
,8s "contos da carrochinba"
do Deputado João Colodell

o deputado João Colodell, vem escrevendo uma serie de

artigos em o jornal "Barriga Verde", elogiando a "seu módo" a

administração do Prefeito Haroldo Ferreira. Quem no entanto lê

os tais artigos, logo conclue que está a frente de um novo êmulo

do Barão von Münchausen, - a quem no entanto suplanta em

im�ginação, corr:? um. legit��o campeão da mentira. 'rristeJ figura
esta fazendo o mtehgente deputado perante a opinião esclare

cida de Canoinhas. Seus artigos, uma verdadeira maratôna de

esforços para enaltecer e defender a administração do atual pre
feito, que "em apenas dois anos de governo destruiu aquilo que
os seus antecessores construíram, está sendo motivo de risos nos

bares e nos logradouros publicos, onde quer haja ajuntamento do

pôvo. De certo módo seus escritos fazem um bem: faltava alguem
nesse circo da administração publica para devolver o riso ao pôvo
de Canoinhas, que já ha dois anos, face à sangria dos impostos
elevados, das pessimas estradas etc., já tão sabia o que era rir

o bom rir.!
�

Em seu primeiro e luminar artigo, diz o articulista que:
"Haroldo fez em dois anos mais do que "Seu" Dito em quatro",
porem, já no segundo desmente esta assertiva para afirmar: que
não poude fazer nada em virtude das dividas deixadas pelo go
vernb udenista.! Afinal, onde está a verdade? Fez mais ou nada

fez?! Os tais escritos do elegante' deputado Trabalhista nada mais

representam do que "a palhinha de salvação" a qual vem se agar
rando enquanto a nau de seu prestigio está sossobràndo neste

municipio - ele quer reeleger-se deputado . . . Perdoem-nos a ci

tação maritima, não nos ocorreu outra no momento, pois que o

deputado Colodell é profundamente alergico à marinha.! Ilude-se

o nobre deputado em pensando que nisso possa reanimar o pôvo,
que hoje, ao contrario, experimenta uma justa reação de pudôr
e bom senso. O nosso pôvo teve o ensejo de conhecer esses co

rifeus da mentira e da demagogia. Os fatos aí estão, Canoinhas
vem sofrendo as agruras de uma administração infeliz e estrábica;
nesta terra, felizmente, ninguem é cégo, a ponto de não saber

discernir as cousas e pensar de fórma diferente; e procedendo
como procéde o Deputado João Colodell, é pretender disconside
rar o povo de Canoinhas, é desmerecêr de sua inteligencia, é a

busar de sua paciencia!
Um milhão de dívidas

Em seu primeiro item, diz o articulista que o governo da

UDN, isto é, o ex-prefeitoHerbert Ritzmann deixou CR$1.000.000,OO
de dividas, isso não passa de bôa piada, dessas do Barão von

Münchausen. Em todos os balancetes publicados pelo governo da

Aliança, lá está/ a divida que não passa de CR$360 000,00. Aliás

;á pedimos que essas contas fossem publicadas reais e verdadei

ras e não cousas de ficção como o são esses dados que óra estão

sendo publicados pelo deputado das mil gravatas. Se ficaram os

360.000,00 ha tambem à considerar, que o Snr, Herbert deixou
contas á receber no valôr de cerca de um milhão; Se partirmos
daquela premissa, tambem o atual Prefeito Dr. Haroldo Ferreira,
encerrou as atividades de 1957 com uma divida de cerca de UM
MILHÃO E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS, deixou porem, como

seu antecessôr Herbert Rítzmann, um amparo equivalente em

contas de crédito.

Querer comparar a admiriistração de "Seu Dito" e Her
bert Ritzmann, com a de Haroldo Ferreira,' é ter muita / .cora
gem, e nesse particular rendemos nossa homenagem ao Deputado
JO&O Colodell - coragem de fato não lhe falta. !

Caminhão Chevrolet. x Carroça de Lixo

Foi reformado completamente um caminhão chevrolet,
custou CR$3.785,00 e foi tambem reformado (apenas reformado.!)
a carroga que faz a limpeza publica - custou CR$6.155,00. Que
desmoralísação e que desconsideração para o caminhão chevrolet.!
A reforms' completa dêste custou pouco mais que a metade -do

que a -simples reforma da carroça do lixo; competia pois aos dis

trib�Jdé>res dos afamados caminhões chevrolet, e não a nós, fazer
a defêsa de seu produto tão vilmente rebaixado pelo lixo.

E' o caso de dizer: Dae ao chevrolet o que é do chevro
let e para o lixo o que é do lixo.!

CORREIO DO NORTE AVISO
Comunicamos aos nossos anunciantes e assinantes,
que devido os dias santificados (semana santa), não
circularemos no próximo sábado, reaparecendo no

dia 12 de abril entrante.

A DIREÇÃO

o CASO DA BIBLIOTECA ...

QUEM DEVE PAGAR?
Total de opiniões recebidas até ontem (28-3):
O PREFEITO HAROLDO FERREIRA: 133

SENHORES EU VI. '.. O caso .da Biblioteca MuniCipal
QUEM DEVE PAGAR?

e.,

O Prefeito Haroldo Ferreira ?------.---.---

O Municipio? -----.-- .

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

.

ri/redação.
J'.

.
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A escolha de
Positivamente, o critério ado

tado para a escolha dos candi
datos à postos eletivos nas Ca
sas do Congresso Executivo mu

nicipal e estadual, não vêm sen

'do feito a contento, O proble-
ma é complexo e o fundamento
de tudo que acontece diariamen
te na vida politica do Estado é
oriundo da falta de uma nórma
sadia quando da escolha dos can-

Daniel' HostinDom

Aniversaria dia 2 do pr6-
ximo mez, a S. Excia. Rev.
DomDaniel Hostin.Bispo Dio
cesano da cidade de Lages.
Naquela datá o póvo catô

lico " cristão de Santa Cata
rina irá render-lhe 'sincera e

.

merecida homenagem, pois
Dom Daniel Hostin, é pessôa
muito benquista entre todos
os seus fiéis e dirigente su

premo da Igreja Católica no

Estado.
"Correio do Norte" que sem;'

pre recebeu seu apóio em to»

das as oportunidades, almeja.
lhe muita saúde e felicidades Ipor ocasião do seu natalício.

candidatos
didatos, e a pouca capacidade -

. e bastante má fé - de alguns
candidatos eleitos.

Existem ainda 'aqueles que
para assegurarem sua eleição,
lançam mão das mais condená
veis artimanhas, que vão desde
a tróca de vóto por cédulas de

cinquenta cruzeiros, aos gritos
irritantes em praça publica que
denominam de oração ou dis
curso. Comumente na época das

eleições, deparamos com mane.

quis cheirosos e franzidos, en
veredando. pelo sertão do Esta
do ou Municipio, trajando-se
com simplicidade - a fim de

iludir a bôa fé de nosscs homens
do campo - com a finalidade

precipua de arrancar votos cus-
'

te o que custar ... Falam em

popularidade, operariado, mas

sas oprimidas, trusts estrangei
ros e concluem cinicamente, por
declarar ser um homem nascido
no meio das massas e que se

propõe solenemente a defender
os direitos do trabalhador, em

bora tenham nascidos em berço
de pená e se alimentem tão so

mente de ouro em pó, Quando
eleitos trocam novamente a cal
ça desbotada e a camisa de al

godão que haviam comprado
para iludir as massas, por um

fino terno, e cravejam-se de
brilhantes ...

Está na hora do povo com

preender que o candidato não
deve ser escolhido pelos seus dis
cursos encomendados, que não
se deve dá privilégio a deter
minadas criaturas apenas por
que possuem a voz grossa ou o

bigode raspado . .. Está' che
gando o momento do pôvo não

se deixar levar 'pela sonorídade
do nome de qualquer "gato pin
gado" ou pela notoridade de seu

sobrenome ... Aproxima-se o,.
momento em que os eleitores
terão a oportunidade de demons
trar que o "povo suporta por

. Muita coisa em' pouco espaço ..•
Essa não! - Na ânsia de que

rer justificar o fracasso 'do "Pre
feito Relampago" na paralisação
dos trabalhos do Aeropôrto, o

"BV", disse que foi o Estado que
retirou o trator do Campo. E'

preciso dizer a verdade, senhô

res. O Aeropôrto está parado
por culpa exclusiva do Prefeito
Haroldo Ferreira que sendo Pre

sidente da Comissão, não pode
ria de forma alguma, retirar o

trator. A obrigação é do Muni

cipio. O Estado estava apenas
colaborando e foi quem mais

fez pelo Aeropôrto.
Confessem, que em tudo que

se méte o Prefeito Relampago,
fracássa.

Defendeu-se - Sobre as a

cusações feitas ao Presidente da

Associação Rural nos comícios

do PDC, o Diretorio deste Par

tido neste numero, defende-se
dizendo que não tem culpa se

outros falaram asneiras e bes

teiras.

O que causou surpresa foi o

PDC dizer que o Presidente da

Rural tinha "exclusividade" no

Distrito de Major Vieira e que
depois do comício ficou tudo em

zéro . .. Será ? Quanto as

contas da Associação, não sería
conveniente e justo o Diretorio
do PDC verificar "Correio do
Norte" de 25 de janeiro deste
ano onde foi publicado o balan
ço com demonstração de lucros
e perdas? Não é fêio em vespe
ras de eleições, se mostrar a

migos dos lavradores?

Colodell jornalista - Uma
serie de artigos numerados Co
lodell, o homem das "mil g;ava
tas e bravatas", virou jornalis
ta. Haroldo Ferreira construiu,
produziu predíos de.apartarnen
tos, buracos, valetas, casas para
operarios, impostos e uma infi
nidades de outras "realizações"
mas ainda não deram.taís cons

truções para justificar a arreca

dação de Vinte milhões de cru

zeiJ1�é em dois anos de gover-
no", "'''1
"Sá\}:da arêna, Colodell, arran-

'

ja outra profissão

muito tempo mas não por todo
o tempo."
A escolha de um candidato

não deve ser feita de modo al

gum na época das célebres ps}.,.
rações indigestas dos candida
tos- aventureiros. É interessante
tambem que o pôvo fique cien- I
te que promessas em discursos

1".de candidatos, pouco valem e

nada custam para serem profe
ridas . .. Acertadamente agi
rão os eleitores se observarem
quais' os homens que lutam dia- I
riàmente pelos seus interesses, 1
embora não ocupem qualquer

jcargo eletivo, Acertariam tarn- •
bem se percebessem que exis
tem criaturas que falam em no-

�.:me do pôvo e arriscam a pró
pria vida pelo bem estar da co

letividade. sem nada visar e e

xigir. . . Fariam bôa escolha se

banissem de uma vez por todas

alguns eternos ocupantes' de Ca
deiras nas Casas do Legislativo
que nada fazem a não ser en

treter- se gostosamente com o

charuto da ociosidade . ; .

Não sentiriam na carne a dôr
da desilusão se repelissem os
eternos caceteadôres - que vo

mitam ao pôvo suas baboseiras
desconexas - cujo único méri
to é decorar discursos engana
dores, cheios de promessas ab
surdas.

Se o pôvo fechasse os ouvi
dos ao voserío irritante dos pe
renes homens influentes, teriam
melhores representantes de' seus
desejos e aspírações ll l
A" época rias eleições aproxi

mam-se, os vadios e estupidos , \

compílam asneiras para serem
.

expelídas ao público; . Os deso
nestos poderosos dão um balan
ço em suas. contas bancárias
para calcularem o volume de sua

votação , . . A encenação está
.

sendo preparada; a largada em

busca do sertão não tarda . . ;
Não deixe os eleitores se iludir
pelo gesticular de muitos e nãd
venda sua concíencía' e con

dição dê cidadão eleitor.

,Escolha um candidato que I)ão
va envergonhar sua- cidade' eu
seu Estado e,rP Tribunas ou �.8,,,
binetes alto!

'

PAULO JACQUES

Absolvido O Sub-Tte,
Adernar Gomes

o jornal "Barriga Verde" de
23 de outubro de 1957, de uma

:

noticia extraída da "Noticia"'d.e
Joinvile,publicou que o Sub Ten, \

Adernar Gomes havia sido con- "

denado por crime de agressão.
Para conhecimento dos nossos '

leitores, transcrevemos o que lJu.;.
blicou o "Diario Oficial" do dia

'Continúa n'outro local

Apôio: - Consta que nas pro -r

ximas eleições O· PTB vae apoiar
os candidatos da UDN no pano-
.rarãa estadual. E o PSD, vaJ
com quem? Vae ser um "FIá i:
Flú" danado e muitos partidos
mirins vão desaparecer .' ..

ca4�ique
*>.
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Prefeitura Municipal de .Itaiópolis
Balancete da Despesa referente ao mês de Dezembro de 1957

PAGAMENTOS
ADMINISTRAÇAO GERAL

LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL
Pessoal fixo
Pessoal variável
Material de consumo
Despesas diversas

EXECUTIVO-GOV�RNO
Pessoal fixo
Despesas diversas

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo .

.

Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas
Pessoal fixo
Despesas diversas

EXAÇAO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Pessoal fixo
Material de consumo

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal varíavel

'

:Despesas diversas
SERV_IÇOS DE FISCALIZAÇÃO

.
Pessoal fixo

'SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL
Assistência Policial
Pessoal fixo
Despesas diversas
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

ASSIST�NCIA SOCIAL
Despesas diversas

. EDUCAÇÃO PÚBLICA
-: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

.

Material de consumo

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E

COMPLEMENTA�
Pessoal fixo
'Pessoal varíavel

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Despesas diversas \

, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

SAúDE PÚBLICA
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversas
FOMENTO

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Despesas diversas

'

:.. ,. SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal varíavel

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PúBLICOS
�Pessoal variavel
Nlaterial de consumo

Despesas diversas
.CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Pessoal varíavel
lVlfaterial permanente"
NKaterial de consumo

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS
PúBLICOS EM GERAL

.lVJIatel"ial de consumo

Despesas diversas
DIVERSOS

Despesas diversas
ENCARGOS DIVERSOS
PE�SQÀL INATIVO

Pessoal fixo
; .'

. ,,'"
ENCARcrÕS TRANSITÓRIOS

Pessoal variavel
Despesas diversas

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTES

Despesas diversas
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

DIVERSOS
Despesas diversas

, "

Crédito Especial '.
Saldo para o mês de Janeiro de 1.958

Discriminação .,dos Saldos: Na Tesouraria
I No Banco Inco

12.450,00
1.600,00
1.990,00

4,00

3.500,00
3.223,30

16.044,QO

6.723,30

,
. 7.012,50

10.063,00

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

'�;�tt{\',.
VISTO CONF.ERE·' " CONFERE

3.500,00
2.130,00
657,50
725,00

3.508,10

2.900,00

2:500,00

2.250,00

1.800,00

1.060,00

9.430,00

57.600,00

400,00

281.530,40
, 61.285,00

138.470,00 .

481.285,40

João Silveira Primo, Prefeito Wenceslau M. Schutesky,' Contador João Erzinger, Tesoureiro

5.675,00
3.195,00
198,00
650,00
345,00

3.250,1)0
258,10

2.700,00.
200.00

1.250,00
l.UOO,OO I

18.600,00
39.000,00

.'

9377,90
4.970,00
3.504.,50

12.654,00
233,00

18.215,2'0

4.175,30
2500,00

1.000,00
4.300,00

1.000,00

1.000,00

5.134,50

1.460,110

1.100,00

1-7.852,40

45385,60

6.675,30

65.721,50

2.501,20

5.300,00

504,00

3.500,00

3.105,00

88.120,70
50349,30

Ministério da Guerra
Junta de Alistamento Militar de Canoinbo's

EDITAL
I - Comunico os cidadãos VOCAÇÃO, para incorporação

abaixo que por despacho do em junho do corrente ano.

Sr. Comandante da Região, da- '.

tado de 6 de novembro de 1957, Canoinhas, 19 de março de 1958
conforme oficio n? 064/ IRA de Ludomila Bojarski
12 de março de 1958, do sr. Secretária da JaM
Ten. CeI. Chéfe da 16a. CRM., Dr. Haroldo Ferreira
foram indeferidos os requeri- Presidente da JAM.·
rnentos de arrimo, pedindo dis-

pensa de incorporação.
ALEXANDRE MARGOTTI,

filho de Maria Margotti, classe
de 1935, residente em Alto Ca

noinhas;
ANDRE MAREK, filho de Al

berto Marek, classe de 1939,
residente em Rio dos Pardos;

NIVAL'oO ORACZ, filho de
Nestor Oracz, classe de 1939,
residente em PAPANPUVA;

WALDE;MAR ADAM, filho de
Francisco Adam, classe de 1939,
redídente em Canoinhas, Hotel
Continental.

II - Os cidadãos menciona

dos, deverão aguardar chamado
em EDITAL GERAL DE CON-

ALISTAMENTO MILITAR
CLASSES DE 1940 e. 1941
Esta Junta de Alistamento Mi-

litar está procedendo ao alista.
mento dos jovens nascidos nos

anos de 1940 e' 1941, os quais
deverão comparecer munidos da
certidão de nascimento (com fir
ma reconhecida) e uma foto
grafia 3x4.

Os jovens que já completa
ram 17 anos e seis meses de
idade, estão sujeitos á multa de
acôrdo com o art. 127 da Lei
do Serviço Militar.

Canoínhas, 19 de março de 1958
Ludomila Bojarski
Secretária da JAM

REGISTRO CIVIL Edital
Maria Góss Glinski oficial do

Registro Civil do Distrito de
de Paula Pereira, Comarca Ca

noinhas, Estado de .Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar-se, Antonio Kauva..e Catha
rina Dumaneski, Ele solteiro,
lavrador, natural de Pulador
desta Comarca onde nasceu a

17 de junho de 1930 residente
neste Distrito, filho de João
Kauva e de Anastacia Kauva
residentes neste Distrito. Ela

solteira, domestica nascida em

Sànta- Leocadêa deste Distrito,
aos 15 de março de 1942, resi
dente neste Distrito, filha de
Leonardo Dumaneski e de Ro
saria Paita residentes neste Dis
trito. Quem souber de algum
impedimento deve CUSbr na for-.
ma' da Lei.

Paula Pereira 16 de março de
1958.

Maria Góss Glinski

Oficial do Registro Civil.

Sebastião Grein Costa. Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Município
e Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Manoel Fernandes e Maria
da Conceição Costa dos Santos.

Ele, natural deste Estado nas

cido neste distrito, no dia 29
de outubro de 1932, operario
solteiro, filho de Manoel Fernan
dES Lima. e de Dona Mariana
dos Santos Lima dcmícílados e

residentes neste distrito. Ela,
natural deste Estado, 'nascida
neste distrito, no. dia 8 de no

vembro de 1931, doméstica sol

teira, filha de Manoel Costa dos

Santos, e de Dona Julia Lisboa
domicilados e residentes neste

distrito.

Faz saber que pretenden ca

sar: Alinor Duarte Cavalheiros
e Maria' de Lourdes de Jesus

Strack. Ele, natural deste Esta
do nascido neste distrito, no

dia 23 de março de 1933, co

merciante, solteiro, filho de José
Duarte Cavalheiro, e de Dona
'Etelvina Alves dos Santos do
ÍriiéiládOS e residentes neste dis
trito. Ela, natural deste Estado

nas��9,< restE! . Distrito, no. ?ia
9 de 1jianeiro da, .1935, dcmésíqa
solteira, filha

.

de Leopoldo
,

Strack e de Dona Maria Manoela
Rutes dornicilados e residentes
neste distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impe
pimento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que- será fixado no

lugar de costume e publicado
no Jornal Correio do Nórte da
cidade de Canoinhas,
Eu, Sebastião Grein Costa.Dfí
cial do Registro Civil que es

creví, dato e assino.

l\Tajor Vieira, 21 de março
de .1958.

Sebastião Greín Costa.

Oficial do Registro Civil.
",

Animais à' venda
Vende-se 30 sendo 25

éguas e 5 potros.
1 gaita pianada com 80

baixos.
Preço de ocasiao.

Tratar com o proprietario
Sr. Lauro Ribeiro em Felipe
Schmidt. '. �x

JeepWillys
Vende-se americano, em

ótimas condições de funcio
namento.

Tratar no escritório da

firma Irmãos Procopiak é
,

'i,ia. Ltda., nesta cidade.
,!�j

I.

{" ,
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• Fundada emjl935 •
I I

II Tecidos Armarinhos· Confecções louças Artigos para presente Ferragens
Lãs lisas e' xadrez - Lãs em cortes Porcelanas '

1,;::,
Sedas - 'Faile .... Tafetá - Nylon .... Laise Estampados .... Opalas -
Algodão - Cretone - Xadrez - B�. Zefir - Tobralco - Ganga, etc. Artigos de vidro

i
' Xa'drez Leper de Joinville 30,00 8ibelots e vasos

: Linon 12,50 ,:,
Zefir 9,50 esmaltados e alumínio

I Algodão largo 70 13,50
Dragos de Cur."t."ba pI ta"'boa - r,·pafi Ganga para penas marca Garcia com 1,60 de largura 59,00, ri � � ....

I, ������ l!��xa I ��:�� - em pacote de dois quilos 50,00

I",
Toalha felpuda catadn_e_�se_ p:::._:osto ,� :, ��:�� Pyrex com desconto de 20·/. sêbre °

iii Cobertores de lã e algodão -

d
'

!' Acolchoados dê setim e de chitão 'preço marca o
i 'Meias de algodão nylon e lã v'

A' Ih . "d J S h
.

·d'I ' Malhas Hering para ° inverno pare os para Jantar e porce ana ac mI t

mllL
Malhas Fischer preço de fábrica com 43 peças decoradas 1.190/�oII!! Toalhas para rosto e banho .

II
Ternos para homens e rapazes Louças, comuns com preços'!li! Camisas e gravatas - Calças e paletós

I Casacos curtos e compridos para senhoras i ncrivelmente baixos

! Capas de chuva para senhoras, homens e rapazes

: Blusas e camisas de malha (saldo) '40,00 Artigos ,de fôlha

� �����:n: ��:�W��?s de lã Aparelhos para chá e cafezinho

",;, Fio Atlas para costura 5,50 A, I pa rgatas ,
RodaFio Ancora para bordar 3,50

,

: Tafetá de seda xadrez 18,00 Chinelos Roda,i. Dois Sabonetes Lever 15 00

1--- --

'

I Antes de fazer,' suas compres verifique
!: -os preços de CASA FISCHER
r
:
I
:

i Secos e" Molha'dos
I Leite Nestogeno
I Leite' LactogenoI .

'

I. Leite Ninho
I Leite Condensado
i Farinha Nestlé

� Extrato de T?mate
I Fermento FI�lshmann'

A veia Izildinha
Sabão Vencedor
Sabão Guaira
Aguardente
Vinagre
Azeite de Amendoim
Alpiste estrangeiro
Fermento Fleishmann

i' lata de 1 quiloi
!, CHOCOLATES PARA
\l

r

,

'\
••• : :;;, .••••••••••:!.m!__EOOI!!!m��,••�.!_�....:m

• "_'._'-_. liB!DIfIUEllJBIilltJ�···- .Imi
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COMPRE
PAG'UE

26,00
26,00

A VISTA
MENOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

�
mml,
II
Iii
mm'
m
"
j
!

, i

CASA FISCHER I,'
, Temos a satisfação de infort;nar no���a distinta I

clientela e todos os��r,r�á;;res·de Canoinhas, RI
que teremos em b,reves di;�s"� 1inha �e"" ;�íl' '" ':"!

, :92,00 PRpDUTOS� VETERINAR,IOS ." �:': ':
"

'r" dê'�f� mundialme�fe c�nhecido.labOJratbri�" i ,

. :�j;�i',i;
. i .

,�!� '.'

.

:
1"

A,,!:-R�SCOA i
, . ..

:�"""'=:lIlIlllllllm_IIIIII:=-""-;�-_IIlIl!:-=--=iIII_._m: ...._.......::�:

,

.

50,00
5'0,00
48,00
17,50
37,00
.9,50
13,00
36,00
5,00
4,00
8,00
2 50

, ,

55,00'
25,00

i'
,
I
I
I
,

I
:

'

I
,
,
"

)'Ii� ,

•oc'

Secção de produtos vet'êrinári'os
PRODUTOS RHODIA

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

Cristal Violeta - contra peste suina
i

Gurmina -:- contra garrotilho
'

Mixiod Vacina Porcina _' contra batedeira dos porcos
Mixiod Vacina Bovina - contra batedeira bovina
Zotelone • para gado e cães - Adjuvante Rhodia

D'ermotiazamida - Soluthiazamida - etc.

200,00

Sintomatina - contra carbunculo. Fenotiazina etc.

E. R. SQUI8B- & SONS S. A.
Divisão Agro Pecuária

REVENDEDORES EM CANOINHAS

, ,

"
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IJ

ANIVERSARIA'NTES DA SEMANA
.

rAZEM ANqS:' I;HO]E: As sras. .tu« 'Ma.
ria esposa do sr, CaZil Cador
e Dna. Cara esposa do sr. Adtb
S. Sakr. As srtas. Alia Cador,
Olga Mlretzki e Judite, filha
do sr. Edmundo Hartmann;
o jovem Paulo Frank' os me»

ninas Moacir, filho d� do sr.
Theodoro Tarcheski e Otniel
filho do sr. João Bedretchuk
Sob.

.

AMANHÃ: A sra. Dna. ct«.
ra esposa do sr. José Prim;
a srta. Tecla Lozooey,

, SEGUNDA",FE1RA: O sr.

Alvaro Uhlig; -o menino Teo",
doro filho do sr, [oõo Tchaika;
a menina Ieailaa filha do sr.

Romão Nidzielski.

TERÇAzFEIRA: Os, srs.
Arlindo [ankoski, residente
em Curitiba, Frederico Oito
Straube, residente em Valões
e João VIcente de Lima, de
Pinheiros; as 'srtas. Elisa
Pereira e Nagibe Cador, de
-Paciencia; a menina Lisia fi.
lha do sr. Pedro Negromonte,
QlJART'A",FEIRA: As ;ras

Dna. llma esposa do sr. Er
nesto Riecke, Dna. Rosinha
esposa do sr. Friedrick BI au
hardt e Dna. Thereza, esposa
do sr. José Pedro Vailatti; as
srtas. Carmen Scheide e Alice
Herbst, as meninas, Wilma
filha do sr. Fiedricb Brau-

hardt e Olauies Maria, filha
do sr. Claudio Lourenço de
Lima,' Dom Daniel Hostin,
Bispo da Diocese de Lages.
QUINTA-rEIRA: As sras.

Dna. Sofia, esposa do snr.

Antonio Grosskopt, Dna. Ca
tarina, esposa do sr. Noé N.
Pinto e Dna. Natalia, esposa
do Sr. Raulino Pereira, a me",

nina Marila Yeda, filha do
sr. Üustuvo Maes, residente
em [oinvilie; os srs, Wiegan.
do JlVipse e Anastacio Buba;
o jovem· Altiuir Jensura; os

. meninos Carlos Magno, filho
do sr. Ithass Seleme; Alcides
filho do Sr. Antonio Tompo»
roski e Luiz Antonio, filho do
sr. Antonio Cubas.

SEXTA ..FEIRA: As sras.
Dna. [acomina, esposa do sr.

Firmino de Paula e Silva e

Dna. Paula esposa do snr.

Bruno Schroeder, a menina
Marlene, filha do S1. Friedrich
B r a u h a r d t; os srs. «/ose
Meister e Afonso Koch; o jo
vem Antonio Oliskouics,

Cine Teatro
·�....�!=nIlI"'''EG''''''''''''B,n+i#Bm''''mna5B5�I..rr..�3ZE'',....·M;.'erm��

Cruz

Cumprimentamos a todos
desejando muitas felicidades.

Experimente
CaFé MARLY
0, MELHOR

Vera
APRESENTA:

,.HOJ,E • ás

ESPADACHIM
20,15 horas » Impróprio até '14 anos

NEGRO
- Technicolor

com Alan Ladd e Patricia Medina .'

"Um sensacional filme de aventuras emocionantes,"
conto da sede: Os Cavaleiros do Rei Arthur

. --�--�----.
.

DOMINGO - ás 14, horas - Proibido para menores de 5 a�os
ESPADACHIM NEGRO

cont. da ser ie: Os Cavaleiros do Rei Arthur

DOMINGO _ �s 17 horas
as 20,15 hrs,

Censura até 14 anos

Proibido até 14 anos

A FURIf\' DOS JUSTOS
cf Glenn Ford, Dorothi Mc.Guire, John Hodiak,

Katty Jurado e Arthur Kennedy
"Grande drama policial, com sensacional jurado, para defesa
do réu inocente, culpado �ime que não cometeu ! ! !"

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

5a. e 4.8 FEIRA - ás 20,15 horas .. Proibid� até 14 anos

SÊDE DE MA,TAR
cJ· John Payne, Ruth Rornan, J. Carol Naísch

e Ben Cooper
-

"Sómerite �'a mulher�:enfrentou aqueles homens
que se odiavam e que lutavam mortalmente l'"

.

---------

5a. e 6.8 FEIRA - às 20,15 horas > Proibido até 14 anos

BLEFANDO A MORTE
com Anthony Quinn f> Katy Jurado

"Voces Despacharam o Xerife .. deram-me G seu lugar ...
agora, obedecerão ao meu revolver!"

�----,-
NOTA: A Direção ,.dó Cine T. Vera Cruz deseja a

todos os seus. distintos habituees, uma feliz
Páscoa e 'tem o grato prazer de apresentar
para o Domingo' de Páscoa o COLOSSO
DO CINEMA, "ALEXANDRE MAGNO", o

mais famoso conquistador da Antiguidade.
�. Estrelando Richard Burton, Claire Blomm,
Fredric March e outros.

AGUARDEM: Invasão dos B�l'baI:os, O Império
da Espada, Mulher de Satã, Càsa,;de Chá do'

Luar de A gosto, etêi"
'

me -

6urso Gratuito de JaqUigralia
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo prof. Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao no

vo curso de traquigrafia por
correspondencia com um total
de 22 lições enviada 'em, 8 remes-
sas, após o 'quê- será ço!)ferido�
diploma ao aluno aprovaâo' fI'V

' IA UNIÃO DEMOCRÁTICA.
exame.f!n�t;,Pai,a maitfr�·�jbfof.i ,

N'ACIONAL convida a todos

mações e�c'l;ever á Escola Mode-
'

os' se,qs correligionários e sim·

}g de ,T.squigrafia, RUl:l Barão de fMlthiúltes para se inscreverem

!':ltapetininga, 275, 9,0 andar,con- �iéitQreB!'\�'�·
junto 93, Caixa Postal 8600, Fo- ��===.'�"=�===���

ne 36.7659, SãO Pliulo"
k:,

Acha-se engalanado desde
22 do corrente o lar do casal
sr, Rimon-Bernadete Freitas
Seleme, com o nascimento do
robusto garoto, Paulo José,
fato ocorrido no Hospital
Santa Cruz.

'

Nossos porabens,

Ao público
O sr. Leo Schramm avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras em Rio Novo.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos
contraditares deste aviso. 3x

A V I S·O
Ludovico Pieczarcka e Filhos,
Comunicam que estão termi
nantemente proibidas caça
das e pescadas nas suas

terras em Rio Novo, Rio da

Serra, Rio Liso, Rio Ver
melho, Serra Preta e Arí

golandia.
Aos que diante dêste aviso

desobedecer, os proprietarios
não se responsabilisarão pe
lo que vier acontecer.

.

3x

Gente Nova
Clarisse Sotia, é o nome da

galante menina que dia 20 do
corrente veio alegrar o lar do
casal sr .. Fernando-dona Nair
Freibcrger, de Salseiro.

Nossos cumprimentos.

Absolvido o Sub-T'te,
Adernar Gomes

(conclusão da primeira página)
20 de março do corrente ano -;

-

Tribunal de Justiça _" Ape
lação criminal numero 8.969 da
comarca de Joinvile, em que

é

apelante Adernar Gomes e ape
lada Justiça. Relator do sr. De

sembargador Belisário Costa, de
cidindo a Camara de Justiça, por
maioria de votos, dar provimen
to à apelação, para julgar" ex
tinta, pela prescrição a punibili
dade dos delítos atribuídos ao

réu, e, por unanimidade excluir
da condenação a pena acessoria
de perda de função publica, im
posta ao apelante".
Ass. _:_ Lilian Gonzaga' - En

carregado da Jurisprudencia
Paulo Gonzaga Martins da Silva
- Secretário.

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

ané� e brincos de d�
.versos modelos

.

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Utensílios
domésticos

ea�a· �",tit4

/

CORREIO DO NORTE informa:
fechados
entrante.

os Bancos
dias 3, 4,

permanecerão
5 e 7 de .abril
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PRESENTE O POC PARA
LJM ESCLARECIMENTO

Não era. em princípio, intneção do Diretório Municipal do
Partido Democrata Cristão, dar publicidade da instalação de um
sub-diretório no Distrito de Major Vieira, pela razão de não ser pro.
grama do partido criar desharmonias interparfidárias que porventura
fatos desta natureza poderiam oca'lio�ar. ,

Criação de núcleos partidários no interior constitue, a posso
. ver sempre uma prova de exuberante seiva democrática que desper,
ta nova vida nas populações do interior e fará com que elas acordem
e participem mais ativamente na vida política do país.

Tal ocorrência, no entanto, isto é, a fundação do sub.dire.
tório pedecista de Major Vieira. em vez de merecer aplausos pelas
demais agremiacões partidárias, foi, ao invés, encarada por um articu
lista com ares de críticas e sensíveis mágoas,

Foi depois de muitos convites e repetidas incistências de
elevado número de cidadãos bem intencionados daquele Distrito que
o Diretório Municipal do PDC decidiu estabelecer lá um sub diretório,

Politicamente falando, somos de opinião que foi uma grande
imprudência. por parte da imprensa udenista, em nos conceder a pa
lavra para abordar um assunto que. para o seu bem- estar dela, melhor
seria não nos convocasse para abordá-lo.

A. instalação do sub- diretório dd" PDC em Major. decorreu
dentro de um clima de elevada educação democràtica. O Presidente
do Diretório Municipal. ao iniciar os trabalhos, fez "pêlo a todos os

oradores ao afirmar que uma das condições necessárias para o bom
funcionamento e sucesso do PDC se baseava na retidão dos seus mem

bros e no respeito das liberdades alheias. principalmente respeitos das
demais agremiações politico partidárias, legalmente constituidas. Foi
neste clima de cordialidade e compreensão que se debateram os as

suntos de interesse ela novel agremiação política
Qnanto á presença de "pregadores demagógicos". de qu.e fa

Iam os ressentimentos pessoais' 'do Presidente da Associação Rural de
Canoinhas, não tem absolutamente fundamento tal expressão e temos

para .corn elas apenas urna" explicação: Mágoa profunda pela penetra.
ção democrà tico-cr istã numa' zona considerada de sua exclusividade.

:o._:� 1
.

podemos seguramente adiantar que boa parte dos moradores
de Major Vieira apejaram para o PDC para lá instalar-se.e cuidar

para que os benefícios governamentais sejam distr ibuidos com igual
dade para todos não repartidos exclusivamente, como vem acontecendo
entre alguns, com prejuizo para os demais

Não há dúvida que, em ocasiões como estás, {�atural, o povo
do interior procura extravasar suas mágoas Íntimas

Quanto ás reclamações e� que pesam as acusações contra a

Associação Rural de Canoinhas. não é da CO'mpetência do Diretório
do, PDC dar esclarecimentos sôbre o andamento das fiananças da aluo
dida Associação, o que não exclue que o POC está muito interessado
e aguarda "preocupado" a publicação de um balancete da situação
econômica e financeira da Associaçãc Rural E alem do mais susteu
tamos que Associações rurais devem ser instituições apolíticas, do

contrário terminarão em desfechos perigosíssimos.
Não a atacamos nem a defendemos, pois possue diretoria or

ganizada para defender-se contra ataques de ordem administrativa.
Concedemos a ambos o que é seu: Aos associados o direito do ata

que e â diretoria o direito da defeza.

, E assim consideramos encerrado o epísodio da fundação do

sub-diretóro do PDC em Major Vieira. Diretório do PDC de Canoinhas.

Esquadrias Cruz s. A.SantaA
necessita admitir 6 (seis) operanos especialisados em

esquadrias de madeira, e 1 (um) afiador.

Os interessados deverão dirigir-se ao escritório da

firma, á rua Princesa Izabel s/n, Campo d'Agua Verde.
nó horário de 8 ás 11,:10 e de 14 ás 17 horas de segun
da a sexta feira, munidos da carteira profissional e car

teira de contribuições ao I.A.P.I.

É desnecessário apresentar-se quem não tiver especialidade.

Tintas Ypiranga
Casa·Erlita
Assine! Leia! Divulgue J

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 29·3-1958

:·�lImm.II.EII•••mlm.II.IlIjI).III••&BBmm••E.ml.�fIi��1:1" l: 1

I AUROFAC * I�
E

I com Aureomicina. e Vitamina 812 I
I relôrço . antibiótico pára alimentação animal I
I

* * * * *

I
(I APRESSA O. DESENVOLVIMENTO II
• PROTEGE A SAÚDE Im

I PREVINÊ CONTRA DOENÇAS I
1111 dos suinos, aves, bovinos, ovinos e equinos. i
II,

* * * * *
II

I Para melhores informações dirigir-se ao I
I DISTRIBUIDOR:. I- -

B� .. Marca Registrada ,

�-""

}.:.)��Bmm�mmm����m��������mBam�m��E�������
M'M'

Terreno à venda

Material elêtrico
,

.. ::�.i CA�SA'ERLITA
, :\' �,

; .....
__......:;...........'.

-_...;.-----
.,.,.

....."S!ItiI4A&2i;;..SE'

Oficina

Relâ.mpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC ete até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista ea prazo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira _- :�i Edifício próprio

aau

Frios - Frutas e Verduras

NORBERTO FIEOLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 4x

Canoinhas Santa Catarina

:5::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
" "

== \ ::

ii Dr. Aristides Diener ii
" "

:i CIRURGIÃO DENTISTA ii
" u
u "
H "

!i Raios X - Pontes Moveis e Fixas �
n 1=

ii Dentaduras Anatomicas i
3 ::
Si . Rua Vida I Ramos 5&
" "

i CANOINHAS Santa Catarina i
u "

=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=

CASA(�OS DE

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 prestante
caíva com herval e madeiras,
num total aproximado de
6.000 arvores.

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

ou à Rua Vidal H'amos n.o
69 em Canoinhas.

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

Geladeiras? Só

UPrigidaire'"
Domésticas e, comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

Z. <iardndo & I(nüppel Ltd.
Nesta cidade.

Café.

Santa Tereza Especia,1
para o seu melhor paladar

Preço de ocssiâo
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.

I .

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygid,

B<:>rax o'u Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

SaisMinerais "Provimi"
Proteinas - Vitaminas

<

_ Minerais
PROVIMI é o suplemento que oferece aos Snrs.

Criadores e Fazendeiros grandes vantagens tanto econo

micamente, corno 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 Ind. H. JORDAN S.A. 2x
Rua Getulio Vargas 562. - Canoinhas.

Motores"MWM" Diesel

I
!I
"
I

I

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

Refrigeração a agua.
Garantia de fornecimento de todas as peças genuinas.

Agente em Canoinhas

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

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEXCll
exclusividade. da C A S A E S M A L T E

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

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 Caooinhas de 10 (déz) em 10 (dêz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba 'a Canoinhas
preço c.s 2,20 por kg. De Curitiba a Canoiuhas por c-s 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg..

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 1'57 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

Otimo terreno cf fundos pj o rio Cano.jubas- ,

Está a venda em Xarqueada ótimo terreno com
fundos para o. rio Canoinhas; bôa arborização. Duas 6timas
benfeitorias acham-se em cima do terreno. Vêr no-Iocal

,
,

,

em Xarqueada, com o sr. Ernesto Fischer ou na cidadé à'�
rua Eugênio de Souza, 299. 4:x
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BANCO DO BRASIL S/A
A V I S.O

Concurso para Fiscais - Visitadàres
(Agrônomos, Engenheiros - Agrônomos, Veterinários,
'Técnicos Agrícolas e Quartanistas de Escolas de

Agronorrria e Veterinária) .

O BANCO DO BRASIL S.A. torna público que, não t�ndo
sido julgado suficiente o número de agrónomos e veterinários ins
critos para o concurso acima, até 31·J·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 3l-3 58, das 13,30 às l6,00 horas, nos dias
úteis (excluído o sábado), na Agência do referido Banco nesta

> cidade, à rua Coronel Albuquerque, esquina coro a rua Felipe
Schmi�t n.? 922, as inscrições para o dito certame.

O edital respectivo foi publicado no Diário Oficial da

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 pi eenchimento de vagas exis
tentes nas Estados mencionados no edital.

BANCO DO BRASIL SIA - Canoinhas S C.

Darcy Furtado Rocha - Gerente Interino
-Fernando Rocha - Contador Interino l x
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1Para o mês de março as LOJAS UNIDAS LIDA. oferecem:
Zeflr listado metro 9,80
------ - -------------------

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

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

Brim passeio » 28,00
Fustão listado (padrões modernos))) 29,00
Toalhas de rosto (catarinense)) 43,00
Estampado Marta Rocha» 32,00
Bangú �bolas » 54,00
Faille todas as côres » 45,00
Làquê 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 mel hores tecidos pelos menores pre�os!

Linon em côres
Sedas (lingerie)
Morim 'em côres
Pelúcias lisas

»

»

»

»

Faça uma visita sem compromisso às

LO::),AS UNIDAS LTDA.

0'1"'1"

Fixados
os impostos;: taxas e e

molumentos para o em

placamento e trens

ferência de veículos
no Estado

. De . 15 de abril a 15 de

junho o período de

emplacamento no

corrente exercício

Complementando o Decreto
nr. 562, de 13-3- 58, que estabe

leceu, no Estado, nova' modali
dade de- registro, emplacamento
e transferencia de veiculos mo

torizados e bicicletas, os srs. Se
cretários da Fazenda e Seguran
ça baixaram a Portaria nr. 110,
fixadora de .impostos, taxas e

emolumentos por aqueles atos.

O contribuinte antes de se di

rigir á D. V. T. P, nesta capttal;
e às Delegacias de Polícia, no

interior, irá· à Coletoria Esta
dual onde fará o recolhimento

integral, inclusive das custas das

autoridades policiais e de tran

sito.

Esse recolhimento, conforme
as especies de veículos, atingirá
as seguintes importancias:
Bicicleta (particular) .. 54,00

.

Bicicleta (operário .. o' 27,00
Bicicleta (operário sin-

dicalizado) 20,00

Para gozar das reduções pre-
vistas para o emplacamento de
bicicletas de operários é indis

pensável mostrar a respectiva
carteira profissional. Os sindi
catos representativos de classe

apresentarão à Coletoria de sua

jurisdição para cada operário
um requerimento, ficando dis

pensado de papéis selados .

Veículo!" motorizados:

Motocicleta . . . . . . .. 147,00
Automóvel, jeep e camio-
neta particular . . . . . . 198.00
Automóvel e camioneta
de aluguel .. , . . .. 173.0(1

Onibus , 224,00
Caminhão e trator 207,00

No caso de mudança de pla
ca essas importâncias serão a

crescidas de 100,CO;

Transferencia de propriedade,
registro, côr, espécie motor e

domínio, inclusive motocicleta ..

143,00 Transferencia de bicicle
tas 24,00
Além das im portâncias espe

cificadas o contribuinte não es

tará obrigado a pagamento de
outras quaisquer.

O Decreto nr. 562 fixou o pe
ríodo de 15-3 a 15-6 para o em

placamento no corrente exercí
cio.

.Sensacionalvendadeaniversário
da' firma Irmãos T revisani 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 � 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 f peiteira não é nossa f&b?ícação.
"

Verifique hoje mesmo os preços dOI seguintes artigos de nossa fabricação:
. Calçados de todos os+típos para homens, calçados populares para se

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

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

Irmãos Trevisanl Ltda. � Rua Paula Pereira 807 - .Canoínhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

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

medição de: terras nesta zona, avisa os interessados que preten_
derqm efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme.

-Panelas e louças
Casa Erlita

s. Tereza Especial
o seu .café

As batalhas, as vitórias, as orgias dos soldados
de Alexandre - o mais famoso conquistador
da antiguidade! ALEXANDRE MAGNO, o

monumental filme que o Cine T. Vera Cruz
exibirá nos próximos dias 6 e 7 de abril.

ROBffiTRreltN ......

RICHARD BURlO� • fR81RIC M�RCH ' ClAlRf BlDOM

Amo.tmIU MAGlIO
Cu-.•....scoPe _ nctIlllCOIDR

l.-.w.-.�

1Im1.nm; lIARI1fAm'S . SIlXIl! &UBI: NWI. Mo:GiII� • VANlfill DARRIrux_ ROBfRf�EH

PRODUTOS

Sher-w-in-Williams
hevendedores Autorizados

CASA ESM'ALTE
;�"

,.

\.' ,

Emilio Dams'
que estabeleceu-

,-

I

rj
comunica a seus amigos
se com

Oficina Mecânica de Consêrtosi
onde aguarda sua visita para bem poder
servi-los;

Rua Wolf Filho
Rio Cah'oinhas. ""'�

à Ponte do
3)(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




