram antes do

término' das obras. O que acontece?.. Foi· divulgado e muito

elogiado o eficiente trabalho da Comissão pró Campo de Aviação
de Canoinhas. Houve a cooperação do Estado e do Município.
Houve cooperação do Comercio e Industria de Canoinhas. Hou
ve a principal cooperação do Rotary Club de Canoínhas que por
o incentivador dessa util campanha, adquerindo e doando o terreno

Perguntamos ainda, O que acontece?,. que as obras estão total
mente paralizadas. A comissão legalmente constituída, com estatu

tos e formalidades legáes que diga ao povo de Canoinhas porque
as obras do campo 'estão paralisadas. Se há dificuldades por par
te da comissão, permitam-nos dar uma sugestão: Entreguem aos

cuidados do Rotary Club de Canoinhas a conclusão das obras do

Campo. O Rotary por certo, sendo o principal incentivador, cola
borará para a conclusão das obras do nosso campo. f: uma sugestão
nossa que expomos ao critério da comissão pro-campo de Avia
ção de Canoinhas,
O que é certo é que Canoinhas necessita de um campo e as obras

não podem estar paralisadas.
1,-"

Nós aqui estamos com as colunas do Jornal a disposição
para pleitear, incentivar e cooperar erri�todos os sentidos a favor
do municipio de Canoinhas e para pue CANOINHAS, TENHA O
SEU CAMPODE AVIAÇÃO.

.

---- <� .�'

••

Ano 12 Canoin-has, Santa Catarina, 22 de Março de 1958
----�-------------------------------

Numero 490

rm�rietario: t �. L�R��l�O
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

o PDC

. -

permitindo que eu) seus

elementos de outros partidos façam
mentirosas

-

e inverdades
O Partido Democrata Cristão

é um partido politico que sempre
fez as campanhas termos eleva
do e desaprovem qualquer ou

tra atitude que pudesse menos

presar quem quer que .fosse.
Estamos certos que ainda pos
samos confiar no nivel de cultura
e educação de todas as pessôas
que compõe as agremiações po
liticas de Canoinhas. O PDC foi
um dos primeiros partidos poli
ticas a iniciar sua campanha
pelo nosso interior. Sua visita
mais constante é no Distrito de

Major Vieira. Num de seus ul
timas comícios realisados com

a presença de todos 'os seus

próceres, elementos outros que
se infiltraram no partido para
lançar calúnias e mentiras, dis-
seram a todos que o Presidente
da Associação Rural já recebeu a

verba de dois milhões de cru

e está' com o dinheiro no Ban
co recebendoos juros.

Theodoro Humenhok
Nosso nobre amigo e

dedicado correligionário
Canoinhas perdeu um dos

seus mais destacados fllhos e

dedicado servidor aos menos

favorecidos da' sorte. Theodoro
Hurnenhuck pue desaparece do
rol dos vivos e váe para a eter

nidade, leva consigo a gratidão
de seus milhares de amigos e

de seus favorecidos. Como ho
mem do comercio e Industria,
comprovou a sua capacidade de

trabalho. fundando e mantendo

em nosso . murncipto diversas
industrtas. Como homem social
e puplico, Theodoro sempre se

relevou de uma grandesa sem

par. Niguern o procurava sem

ser atendido, quaisquer que Ios
.sern as circunstancias. Como

eorreligionario da agremiação
politica UDN. foi um incitivador

e entusiasta. A obra e ação de

Theodoro Humenhuck continu

ará temos certeza. impulsionada
por seus estremosos filhos, ir

mãos e familiares que saberão
. honrar e conservar sempre viva

nos corações dos Canoínhenses
a benemerita obra daquela fi

gura símpatica e altiva. Canoi

nhas como preito de justissima
homenagem ao extinto. deve

perpetuar na cidade o nome

de seu estimado filho, dando á
uma das ruas o seu nome.

Nós com a perda de Theodo

ro, abrimos uma .lacuna nas fi

leiras da UDN, mas ficamos
com o exemplo e a dedicação
partidarras que ele s,_e,mpre man
teve, que servirá de estiml,l�o
para nós e todos os udenístas
de Canoinhas.

Paz a sua Alma.'

Homologada, em Convenção da UrJN, a

candidatura de Henrique Mayer Junior, ao

cargo de'Prefeito 'Municipal de Joinville
Realizou-se sábado último, nO'1 Paulo Konder Bornhausen· SI'

Palácio dos Esportes, na cidade' .,Vanildo Gonçalves, em. nom; do�
de Ioiovile, sob .entusiasmo geral. estudantes; sr. A'I\7aro Tancredo
a Convenção promovida pelo Di- Dippold, concitando os francis
retório Municipal da União De· quenses, residentes em Joinvile, a
mocrática Nacional, homologando sufragarem o nome do candidato;
a candidatura do prestigioso pró- dep, Volnei Collaço de Oliveira e,

cer Henrique Me.yer Júnior, ao por fim sr. Henrique Meyer [ú
cargc de Prefeito Municipal. nas nior, que. em rápidas palavras,
próximas eleições de 11 de maio. disse que procurarà trabalhar,
O sr. Henrique Meyer Júnior teve se eleito pelo bem de Joinvile,
seu nome indicado àquelas . elei- contI�uandc: a ob�a do saudoso

çães pela unanimidade dos udenis- Prefeito Joao CoIUn.

tas joinvilenses, verificando-se de- Apesar do mau tempo, o Pa
susado entusiasmo no decorrer dos lácio dos Esportes estava super
trabalhos qUe foram presididos lotado de correligionários e arní

pelo Vice-Governador Heriberto gos do sr. Henrique Meyer
Hülse. Uzararn da palavra. duran- Júnior, que vibravam o seu no

te a Convenção. os srs, Heribeto me a todo o .instante.

Hülse, Alfeu Lins. dona Guiomar

O que nos causou admiração
foi que pessôas bem credien
ciadas e de responsabilidade no

Partido estivesem presentes e

não desmentissem os "pregadô
res demagógicos" perante la
vradores presentes ao comicio;
e ainda deixaram que a mentira
fosse comfirmada por outros.

Se toda a campanha eleitoral
do nosso Municipio fôr realisa
da nessas bases, e não forem
evitados a reprodução de tais

Ferreira, em nome da mulher join
villense, CeI. Alirio- Barl'os Caro Ineiro, deputados Tupy Barreto,

, .

COillIC10S

acusações
fatos, sem duvida lamentaveis,
o partido Democrata Cristão,
principalmente, Está fugindo e

contrariando os sadíos princípios
da democracía brasileira. Tem
responsabilidade nesse caso, o

partido politico patrocionador de
comícios que permite que seus

correlegionários ou simpatisan
tes, desçam a um baixo nível
de agreções e retaliações pes
sôais, porque, felismente, liber
dade democrática ainda não

atingiu esse "climax".
Com a palavra o Diretório Mu

nicipal do PDC.!

O sr. Irineu Bornhausen, que
se encontra em Araxá, Minas
Gerais, telegrafou ao candidato

Meyer, felicitando-o. .,...� .';.J•
•

�f 4"
" � .�;

Como um observador viu a reu

nião do Diretório Regional da UDN
A reunião levada a efeito em

dias da semana finda pelo Diretó
rio Regional da União Democrá
tica Nacional, nos deu conta do
quanto nada vale os mexericos e

murmúrios descabidos dos eternos
..catedráticos" de esquinas, que
alimentam-se de boatos e rumi
nam suposições falhas; frutos de
suas ocupações vadias...

Afirmavam os entendidos de por
tas de café e habituées dos bancos
de jardins; que na reunião então
a ser realizada, seria rompida a

aliança mantida até o presente

momento da UDN com o Sr. Go
vernador do Estado, pois que
- afirmava-m - eram inúmeras
as manifestações de desagrado pelo
comportamento do Diretório Re
gianal com relação ao Govêrno do
Estado. Vociferavam velhacamente
ainda, que haveria crise e estaria
próximo um desmoronamento nas,

hostes governistas.
Positivamente não passou de

uma guerra de nervos que ten
taram fazer os ociosos dos jardins
em combinação com alguns ude-,

COllltimía em outro local

SENHORES EU VI... O caso da 8�b�ioleca Municipal
QUEM DEVE PAGAR?

O Prefeito Haroldo Ferreira ?_.___

O Municipio?

e...

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE, 22·3.1958
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I AUROFAC * i
I com Aureomicina e Vitamina 812 I
II relôrço antibiótico para alimentação animal ' II
• * * * *, * �
· �

I APRESSA O DESENVOLVIMENTO I
I PROTEGE A SAÚDE I
I PREVINE CONTRA DOENÇAS I
I dos' suinos, aves, bovinos, ovinos e equinos. I
I, * * * * * I
· �
II Para melh�res informações dirigir-se dO II

I DISTRIBUIDOR: I
�. .. Marca Registral�a ,,' .�
\�.l:II••lllmllmtll.m.m••II;;.��;;lIfIIBmllll�mlllmmllrtlllà�'-·:
� �

A mais antiga
A mais sortidá
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago,

Completa assistência para
b� . I' t do pequeno concerto

sua lelc e, a até a reforma geral'

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios '

Vendas à vi�ta e a prazo

Se�pre OFICINA RELAMPAGO
\

Rua Paula Pereira
"

_- ,Edifício próprio

Frios - Frutas e Verduras,

NORBERTO FIEDLER'
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 5x

Canoinhas Santa Catarina

:tH===::JI::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::IH:::::::::::::::::::,:::1:::::::::::::::::::::
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ii Dr. Aristides Diener ii
- "

iS CIRURGIÃO DENTISTA i5
c c

ii Raios X - Pontes Moveis e fixas n
" "
" "

H . Dentaduras Anatomic8S n
� .'

Rua Vidal Ramos U
ii CANOINHAS Santa Catarina �
=: ' .::
::==:=:�=:::::=::=:::=::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ALHAS BARATAS
PARA O INVERNO

Geladeiras? Só

tlCFrigida f re"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. Ciarcindo & I(nüppelltd
Nesta cidade.

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

.

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

. Tratar 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
CASA ERLITA

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

Mata
formigas, mata moscas, mata

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

Rural de Canoinhas.

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

'1",
"

..

.

Sais Minerais "Provimi"
Proteinas - Vitaminas - Minerais

PROVIMI é o suplemento que oferece aos Snrs.
Criadores e Fazendeiros grandes vantagens tanto econo
micamente, como na saúde de seu gado, suinos 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

distribuido�es em Canoinhas,

Com. e Ind. H. JORDAN S.A. 3x
Rua Getulio Vargas 562 - Canoinhas.

Motores a gazolina "BUGRE" 5 a 9 Hp;
Motores a gazolina "BRIGGS & STRATTON"

(EE.UU.) de 9 Hp.
para sua trilhadeira ou pequena indústria;

Conjuntos geradores de corrente contínua e alternada;
. Dinamos para carregar BATERIAS

a IOJ·a· J• CORTE
Praça Lauro Müller, 751 -- Fone 12.5 -- Canoinhas

oferece a V. S.

pe�os melhores preços e maiores garantias. 3

Para a pintura de 9ua Bicicleta

FLEXCIL
exclusividade da C A S A E S M A L T E

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

grato prazer de comunicar 80 Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço 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 depósit»
�.,

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

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.

'

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

Locomoveis à venda
Uma Locomovei marca "l.igerwood' - 9 Cavalos
..., "

Claiton 24 cvlos.
»» »'Casse 24 cvlos.
» » » Paxmann 30 cvlos.
» .»

.

» Pexmsnn 45 cvlos.
» .» >� Rônsomes - 45 Cavalos

As Locomoveis acima, estão todas reformadas,
para pronta entrega. Ver e trotar na Oficina do
Sr. Estefano Wrublevski, ou pela Cx. Postal, 138.

Canoinhas - S.C. 'lx

Vende-se
-,

Vende-se 30 alqueires de
caíva, sendo 6 1/2 frente
estrada geral a Major Vieira
e 23 1/2 retirado da estrada
1 km.

Tratar. cora' o proprietário
Sr. Saliba NáVier à Rua Gil
Costa, ;$57.. "'," lx

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todoB
os seus correligionários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se 30 sendo 25

éguas e 5 potros.
1 gaita pianada com 80

baixos.
Preço 'de ocasião.

Tratar com o proprietario
Sr. Lauro Ribeiro em Felipe
Schmidt. 4xComo, um observador...

Conclusão da la. pagina
nistas falsos. que rastegarn per io

dicamente sua se n h o r i a o Sr.
Governador, para em sua ausência
critica-lo demostrando o carácter
de que são possuidores e o perigo
que significa para uma Adminis

tração sua presença falsamente
humilde. -,

O que se viu foi justrnente o

inverso do propalado; malgrado
fôsse ventilado em termos positi
vos a atuação do Diretório Regio
nal com relação as atividades do

partido no interior, não houve
precipib,ções ou paixões que pu·
dessem conduzir os trabalhos a

falta de critério... Na verdade
censuras foram feitas ao Direto
rio Regional pelo seu compor
tamento pouco hábil e assíduo,
referente aos interesses dos Dire
tórios do interior não passando
contudo de méra função inerente
as reuniões destas espécies.
Por outro lado não ouve críticas

referentes ao comportamento do
Partido com o Poder Executivo
Estadual como não poderia haver,
um\i vez que inexistem fundamento

para qualquer atitude menos amis
tosa de parte à parte,
Percebe-se assim que nada mais

foi ventilado a não ser os assun

tos obrigatoriamente em pauta. o

que veio de certa maneira sur

preender os eternos geradores de

Impasses...

O Govêrno ao contrário do que
esperava saiu mais ainda prestigia
do e fortalecido em suas bases,
baja visto a solidariedade integral
que lhe foi dada pelos Diretorias
de Interior, que muito vem de
monstrar o estado de ânimos em

que se encontra o partido de
Eduardo Gomes com relação ao

Gov&rno de Jorge Lacerda. De
outra maneira os acontecimentos"-

,

que deram origem a tal reunião
verificou-se pelo pouco entrosarnen
to que estava sendo dado aos as

âuncos de interesses gerais, por
parte do Diretório . Regional, fato
que pouco deve ser levado em

consideração quando se analisa e

aprecia em termos gerais as rela
ções de um partido

.

com o Go
vêrno de Estado.

Não há pois quem conteste,
que pelos acontecimentos e suces

sãos de fatos verificados, chega-se
facilmente a uma conclusão de qUfl
permanece inabalável o prestígio,
integridade e habilidade do chefe
do Executivo Estariual, que a des
peito de tudo que se tenta criar
e dezenhar. permanece sereno, se

guro e superior aos fuchicos e

tnexiricos bobos que vez por, ou

tra nasce na mente dos poucos,
esclarecidos e úteis...

Uma cousa no entanto grita a
,

Ypiranga
Casa Erlita

JeepWillys
Vende-se americano, em

ótimas condições de funcio
namento.
Tratar no escritório da

firma Irmãos Procopiak e

Cia. Ltda., nesta cidade.

�afé! Só i\1arly

todos e merece reparo mais minu
cioso a respeito. pelas caracter'isfi
cas que assume e as formas com

que nascem: trata-se do compor
tamento já citado dos ditos ami

gos de sua senhoria o Sr. Gover
nador, que traindo sua confiança
e bôa fé, assacam-Ihe rudes pala
vras em uma triste personalização
de um "desonesto esclarecido" ...
Não vemos por onde encontrar

justificativas para tais atos conde
náveis, que, vêm sendo núcleo
de tôda e. qualquer critica que
vez por outra surge entre os ade

ptos do cafezinho e a sombra da
amendoeira, criticas essas sem ·fun
damento e que estranhamente to
mam vulto, pela, Fonte em que
nasceram ...

Fracassou assim mais uma ten
tativa despudorada de alguns i�
becies em dificultar a atuação do
Govêrno, fracassaram os médio
cres de ternos engomados e cola
rinhos alto� em seus progn6sticos
'asnáticos, .. e fracassou também o

desejo da oposição em vêr os

.situacionistas em dificuldade gera
das por crises politico-partidaria ..�

PAULO JACQUES

Proibido.
Fica terminantemente proi
bida a caça 'e pesca em ter
reno de minha propriedade
situados e Campo das Moças.

Os transgressores do pre
sente aviso serâo tratados
de acôrdo com a lei

Felipe Schmidt, março 1958.
\

Saul Crestani 4xa

.'

t A'gràdecimento
A Viuva Ana Humenhuk e Fi.lhos, comovidos agro.

decem de todo o cotação, a todas as pessõas que en

viaram tlôres, corôas, cartões; e que no doloroso transe,
confortaram com polaruas de resignação, na perd«
irreparauel do saudoso THEODORO HUMENHUK.

Agradecenm ainda a todas as pessôas que acampo»
nharam o féretro (lté o Cemiterio Municipal.

J

lmposto de Renda
Orientação sôbre a entrega das declarações

Estão obrigados a apresentar declaração de rendimentos:
PESSOAS JURIDICAS - firmas individuais e socíeda

des comerciais de qualquer espécies, com movimento bruto de
receita superior a Cr$ 150.000,00 (cento e cncoenta mil cruzeros),

.

PESSOAS FISICAS - todas as pessoas que tiverem ren

dimentos anuais superiores a Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzei

ros), exclusive os rendimentos de titulas ao portador.
,

Os assalariados que tiverem como fonte de renda ape
nas UM emprego, sem outra qualquer receita, apresentarão de

claração SOMENTE se receberem, em um ou mais meses, impor
tancia superior a 10.000,00 (dez <rnil cruzeiros), ccmputando-se
nêsse importe: - vencimentos, gratificações, 'extraordinários, diá
rias, reembolso de despesas, etc.

ABATIMENTOS DAS PESSOAS FlsICAS: -
Pela esposa .

Pelos filhos (cada um) . .

Pelos ascendentes, pelos irmãos ou irmãs
vivendo ás expensas do contri

buinte, .corn atestado competente

.Cr$ 50,000,00
Cr$ 25.000,00

Cr$ 10 000,00

Criança pobre, que o contribuinte instrue
e educa, tambem dependendo do
atestado Cr$ 6.000,00

,-------------------------,
Cine Teatro' Vera Cruz

APRESENTA:

HOJE ás 20,15 horas -r Imprôprio até 14 anos
- .

O ,PISTOLEI RO em Technicolor

Com Raddolph Scott e Claire Trevor

"Em ação os Pistoleiros da Maldição I ! !"
_

conto da serie: Os Cavaleiros do Rei Ar1hur
I "

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

A DEUSA ·PAGÃ
�I Johnny Weissmuller o Tarzan ... e Angela Stevens e

ainda KIMBA a macaca sabida ...

"O Dernonio do fogo exigia sempre vidas humanas"

conto da serie: Os Cavaleiros do Rei Ar1hul'

DOMI�GO _ ás 17 horas
_ Cen.s�ra al� 14 anos

ás 20,15 hrs. PrOibido' ale 14 anos

A' RAINHA TIRANA
Em CINEMASCOPE

e] Bette Davis, Richard Todd e Joan Collins
"Um reinado de intrigas, amor e luxuria"

-----

28. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Proíbo até 14 anos

3a. FEIRA. ás 20,15 horas • Proibido até 1'4 anos

DOCE' INOCENCIA
com Mitzi Gaynor, Scott Brandy

"Uma deliciosa comedia de amor e aventura"

4a. FEIRA • âs 20,15 horas � Proibido até 14 anos

LOUCA AVENTURA.
c/ Mitzi Gaynor, David Wayne e Oscar Levant

"Um filme musical"

\

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

A CRUZ DE MEU DESTINO
com Stewart Granger .e Jean Simmons

"Drama realista, cheio de amor e, ilusões"'.
--�--

AGUARDE.M: FúIia dos 'Justos,.
Invasão dos Bárbaros,
Casa de Chá do Luar .de A gosto,
Diana de França, etc.

". 'i. RW Aie ...,

Otimo terreno cl fundos pio. rio Canoinbas
Está a venda em Xarqueada ótimo terreno com

fundos para o rio .Canoinhas; bôa arborização. Duas ótimas
benfeitorias acham-se em cima do terreno. Vêc no local,

� Ij."." I

em Xarqueada, .com o sr. Ernesto Fischer ou na cidade à

rua Eugênio de Souza, 299. õx

RENDA LIQUIDA - acima da qual é devido.o

impôsto: .:_ Cr$ 6�.OOO,00

'PRODUTOS

Sher-w-in-Williams'
Revendedores Autorizados

CASA ESMALTE

BANCO QO BRASIL S/A
A VISO

-

Concurso para Fiscais - Visitadores
(Agrônomos, Engenheiros. Agrônomos, Veterinários,
Técnicos Agrícolas e Quartanistas de Escolas de

Agro�nomia e Veterinária)
O BANCO DO BRASIL S,A. torna público que,' não tendo

sido julgado suficiente o número de agrônomos e veterinários ins
critos para o concurso acima, até 31-)-58, foi resolvido permitir-se
que' também concorram ao mesmo os técnicos 'agrícolas e quarta
nistas das Escolas de Agronomia e Veterinária. Nestas condições,
estarão reaberta!', até 31-3 58, das 13,30 às 16,00 horas, nos dias
úteis (excluído o sábado), na Agência do referido Banco nesta

cidade, à rua Coronel Albuquerque, esquina com a rua Felipe
Schmidt n.? 922, as inscrições para o dito certame.

O edital respectivo foi publicado no Diário Oficíal dá

União, de 13-12-57, e se encontra afixado, também em tôdas as

Agências do Banco do Brasil S A., as quais se acham autorizadas
a prestar maiores esclarecimentos e fazer a inscrição. Visa êsse
concurso. conforme já foi dito em outra publicação, a selecionar
candidatos exclusivamente para o preenchimento de vagas exís-;
tentes nos Estados mencionados no edital.

B�NCO DO BRASIL SIA - Canoinhas S C.'

Darcy Furtado Rocha - Gerente Interino

I '
•
Fernando Rocha - Contador Interino I 2x

No Cineminha "São Francisco"

AMANHÃ e SElGUNDA-FEIRA:

"Da terra nasce o ódio"
- Do Cinema Nacional -

com Maurício MOREY, Mara MESQUITA, Nélson DUARTE,

Eda PERI, Hercilio LORENZETI, Antonio FRAGOSO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRE�O DO. NORTE
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Café? Sim, mas café

22·3.1958

bom I· ASTRO "

e

J

o preleridol
,

Gravetos & Fagulhas
Há quem pensa que devemos

cuidar sómente daquilo que é·
material porque só da matéria
vivemos, e o que está no alem
túmulo não, conhecemos. F:: uma
idéia tola, grosseira, materialista.
Qualquer criança do curso pri
mário do catecismo saberá res

ponder com clareza e precisão
á esta pergunta:" Para quê
vivemos no mundo?", enquanto
muitos homens "grandes" não o

sabem, ou melhor não querem
saber porque "estão tão agarrados,
ás bugigangas do mundo que
não podem' enxergar nada além
da matéria. Pobres materialistas!

J" WZOREK

Muita .

COISd . em
A areia

.

cornsumída no "pe
dacinho" de calçamento da rua

Paula Pereira, disse o Colodel
que foram gastos CEM MIL
'CRUZEIROS, mas para quem
entende do riscado, alí não foi
nais de QUARENTA MIL. E o

restante do dinheiro, seu Colo
del onde está? o Sr. que. está
dizendo que o Haroldo é o tal

que merece medalhas e condeco
rações pela éxcelenfe adminis

tração ...
,

-Em dois anos de "governo"
o Prefeito arrecadou perto de
VINTE MILHÕES DE CRUZEI
ROS. Continua consertando ca

minhoes":arrumando maquinas e

colocando as "coisas que· UDN
deixou

.

fóra "do lugar! Não está
batida essa chapa e não seria
melhor o BV, "o maior do sul
do mundo" arranjar' uma outra
mentira?

pouco 'espaço ...
- 'Leoberto foi derrotado na

ultima Convenção do PSD. Orty
que estava vindo

"

prá Canoi
nhas iniciar sua campanha poli
tica, esfriou. Tarcisio que não

gosta do Orty por motivos ele
vados, gostou da derrota. A coisa
está ficando preta do lado de lá.
Vamos ter muitas .surpresas
agradaveis áté o fim do mez ...

- "Consta "que o PSD-PTB,
PDC, UDN e PRP todos vão
concorrer as eleições de "3 de
.outubro com seus próprios can

didatos à vereadores. Pelo visto,
mais de 80 sairão pelo interior
em busca de votos'; Será que
teremos eleitôres para tudo isso?
Vamos trabalhar senhores, aju
dando aumentar o número de
eleitôres de Canoinhas, se que
rem ser eleitos, porque senão,
vae ser uma barbaridade ...

cacique

taáo nascido em Itaiópolis, no

.dia 17 de oútubro de 1907, la-;
vrador', solteiro, domiciliado e
residente neste dístníto, filho de
Dona Maria Semozecyn. falecida,
Pai ignorado. Ela, natural deste
Estado; nascida em Itaiópolis,·
no dia -19 de seternbro 'de 1907
domestica. solteira, domicilada e

-

p·'a'n·elas e louçes
residentes neste distrito, filha de
Julia Julkoskí falecida. Pai ígno-

CaSa Erll-ta
rado. -r:

.

,
Faz saber que pretendem ca-

,;=================' sar: JDão Rodrigues Martins e

') I S·•. ,T··ereza 'lJspe"I·,a'I Francisca de Paula 'Rezende.

Ij \J Ele, natural deste Estado, nas-

cido neste distrito, no dia 5 de
"

O seu café
. dezembro de 1925, lavrador,

I
solteiro, filho légítímo de Pedro
Rodrigues Martins � de Dona

<

Antónia Rodrigues Martins do-
micilados e residentes neste
distrito. Ela, natural deste Esta
do, nascida em Papanduva, no

dia 24 de junho de 1923� do
méstica. "solteira, filha legítima
de Francisco de P. Rezende, e

de Dona Tereza Pinto de Oli
veira'; dornicilados e residentes
neste distrito. '

.

SebastiãoGrein Gosta, Escrivão .

.

de Paz e Oficial do Registro
- Civil de Major Vieira, Munící-,
pio e Comarca de Canoínhas,

, Estado de Santa Catarina, etc.
Fàz saber que pretendem casa;;

Boleslau Sernozecyn e Argemíra
Julkóski. Ele, - natural deste Es-

. \

SE não fores eleitor não 'serás
cidadão, Procura qualificar

te cidadão, o quanto aotes,· para
servires a teu Partido e 'à Pátria
nas- urnas' Ii'vres.

Terreno à vende
I

Vende-se um de 260 al-
queires no+lugar Tamanduá.
Distrito de Major Vieira, C0m-I

•

posto de mais ou menos" 30

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

I

Tem como confrontantes
entre outros a firma Sguario
e, Irmãos Procopiak.
Informações nesta redação

ou à Rua Vidai Ramos n.o

69 em Canoinhas.

,i�;

Edital

- Apresentaram 'os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem -tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar é,

chegar êste .ao conhecimento
de todos lavrei ó presente que
será afixado no lugar de costume
e publicado no Jornal Correio
do Norte da cidade de Canoí
nhas.

I

Major Vieira, 12-3-1958,
S�bastião Grein Costa
Oficial :do Registro Civil

"

,

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

Caramelos Finos - Chocolates "Lacta" em Barras - Doces
'+'. da Bandeirante -'-.

" .. ':,

Utensílios
domésticos

C!atta 8",tittt

O INSTRUMENTO da cida-
.

. dâuia é o teu título eleitoral.·
A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes·

. servi -Ios.

6urso .... GratuIIo) de IaqUigralia
A Escdla Modêlo de Taquigra

fia, dirtgida pelo prof. Sérgio"
Thomaz, abríu matriculas ao no!
vo curso. de "traquigrafia por
correspandencía com um total
de 22 lições enviada em 8 temes:
sas, após ..0 que será conferido
diploma ao aluno àprovado em

exame final. Pára maiores infor
mações escrever á Escola Mode
lo de Taquigrafia, Rua Barão de"

'

Itapetíntnga, 275, 9.0 àndsr.con
junto 93. Caixa Postal 8600, Fo
ne 36 765,9, São Paulo,

·1 t a i ó p o I i s

'.

Aluga-se.

ARMAZEM
area livre 180. m2

.

Tra tar nesta redação.

Notícias de

o Díretorío Municipal da UDN, em Convenção
realizada dia 2 do corrente escolheu para concorrer as

próximas eleições corno candidato a Deputado. Estadual,
o seu atual Prefeito,' sr. João .Silveira Primo .

1 '

O fato repercutiu em todo, o Município de Itaió-

polis, onde o sr. Silveira Primo goza de excelente reputação
entre todos os seus munícipes. (Do C�rrespondente)

Pref�itura Mun�dpal de. ItaiópoUs -,' Balancete da Receita de Dezembro de 1957

,

SOMA Cr$ .; ., .

C A I X A
Saldo disponível do mês de Novembro

RECEBIMENTOS'
Receita Orçamentaria

.
a) Impostos.

"Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licença
Imposto s/ Exploração Agrtcola. e Industrial

b) Taxas
Taxa de Exoediente
Taxás e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

.

RECEITAS DIVERSAS
Receita dê Cemitério'}
R�ceita de Cornbus. Lubrf. § 2 Art 15 C F,

RECÉITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas '.
Eventuais

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÔPOLIS, em 31 de Dezembro de 1957
/

VISTO CONFERE CONFERE
,

João Silveira Primo, Prefeito Wenceslau M:Schutesky, Contador João Erzinger, Tesoureiro

287,,519,90

7.550,00
3.040.00
279,00 10.869,00

procure na

CASA· LANGE'R
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

270,00·
585,00
38,00 893,00

----

. 65.00 .
'

174.043,10 174.108,10 ,

5/353.00
2.532,40

10,00 7.895,40
----

193.765,5Q
481.285,40

PAR_A>FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C "E I Ril� 5,

{�:il��".
F R I E I R ··À., 5 I

ESPINHAS, FTC.NUNC� EXISTIU fGUr:1L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bom pira todos que plantam e· �rlam! 1
A Associação Rural de Canoinhas está agora capacitada para atender todos os lavradores e criadores através de 1

grande estoque de Vacinas, Sais'Minerais e etc. que acaba ?e receber diretamente das fontes produtoras. '!

Eis o colossal estoque de produtos que tem a Associaç�o Rural:

Para

E' bo'm lembrar

Anúncios de grande interesse
um

Vacinas: - A Vacinação dos animais devem
ser feitas periodicamente todos os anos pelos Senhores
Criadores, pois o grande indice de mortalidade dos re

banhos é devido a inobservancia deste principio rudi
mentar de proteção a Pecuária; causando em regra
geral grandos prejuizos a08 granjeiros e' desta forma
influindo diretamente na economia dos municípios e

logicamente ao Estado e a Nação. Portanto Senhores
Criadores Jevem vacinar contra:

Suínos: - Contra a PESTE SUINA com va

cina Concentrada de Cristal Violeta por ser a

doença mais frequente nestes animais devendo-se por
tanto fazer a vaciuação preventiva. Em caso contrario
o tratamento para cura-los poderá' ser feito com Sôro

Hiperimune contra a Peste Suína. quando aplicado
em tempo, logo no inicio da molestia; entretanto, como

é um produto de alto custo, aoonselhamos o tratamento

preventivo por meio da vacinação, que é o mais se

guro, meio pratico e mais economico,
BATEDEIRA é a doença muito frequente prin

cipalmente nos leitões, podendo ser feita vacinação pre
ventiva e havendo medicamentos para tratamento. Pneu
monia infecciosa, pneumoenterite. paratiío ou interite
infecciosa ou pasteurelose dos leitões são doenças em

regra geral conhecidas como BATElJEIRA, em virtude
de seus sintomas e tratamentos serem semelhantes.

Para e88dS doenças existem as vacinas contra

PNEUMOENTERITE E PARATIFO DOS LEI
TÕES, ANTlBACTERIANO' PORCINA e MIXWD
PORCINA.

'

Carbunculo Sintomático: -=- ou PESTE DA

MAQUEIRA é uma' doença frequente nos bovinos (ga
do) e ovinos (carneiros).

Carouncl,llo Hemático: - ou CARBUNCULO
VERDADEIRO moléstia que ataca os bovinos e ovinos.

Existem vacinas preventivas contra o Carbunculo
Sintomatico e Hematico. No caso de animais atacados

por essas doenças eles vem 'a morrer no curto período
de 24 a 48 horas, pois não existe medicamentos para
tratamento.

Garrotilho: - A/vacinação contra o garrotilho
deve ser feita para evitar o mal, havendo para esta

doença e suas complicações medicamento para tratamento

como por exemplo Gurmina associado com Penicilina
ou Terramicina.
Esta doença ataca os equinos com frequencia no verão.

Raiva: - A raiva é uma doença que ataca todos
os animais domésticos não havendo nenhum medicamento

para a cura deste mal e tornando, se perigosa' ao Homem
devido a sua facilidade de transmissão; portanto 08

criadores devem vacinar todos 08 anos seus animais com

a VACINA ANTI.RABICA contra RAIVA; evitando
desta forma um grande perigo a sua família e seus se
melhantes bem como o prejuizo financeiro.

Doenças das aves em geral
COLERA AVIARIA e TIFO: - E' uma doença

muito frequente Da8 aves e causadora da maior porcen
tagem de mortalidade das mesmas. Essas doenças pela
falta de vacinação chegam as vezes no' curto -periodo
de dias, quando não acedidas a tempo a m�tarem a

I

totalidade de um rebanho. Para essas molestias há o'

tratamento curativo em caso de não estarem vacinadas.
Portanto usem a Vacina contra COLERA E TIFO
AVIARIO da Hertap, que é curativa e preventiva. na

criação de galinhas, patos, marrecos e perús.
'

BOUBA: - "Epitelioma Contagiosa" é uma doençà
que ataca as aves, portanto deve-se vacinar a fim! de
evitar dessa forma a causa de grandes prejuízos com a

morte das aves.

SAUDINA e AVISULFA: Produtos valorosos
na profilaxia das doenças das aves, bem como curativos.

Como medicamentos preventivos usa-se misturado
,com a agua que se da iii beher as aves, desta forma
dando mais resistencia ao organismo das aves contra

cólera e, tifo aviario, coccidiose e etc. Para as aves

atacadas dos males acima citados pode- se ministrar
esses produtos puros.

GOGOZAN. CORIZA E CORIZON: - Esses pro
dutos são eficazes nos tratamentos do gogo das aves e

no caso de coriza das mesmas.

Antibióticos
Os antibióticos são produtos de grande emprego

na veterinária, pois são de multiplas aplicações nos tra-

tamentos das doenças de caráter infeccioso. '

TERRAMICINA INJETAVEL: - E' um anti
biótico que da resultados satisfatórios e de grande efi
.cacia nos tratamentos das infecções benignas e malignas
.tais como: Retenção de placentas, infecções uterinas. .,

melhoria dos rebanhos

tratamento do garrotilho, pneumonias, pneumoenterites
e etc,

TERRAMICINA EM TABLETES: - Este pro
duto pode ser empregado nos casos de exterelidade tem

poraria, provocando o cio dos animais. fer'idas, infecções
gastro intestinais e etc.

PENICILINA INJETAVEL: E' um tipo de an

tibiótico bastante eficaz lIOS tratamentos das doenças
infecciosas mas de caráter benigno.

MASTITES: - E' uma doença infecciosa que
comumente ataca as vacas em período de lactação. muitas
vezes inutilizando a teta afetada e em outros casos

inutilizando o animal.

Para tratamento das moleatias das vias intra
mamárias aconselhamos o tratamento com as bisnagas
de AUREOMICIN t\. TERRAMICINA ou PENICILI·
NA e DIHIDROESTREPTOMICINA, pois com esses

produtos pode-se obter 'resultados satiaíatorios.

Intoxicações
A mudança brusca de alimentação, aguas es

tagnadas, rações secas em excesso. falta de agua e

certos alimentos, as vezes provocam intoxicações
gastro intestinais aos animais principalmente aos bo
vinos e equinos, tais come: gastro enterttes, diarrés
com cursos, timpanite e muitas vezes por envene

namento,
Os medicamentos indicados para tratamento des

ses. casos são: Injeções ANTI-TOXTIL, DIARR'EX,
Envelopes de ALUNASOL e SULFlNA. comprimidos
de DAGENAN.

Pelos motivos acima aludidos muitas vezes pro
vocam nos animais colicas renais com 'retenção da

urina, havendo necessidade de sondagens e 90 mesmo

tempo aplicações de medicamentos contra colicas,
Indicamos para o caso de colícas SECOLOS ou

ANTICOLOS FORTE ou ANTICOLOS FRACO

(injeções).
Nos, casos de disturbios grastro intestinais e

colicas renais, si o criador não tiver cuidado e tomar
imediatas providencias que os cassos requerem o

animal virá a morrer, em um curto periodo.
x x x x x

Kuros: - É um medicamento empregado como

fortificante dos animais em geral e serve como au

xiliar no tratamento de inumeras doenças,
Tripanos e moranyl: - São medicarnerrtos in

dicados nas primeiras tripanornoses dos animais sendo
essa doença mais conhecida com o nome de PESTE
DAS CADEIRAS. Estes medicamentos podem ser.

empregados como curativos no caso do animal ata
cado pelo mal.

Piroplasmoset - Essa doença é mais conhecida

pelos criadores como TRISTEZA por ser um dos

principais sintomas que aparece no animal. A piro
plasmosé e transmitida pelos carrapatos havendo ne

cessidade do combate a esses protozoarios afim de
evitar que as vezes o rebanho todo seja atacado por
.este mal. Para o tratamento da PIROPLASMOSE
"'TRISTEZA" pode ser empregado no tratamento
curativo injeções de Zothelone ou AC<lprom Farmo,

Essa dcença ataca o gado, os cães e gatos e etc.

Verminose: - A verminose é causadora de inu
meras doenças dcs animais, inclusive o raquitismo,
retardamento ao desenvolvimento do animal, pelos
arrepiados, magreza apezar de receber boa alimentação

.

e a PAPEIRA. A papeira é causada por vermes erri

quasi a totalidade dos casos e numa pequena per
centagem por falta de iodo,

Portanto os Senhores Criadores devem perio
dicarr.ente dar doses de Fenotiazina afim de eliminar
verminose que é um mal que ataca indistintamente
todos os animais.

Portanto deve-se ter lJ cuidado para evitar que
os animais sejam atacados por este mal, pois o tra
tamento torna-se oneroso e de díficilcura, devendo
se ministrar por este motivo de épocas a Fenotiazina
e Sais Minerais Iodados.

S A I S
-

Sal mineral iodado (Sivarn), composiçao de

cálcio, fosforo, iodo. ferro, magnésio, manganês, sódio,
cobre, cloro, aromas e estimulantes á secreção
gástrica.

Sal alimentar· Prado, recalcificante e tonico

geral, para reprodutores, cavalos de corrida, vacas

leiteiras, animais raquiticos e anêmicos,

Sal do Oriente: um produto para o gado e

criação em geral.
'

Sal de glauber: Sinonimo de saude e vigor
para sua criação.

Suplementos
TM 3x3 e TM-IO, a base de terramicina e vi-

e des colheitas bom

tamina B-12, dois produtos Pffizer, em pról do de
senvolvimento pecuário no Brasil. Experimente e

observe: Galinhas.. menos mortalidade e 5(1 ovos a

mais por ave ao ano; Frango, com 400 gr. a mais; Porcos,
mais 30 kilos por ca beça; Bovinos, com 55 kilos a

mais, devido ao melhor aproveitamento da alimentação.
Srristar Siv�m: polivitaminico para suínos.
Aurofac: composição de aureomicina e vitami

na B-12, um verdadeiro milagre na alimentação dos
animais (embalagem: baldes de 2,5 kilos).

. Nutromineral: um produto Farmopecuaria po
deroso auxiliar no crescimento, engorda, resistencia,
lactação, e gestação dos bovinos, equinos, suinos, etc.

Farinha de carne e farinha de sangue: dois
(produtos já bem conhecidos pelos avicultores e criado
res em geral, pelas vantagens que oferecem, e pelo
facil modo de usá-los,

Inseticidas
Piragy Granulado e Iskatoks: para o certo ex-

-

terminio das formigas; é só depositar o veneno nas

proximidades do olheiro, que a própria formiga se

engarrega de conduzir a morte para todo o for
migueiro, Tri-Tox i o inimigo n.? 1 das pulgas. -

Nitrosin: o mata-moscas, - B.H.C.: o conhecido pó
de gafanhoto. - Nitrosin: mata lesmas e largatas,
as inimigas das hortaliças,;._ .Rhodiafoxs o mais
tóxico e o mais economico inseticida da atualidade;
combate todas 6S pragas da lavoura. - Metasistox,
produto aplicavel por pulverização e de ação rápida"
como combatente às pragas da batatinha" do fumo.
do tomate, dos arrozais, etc, - Neocid liquido e em

pó, contra tedos os insetos domésticos. - Perfectan, Iexcelente produto' para pulverização de tomateiros,
"

parrerais, � outras plantas, eliminando todas as pra
gas existentes. - Cupravit, produto especial para
combater doenças e pragas de tomateiro, batatinha,
etc. --: Piresan, pó para imunizar cereais. -:- Sulfato
de cobre, afamado produto para pulverização e êorno
protetor de grãos, mesmo depois da semeadura, evi
tando o ataque dos pássaros. -- Gesarol 33, prote
ção duradoura contra carunchos e outros insetos.

B e r ui c.i das
Bibe-Tos, um remedio moderno, extraordinaria

mente eficaz na eliminação dos bernes e bicheiras
do gado,

.

,

Espu'lsa berne Prado, para, uso contra bernes,
sarnas, sarcotica, etc.

Pomada Prado; para o tratamento nos casos
de: abcessos abertos, feridas, frieiras, queimaduras,
rachaduras, inflamações píogenícss, etc.

Desinfetante
Creosit, o desinfetante de, maior, 'utilidade para

todo o criador, benéfico em todos casos, como por
exemplo feridas da boca dos animais atacados.' pela
AFTOSA, nas lesões do casco em consequencia da
aftosa, 00 umbigo do animal recém nascido para afu-'
,gentar as moscas, 'evitar a bicheira e apressar a

cicatrização; embalagens latas de 1,100 Kilogramas.
F e r r, a m e n tas

,Foices. pás de ajuntar. cortadeiras, facões,
machados, etc. - Enxadas, da afamada marca ACE
ZITA..- Arados, reversiveis tipo araucaria. - Caro
pinadeiras gradativas e fixas. - Maquinas para
plantar milho, feijão, arroz, etc: - Maquinas para
matar formigas mineiras.

Adubos e fertilizantes
Agrohumus, adubo que age desde a germínação

.até a colheita, por ser-composto de todos os elementos
indrspensaveis à uma planta; tem dado ótimos resul
tados principalmente no cultivo da batatinha,

Hiperfosfato, adubo especial para o cultivo de'
milho, trigo, feijão, arroz, etc.

.. ,

Se V. .S. possuir uma área de terra fraca devido
ao cultivo contínuo, faça uma experiencia, e certificar-

.

se á da verdade, pois o hiperfosfato devolve á terra'
aqueilo que déla foi retirado.

Raticidas
Fubarim, Infalível 100%.
Tomorim, o mais moderno raticida resultado

garantido, bastando apenas polvilhar espê;sa camada
do' produto nas passagens dos ratos, para que os

mesmos ingiram e morram,

Sementes ."

Milho híbrido; milho que vale um milhão, pelo
seu alto valor comercial, maior produção e maior
duração, \,' .

Hortaliças, a ASSOÓAÇAO RURAL mantém
variado estoque de sementes de todas as hortaliças,
com germinação garantida.

.

prevenir do que remediar!
-.'&&.

"\
�'"

'}'i';;, '��.
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 22 de Março de 1958 . N. 490

COMUNI·CADO
TRATORES DECRETO 40.260

, Temos a grata satisfação de comunicar a chegada dos
.

primeiros tratores das afamadas marcas

mundialmente conhecidas

FERGUSON e MASSEY -HARRIS
pelo Decreto 40.260, destinados aos agricultores desta região

José Franz - Encruzilhada, Mim. Canoinhas
Alberto Voigt Filho, Parado« «

Arthur . e Bernardo Hatschbach, idem, Canoinhas
João Sobczak, Paula Pereira, Canoinhas
Elvira Senn Plugge, Irineuopolis, Porto União.

VEMAG S/A, Veiculos e Maquinas Agricolas
Revendedor nésta praça

A. MALLON & CIA.

Aviso .acs Triticultcres
As Lojas Unidas Ltda. avisam a todos os tritícultores que
entregaram trigo em grão, que, de acôrdo com a portaria
n.? 276, do Ministério da Agricultura, o Banco do Brasil

SIA
.

fará o pagamento somente até
o dia 25 do corrente mês.

NOTA IMPORTANTE: - O trigo entregue no .mês de
f�vereiro já está sendo liquidado e o que foi foi entre

gue em março será liquidado entre os dias 24 e 25.
�

r ;

:Emilio c. Dams
comunica a seus amigos que estabeleceu
se com

Oficina Mecânica de Consêrtos,
onde aguarda sua visita para bem· poder
servi-los.

<'

Rua Wolf Filho '_ próximo
Rio Canoinhas.

à Ponte do
4x

Cooperativa dos;' Produtores de Mate ccCANOIHHAS)) LIda.
Edital de Convocação

Ficam convocados os associados desta Cooperativa para uma

ASS9111bléia Geral Extraordinària
.

Dia 27 de Março de 19581
a ser realizada. na Sede Social, com o fim especial de
REFORMA DE ESTATUTOS, nos artigos 20, 21, § 3.0
do art. 35 e § segundo do artigo 37.

A primeira convocação será às 7 horas.
A segunda convocação será à� .8 horas.
A 41tima convocação será às 9 horas.

Canoínhas, 15 de Março de 1958.

Miguel Procopiak
PRESIDENTE

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

,medição de terras nesta zona, avisa os .interessados que preten
.

derem etetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem
informações nesta cidade, com João' Seleme.

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
exclusividade da

CASA ESMAL TE

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

o MATE CONQUISTA
pode constituir-se em fabulosa
fonte de divisas para o Brasil.

Antes de mais nada, deveremos
planejar a sua transformação
em dólares, empreender ativa

propaganda e oferecer facilida
des para o exportador. Havendo

"

RIO, 4 (VA) -:- 'Cinquenta e

cinco mil toneladas de mate fo
ram exportadas pelo Brasil no

ano que passou. A notícia, ofi
cialmente divulgada, aponta-nos
mais um caminho a seguir na

luta empreendida pelo aumento
de nossas exportações.
Temos embarcado mate para

diversos paízes sul americanos,
mas as quantidades exportadas
estão muito aquém da capeei
dade de absorção dos mercados
consumidores. Além disso, não
estamos ainda participando ati
vamente das vendas na Europa.

Assim, o promissor comércio

permite pensar em suas enormes

possibilidades, na hora em que
o café sofre com as restrições
impostas pelos convenios recen

temente firmados a par das

grandes safras esperadas para
58 e 59.

O mate - cujo consumo in
terno vem aumentando muito -

AN1VERSARIAM:rSE:
HOTE: A, Sra. Dna. Maria

Deuscelia, esposa do Sr. Os",
tualdo Treoisani; os meninos
Wilson filho do sr. Landualdo
Voigt e Benedito filho do Sr.
Benedito Terezio de Carvalho
Neto,' a menina, Maria Dirce
filha do Sr. Antonio Karoat,
AMANHÂ: A sra. Dna.

Alzira, esposa do Sr. Nelson
Bannach,· as meninas, Nelzita
filha do sr. Mârins Cornelsen
e Sulamita fiilha do sr. Iose
Pedro Mendes de Almeida,· a
Srta. Risetb Buba; os SIS.

DIVISAS
vantagens, estamos certos de que
não apenas Paraná, Santa Cata,
rina, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso irão produzir mate. Bem
lançada a questão, todo o Brasil
poderá dedicar-se a essa nova
fonte de dólares.

José Yvan da Costa
Sacharei em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'OI,iveira n,? 580
CANOINHAS .- Santa Catarina

Ql;INTA",PEIRA: As Sras.
Dna. Iuanir, esposa do Sr.
Theodoro Turcheski e Dna.
Laura esposa do Sr. Ignacio
lmianovski; a srta. .Joana
Metzger; o sr. Friedrich. Brau
hardt; o [ovem Euclides V.
Simões; o menino 19or tilho
do sr. Hugo Peixoto.

SEXTA"FEIRA: A sra.

Dna. Eltnda esposa do sr.
Waldemar C. Stange; a srta.
Fridolina Guebert; as meni
nas, Myrna Maria filha do

sr. H e n r i que Neustaedter,
e Rosny filha do sr. Carlito
Krautchechen; os srs. Üsmin
do Waldmann, Rudolfo Sa»
lamon, Antonio Sconhetzki e

Estetano Lucachinski; o jóvem
Conrado OriUens/ôs meninos
Neslon filho do sr. Afonso C.
Kohler e Augusto Veiga Lou
renço, filho do sr. Claudio Lou
renço de Lima.

Nossos parabens .

,

E' incrivel! 11 IPara o mês de março as LOJAS UNIDAS LiDA. oferecem:
Zefir listado metro '9,80
Linon em côres » 13,00
Sedas (lingerie) » 16,00
Marim em côres » 19,00
Pelúcias lisas » 21,00
------------------------------�-------------

Brim passeio » 28,00
Fustão listado (padrões modernos) » 29,00
Toalhas de rosto (catarinense)) 23,00
Estampado Marta Rocha » 32,00
Bangú. de bolas » 54,00
Faille todas as côres » 45,00
Laquê em côres (1,40 m. largura)>> 49,00
Schantung 90 larg. »55,00
Lã Xadrez 90 larg » 75,00
Nylon estampados e lisos 30./' desconto
Não deixem para depois... Aproveitem
hoje mesmo esta sensacional oferta. das

.

LOJAS UNIDAS LTOA. .

Os melhores tecidos pelos menores pre�osl
'Faça uma visita sem .compeomisso às

LOJAS UNIDAS LTDA.
(AMOIHH4S • Rua Caetano Costa, 533. � S. C I

Dr. Moacyr Bubant e Bernar,
dino Fedalto,· os meninos.Sit:
vino filho do S,. Tose Baluta
e Mauro Aurelio filho do Sr.
Luiz E. Tack.

Sf..GUNDA-FE1RA: A Sra.
Dna. Agnes, esposa do Sr.
Oito Hoffmann; a Srta Tere
za Müller,' os meninos Wilson
Luis filho do Sr. Nelson Ban
nach e João Batista filho do
S1'. Antonio]. dos Santos; o

Sr. Mario Mõebius;

TERÇA",PEIRA: As Sras.
Dna. Therezinha, esposa do
Sr. Ademar de Oliveira Oodoy
e Dna. Zenilda, esposa do Sr.
Waldomiro Silva; a Srta.
Maria Regina Wendt; os Srs.
Irtneu Bornhausen e Felix
Rudolf.

QUARTA"PEIRA: A Sra.
Vva Dna. Elvira de Paula
Vieira; as meninas, Maria
filha do Sr. Roberto Rochrba
cher e Marcia Regina filha
do Sr. Horst Bolmann; o Sr.
Antonio Seczyeiel; o menino
Gelson Aécio filho do Senhor
Waldemar Nader.

Eduardo de Souza
Faleceu dia 17 atacado de

mui súbito, o sr. Eduardo de
_ Souza, servidor público mu

nicipal e pessoa bastante
estimada no meio em que
trabalhava. Deixa otuoa e

5 filhos menores.

Nossos pêsames à família
enlutada.

Sensacionalvendadeaniversário
da firma Irmãos Trevisani ltda.

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.·' 'Í

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 fabricação.

Verifique hoje mesmo os preços do. seguintes artigos de nossa fabricação:
..;;:;;;;::== Calçados de todos os. tipos para homens, calçados populares para se

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

Procurem fazer suas compras na loja de Irmãos Trevisani que está aparelhada para bem servir.
.

Irmãos Tr�visani Ltda. - Rua Paula Pereira 807 - Canoinhas
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