
Ca,noinhas, Silnta Catarina, 26' 'de Abril de 1958 Numero 494Ano 12

"'[J'!�.
.

i
, ,

Pro�rictârio: t C. CARVAtH�
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Dirct�fCS: CARW� �C�R�MM e AlfRmO �ARLI��O
CIRCULA AOS SABADOS

Justificativa' A

,ane,mlca
•

, (
, '

',' I '

o deputado João Colodell, o amigo dos operários em é

poca de eleições, eom estranho procedimento politico, no ultimo'
número do "Barriga V(;!lrde", justificou-se perante os petebistas '

do voto que deu a favôr do Governo 'na última' eleição da As- :
sembléia, querendo dár a entender que em Flcrianopolis ele tem'
uma opinião e aqui tem outra. Lá ele é udenista e aqui é pete-
bista,

'

A sua situação politica é bastante duvidosa. Votou com a

,UDN na esperança de conquistar uma Secretaria de Estado, por
que sabido como ele é após o término do seu mandato que se

verificará' em Outubro', se não fôr reeleito, quer ficar a "bel pr!l
zer" na Capital, frequentando as bôas rodas. Os seus correlegio
nários de Canoinhas que se ,danem _ os que nele confiaram o

'

voto' para "defender os seus' interesses, estão abandonados. Qua
tro anos como deputado estadual, tendo o PTB o apoio do Pre-'
.sidente JK, nada conseguiu para os operários., : Fez promessas e

mais promessas iludindo a bôa fé dos humildes para se
, eleger

deputado,
Compreendendo e notando a decepção no meio operário,

logo após a eleição da Assembléia, correu para Canoinhas _ foi
no "Barriga' Verde" colocou um artigo _ de posse de, alguns nú
meros do jornal, correu o municipio mostrando e afirrriando que
êle não havia votado, na UDN � o que houve foi somente má,
interpretação da, imprensa udenista. Mas foi infeliz na primeira
"tiraqa", pois nQ próprio artigo que assinou, disse �ue' O PTB ti
nha decidido sair da, oposição e apoiar o' Governo. Foi tão infe
liz rpesmo que no 'numero do "Barriga Verde'; que publicou o seu

artigo, para desmenti-lo, urna notá da Presidencia do PSD saiu
no mesmo,-dia, çontando a verdade da eleiçãú na Asse'mbléia. A
aludida nqta do' PSD reduziu Colodell à mí}lima expressão e veio'
confirmar o que sempre afirmamos em nbssas'colunas '_ é mes
mo um legítimo demagôgo --, nada fez e nem fará em beneficio
do pôvo. ,

,I '.

'

DOmingo passado na festa do 'lançamento da pedra fun
damental dó futuro hospital no próspero município de Papanduva,
lá estava Colodell discursando e como sempre gaguejando, fa
lando grosso em progresso, convicto de que com seus ,discursos
vae çonvencer novam�nte o nobre ,pôvo de Papànduva. Após 'O

encerramento da parte oficial, corria de um lado para outro, rnds
trando a sua, declaração no jornal que ele Colodell, não tinha' vo-
tado na UD'N.1

" ,

,

Não acreditamos, que os pap�nduv�nses dêm s,eus vptos
para ,a reeleição de um homem como Colodell que não conseguiu
nada, absolutamente riada para o: município que em 1954 o ele

g�u deputada. ,.0 pôvo sabe muito bem o que se passa na políti
-ca catarinense. Nas proximas eleições saberão escolher os seus

candidatos e repudiar aque'les que só sabem por as mãós nas suas

costas em vespera ,de pleito.
A justificativa do Colodell publicada no último' número

do nosso confrade do lado de lá, é doentía - nasceu anêmica e

crêmos que anêmica permanecerá, se não fôr Fratada & tempo ...

o 'BAN�(O DO' -SR 'SIL
,'.
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AJUDA A DESENVOLV,ER
A' 'NO$SA AGRICULTURA i'

A Carteira de Emprestimos Agricolas do Bancd' do '

Bra
sil' S. A. Agencia de Canoinhas, sob a gerencia do infatigavel Ra
fael Di Láscio, vem cumprindo excelentemente as determinações
dá Direção Geral em procurar por todos os meios e modos.'
desenvolver a agricultura onde quer que estejam instaladas. Os
lavradôres são ali recebidos com'satisfàcão e dispensadas aos mes-,

mos, todas as atenções e or�entações. O emprestimo agricola, à

jurqs modicas' e prasp dilatado, fa:vorece tanto' o' pequeno 'corno ('

grande lavrádor, bastàndo para isso, possuir qualquer pedaço de
terra.

I '

' !

Os gov.ernos federal e estadual 'estão vivamente ,interes"'
sados no reerguimepto da nossa agricultura. Está, ,sendo prepa'l
rado em todos os Estados, organizações associatí vas -- coopera":
tivismo e divuigação agricdla a fim de demonstrar - quanto v,l;Ile o

. espirito de'-clásse no; desenvolvime,nto agrícola. Com efeit9, orga
,

nisada a classe, integrada ela na' mÉsma organisação, os empre
'endimentos serão maiores e as iniciativas serão mais bem ampa
radas. Os, Governos ficarão, conhecendo de perto, quais os proble
Íl1as fundamentais qúe impedem o ,desenvolvimento e o evoluir
da, agricultura nacional.

O sr. Rafael Di Láscio, gerente da Agencia do Banco do
Brasil de Canoinbas além de cumprir as deternl1nações recebidas
,com àcerto e preçisão, vem instruindo os lavradôr:es sobre o plan
tio de. sementes selecionadas e adubaçã:o de terras, prestigiando
os entidades de classes corno CÇloperãtivas e Associações Rurais,
merecendo por isso, ele todos oS canoinhenses, admir{lção erespeito.

Que o sr. D/Láscio permaneça na gerencia 'do Banco do
Brasil por tempo inq.efinido a tim de que' os nossos lavradôres
continuem recebendo assistencia fina';1ceira e incentivo agricola, '

,RIO, 19 (UP) "" PPr motivo
das comemorações do dia do In
dio das Amerícas, hoje, os Cor- ,

reios e Telegrafes lançarárn em '

circulação selos e carimbos .co- :

memoratívos .é datá; e' em ho
menagem ao marechal Ronden.. ,

Para isso, foi instalada Unl8 s" ;R�all�za,da',gencia postal no Museu do ln- �
,

a

:�o�ad:sa ���o����s:'I��!O!n��; "I do Parti'doFlorestas Tropicais" no museu

do Indio.

SELO
cornernorativo do .

DIA DO INOIO

AOS SENHORES

INDU,$TRrAIS)
') Agente de Estatística pede

encarecidamente aos' Srs, Indus
triais e respectivos guarda livros
que ain:da não cumpriram",- as

informacões do .Registro Indus
thal' de 1957 o obsequio de o fa
zerem sem falta durante a pro
xima semana para que o mesmo

possa ser remetido, a Flo�ianó-:
polis até o dia 30 dI) corrente

mês, data improrrogável mar

cada à Agência de Estatí",tica'
G�ato. Linovale' Massaneiro!

Moreira .--:Ag, de �stat.
-_ .. ,----,-..,-�--------

IMPOSTO
,DE R EN,DA
Ultimos dias! para a

presentação das, de

clarações sem multa

Prazo máximo:'
dia, 30 'de abril

A Delega,cia Secdonal do Im
pôsto de Renda' desta cidade
comunica ài.)s contribuintes'sedi
ados em su� j�risdição que a

30 de abril pró:dmó epcerra-se
o prazo regulamentar opara a a

presentaçãõ' das decl�'-ra'çÕes de
rendimentos;.

Comunica, outrossim, que após
30 de abril os contribuintes es

tarão sujeitos á multa' àe móra.
quando apresentarem a declà
ràção independentemente d e

exigência' da repartição, ou ás
munas regulamentares sôbre o

impôsto devid6: quando a apre
sl'ntação 'decorrei' de processos
de lançamento "ex-'oficio'" ins

tauradp. pela Delega,cia..
,

.

Esclarec�. ainda, i q\le _ para o

corre,nte exercído nenhuma
.1·' " " I

.

modificação }j.o'!Jve na legisl!l
,ção do impôsto de renda; con�
tinuando, para as pessoas fisicas

a isenção até 60,000,00 (sessen- .

ta Ínil cruzeiros) e os abatimen-'
tos de' e,ncargos de familia ria
razão de: Cr$ 5Q,000,,00 (cinquen
ta mil cruzeiros) para a esposa
e Cr.$ 25.000,00 (vinte t 'I ci,nco
mil cruzeiros) para ,ca9�' filho
qu� viva ás expensas do contri

buinte, sendo menor, ou filha
solteira.

Brigas e .conchavos
'Es(:�e'veu:" VINICltb� DE OLIVÊIRA

• ., ,I. •. .", ,.
�,

Partido algum sõzinho pode ! ,vista "Q Cruzeiro", comenta por
atualmente no Brasil vencer ;e..:

'

'exemplo que o .deputado Leo
leições siquer para Presidente, 'bedo '�eal, que �,i o terceiro.mern
da República;Governador e Pre-: J>to da equipe da Iíderança da
feito. Vivem 'eles -todos à. b-llse

'

Ma�oiia na Câ,m:ará, Federal, ,a U
de acôrdos pa�:a subsistir .e tr:i- : :ç'�'$'pêih) da rêslst'�nc\:a �Jinneia n

untar' ou, às, vezes, ,cindidos,:e ; �'��o�s�ra�as" qãó, J::ons�glllfu, 1
desunídos ,q�n�ro de seus ,qul�_' •• p�m �nco�tr,o fr�nfal ç9,m a ,ch�-

,

dros . agreml�tlvos .. ' O' recente ' fia, pe�!i,ethsta em ,.s�nta Catara
esq{ú�mà ae entendimentos ·�.ot r"a-,)mpõÍ' .seus ponto$, dê .víséa ..

�
sr. Irin�u i3�ri:thaus�� foi repu- ,híl lut'a q�'e tr�v� contra :.0 Sf)-

J
diado pelas facções ínteréssadas; nador Nere? Ra��s..E. arrema-

, corno se O mesmo contívesse': �a,., verdadeira- e
I InCISIVa, ale

trígo-rôxo. Acontece, porém, q-;e g�ndo q�e O· sr, L,eGl'q,erto.' L.��l �
,

't'
"",',." ,. �,., ')l,aD-: encontou neste Estado t�- �

con muam as conversaçoes. por ;':";ptl'vI'd's'·d'iM, tídári ,'c : I.i I

d trá d b tidores , ,"''',' !C pan 1 ana para oe- \I

, e, r�s ,9s.. ,ash,.l o,resI, �ara, os. monstrar ser homem eleítoral-
proxlmos çpnc' avos e eítoraís e mente fo te

' ," .

dí ",' 'é-,\'
"

., ," ", " '

,r ,corno' ln Ica, senuo

aumentaI?.os atritos entre �- que "Maquis'', Iafirmou ,tarn,bNn
guns polítícos. -Uns q'!'erem· J?- que: Nereu Ramos e Leoberto
gar Lac�rdlil, contra Irineu. Ou,- ,peà,l brigados, e'bfraqueceram o

I'j.tros assistem ao combate pelo li. S. D., em bériefieío. da Ú. D,.N.
mandonísmo absoluto que se 1'€- ora no govêrno, com Jorge La
gístra em certos ,partidos. ,(r1 re- t:erda.

" ,

Con��enç�'o, Municipal
Social 'Demoêrático

Recebemos do PSD e agradecemos o ofício, cujo teôr a

baixo transcrevemos: '-,

Canoinhas, 22 de abril de 1958.

-Ilmo. Sr. Diretor do jornal CORREIO DO. NORTE
Nésia cídade..

'

Pre2iadb senhor. ,

Apraz-me comunicar que, em- Conv.enção realizádá dia 18
do corrente mês, foi eleito o seguinte DIR,E'rORIO MUN'IeIPAL
DO ;PARTlDO SOCIAL DEMOCRATICO: '

.

Presidente: Dr. Tarcisio Schaefer; 1. Vice presidente: A
genof' Vieira Corte; 2., Vice pr�sidente: Albino Raul Budant; Se
cretario Geral: Ney Pacheco de, Miranda Lima; l. Secretario: Raul
Pereira Roeder; 2. Secr,etario.: Mario José Soâres de Carvalho; l.
'rezoureiro: Paulo Fischer; 2., Tespureiro: A,genor João Kreiling;
Membros: Francisco' de Assis Costa, Bento José de �ima" Pedro
Batista de Bastos, Generoso de Almeida Prohmann, José Maria �
Furtado Primo, Jeronimo Felski, Dodany Machado, Alvaro 80a- '*'
res Machado, Willy Ballock, Jacop Bernar<Ío Fuck, Antonio Ber
ton, Miguel ProcQpiak, .Leocádio Wendt, Julio Budant ,Junior é
Nicolao Fernandes.

Atenciosamente.

Raul Pereira Roe_der 1. sé'cretario .
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

.
Subscrição Pública de Ações Preferenciais

O BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA
CATARINA S,A. sito à ruá Getúlio Vargas. 224, nésta cidade,
onde os' interei'isados serão �tendidos das 13 às 16, horas""
está' autorizado a aceitar, at$ 31 de julho dD çorrente 'ano,
.a subscricão de ações preferenciais nominativas da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS. ' , ",

. O valôr das ações: subsc'ritas poderá ser realÍzaclo e�
Obrigações da Emprê,za ,ou em dinhe.iro.

.

Cánoinhas" Abril de ) .958.;
I,

'me•••"ifijMl?WA
.'. ';

, AssoCiacão
)

Rural de (anoinhas
Sementes' de Trigo p,ara o: pl'aotio d� 19,5,8,

"

, ,Adiquiri,qas pelo GOV€lInO do' Est�dó at;avez da Secre:
taría da Agricultura, comunica a AssoCiação Rural> que as

semeÍltes "estã� 'em' seus, depósit,os:e' ,est,ão sendo 'v�ndidas
pelo' preço: de 'custó. O 'Gove:rilo do Estado concedeu 'este

an<:> 8 b'on"ificação' de Cr$62 00 por saca. bonificação esta que'
foi, o vMôr do fréte;de Pas�o _ Fundo, Rgs. a :Canoinpas .

Os preços d�s, sementes �e' trigo. estão, 8!)sim estipulados:
Variegaqe «Kaum!lcleiner>��Cr$6Q[J"OO � saca q.e,60 qllibs

««Frontana» «'500,00« « «

Ambas as Variedades «Kauma'c,leiner e Frontana» a'pós
testes de germinação. aprovaram e confimaram o que já 'a As

sociação Rural havia' recebido da fonte proÔutorll.
'fJ'III'!S!I!IlI&H&ZLEJi

Pr, -se
Alugar· um�' casa'.
favor' t�lefoDar 179
(, '" -

ou �r���rar esta redação.

II

eis
'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Paula Pereira, 793 _ Canoínhas ',I, f "

'

"

Comunica que' r��'�beu novo' so;Úmento de
"

gravatas IIKenedl', Venha hoje .mesmo
,:." -"�' ...

escolher a "gravata' de seu ast'ado.

, [

"I s. terezit Especial '

,o seu café

"

a
'uma camionete tipo perúa -

'"}1'ordson''' 1950., �
\-

Preço e condições con

vidathl,é!-�.f ",: "-:-1 ':;:<' '':1

Tratar Casa Pereira'
" :.J.

Fica termiriaJ?t�mente.:. proi
b�da a caça e pesca em ter-

,

rena de' minha: � propriedade
situ?dos e Ça�npo das Moças.
:_ Os transgressores do pre
sente. avisQ serão tratados
'd.� 'pcôrdo 'co� ,!a lei

Felipe Schmidt" março 1958.
: 1 Saul Crestani 2xa

'
..

ct:'?vi. ,

(a; Paulo Peregrino Ferreira
"

.

Jui� -:le Dir�ito.
E-S,tá conforme o orig,inal afi

xJldo no lugar,de costume, in
fra da fé. Canoinhál>, 22 de a

iDJ('H de 1958� Rubens Ribeiro
da Silva: Escrivão.
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P,RO,DUTOS
.....

'
,

,

"�hêrWinlWilliams,

-:_:':..,' 7 ";! c,_(� ::";' 'lI 1: '�,
"

": ; �; 'r; (, '��'
l'",

'hevendedores Autorizados

CAS,A
, .':

ESMALTE
....... '.:

r; "til,
O Prefeito Haroldo Ferreira? _ ... . __ ._

# .r ...... ,

- .. iI

.,

! .Hegistro CiviL,'O;' Sebastião Greió ,Costa, Escd- j ,,:',
vão de Paz e Oficial do Registro :
Civillde' Maior', Vieira, Município
'e' Comarca de Canoiuhas, Estado

I

de Sa�tà' Catarina, etc.'

l .,'
�

o Munieipio? __

"

,

Marque c] X a sua, opinião e remeta éste coupon a n/redação,

SUIHORES ,EU VI .•. ' O caso da Bibliotéca Municipal e...
:QU�M QEVE PAG�R1

'

(AS,O'!' D,A' BIBLIOTECA., ,
,

'

QUEM DEVE', PAGAR?: I' ,I

Total de-opiniões recebidas até ontem (25-4):
"

'

� O PREFEITO HAROLDO FERREIRA: ,827

3) ISENÇAO do IMPOSTO
do SELÓ:"":" Estão isentos' do

imposto do sêlo na tl',ansferen
eia" do certificado de proprieda
dt' de veículos motorizados, os

, motorist;ls 1 profissionais, ,q�� ,fo
rem proprietários de um unico
,veículo e que, o utilizsm, corpo
unico meio de subsistencia e

que mantenham o veículo num

'dos pontos de 'estacionaméntos

fixados' pela autoridae cottlpe'
tente. O motorista deverá fazer,

prova dessas condições medi-
ante att'stado fornecido pelo
Delegado de Policia e visado

-s
-,

' domésticos
ea�fL �Jieit4

I :; i. t :' ,) �
•

."

v. S, poderá comprar re",
" logios 'moderníssimos
anéis e brincos' de di-'

versos inódelos

Na ,Relojoaria Suissa
,

dé Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

).1

'Emplacá ento de Veículo
Regulamentada a, vistq.r�ia �';.J;�i�id<? o pa

, garnento do ,tmPrô)�to, sindical _', Isenção
"

do irnpôsto- do sêlo
1) vrsroaíxs, A'te�dendo a 'pelo Fisca}"da Fazenda- da z

exigencia d� 'artigo 85 do Códi- na .. A isenção atingirá' portán
go/ Nacional de, ífracisito.. que, �pen�s, I:! J�g,lfi,sição. de veíc�
impede o licenciamento, de vei-s., para. uso de !ll9tqq�!�L PE.9_�!,�
culos que não. tenham' sido vis- onal e se estenderá a uma un

, torrados, a, Secretaria 1 de; Segu- "operaç,ão, /Ie, .dpi� �r;n dois, an
, Faz' saber 'que' pretendem caser ;' . rança determinou às Delegacias ---'--'--------_-�--

"A.lo.ize' Niepiçue e Ivone. Nova,k.: '"de Policia que 'seus titulares,

Ele.vnatural deste Eetado nascido' \
baixem Portarias nomeando Utensíl'ios i�t, .,'

Desfie distrito. no dia 3 de abril �perito.s para procederem á vis

de 1933;:' lavrador, solteiro, filho. ,to ria, 00, ato. do emplacameJ?-""
de Jo.ão. Niepiçue e de Do.na .,to, fixando em ,Cr$ 40.00 as

Ladislava Lavando.vskíi,' domici" "respectivas custas, de acordo
liados e residentes neste distrito.' (com o n, l55,,,d� tabela/f(,com- ,

Ela n�t�ral de!!te Estado. nascida � binado com o inciso I da ta be-

Destêl distritQ no dia 25 de de' ,.,la, V do RegimentQ 'de ,Custas

O d dzembro. 'de '1936. doméstica, soltei- "do Estado. Em consequencia
',< p'ó r tü ri i' d'

ra, filha de Estonislau Novak, e '�9S senhor,es proro.prietarios, de
de Dona,�Pettolina Reie, falecida.

,,'
verâo revar' seus'� ve'ículo�� á, :'. ,"Vende-se datas, ótimo po

domiciliado.s e residentes lÍe!lte
:
DRP para 'serem· vistoriados e tó', e�tràda "MarcÚib: Dias.'

distri:to,:: .

,�", I;" � ! emplacados, _ap?,s () ,pa�l;mento., t
, ,\� ,

'
'c'

,. das custas e- em;)lumento'il'- de·" Tratar" Casa Pereir
�az s�her qu� preten�em casar:

'
l
vidos á Coleto.ria Estadual

Eugenio Steidel e Zilda Pereira.
2) ��I�E��iA d� IM'POSTO

Ele,' 'nàlural Jeste Estado, nascido
neste distrito. no. dia 1 t de feve. ,SIl':{D,ICf,\L Ainda ,por Qcasião

:.do:, einI?lacamep�õ. será", e'�rgidareiro de 1937, lavrado.r, solt.eiro,
a prova dú pagamento do im

filho. de José Steidel, e de Dono .

Francis-ca Steidel, domiciliados e
posto Sindical devido pelos

,

moto.rh;tas profissio'nais e proresidentes nest.e distritu. Ela, na-

tural deste Estado" nascida em
prietarios de veículos de carga
de acordo com o art. 608 da

.canoinba.s ,no dia 2,5 de junho CO'nsolidação das "Leis do Tra-
de 1936, dóméstica, s'o.lteira, filha balho, O recolhimento desse
de Antonio Pereira, e de Uona
Elisa Damaso Pereira, domicilia- imposto será efetuado ao Ban·

co do Brasil.
,',

dos e residentes neste distrito..

Apresentaram o.s documentos'
, ,_e:ll;igido.s p�lo. Có,d�go Civil art, 180.
.Si alguem tiver. conhecimento dei,
,existir algum imperlimento legal,

� acuse-o para 'fins de' direito. '

E para cüustor e chegar êste
,

ao conhecimento de todos lavrei
10 presente que, s,erá afixado' no

, lugar .de co.stume e publicado no

JornaI Correio do Norte da cida
,de de Caoo.inhos.

Maior Vieira, 16 abril de 1958

Sebastião Greip Costa
,Oficial do Registro Civil

O INSTRUMENTO da cid

dânia é o teu título eleitur
A ,dempcracia e o teu Parti
precisam de ti. Qualifica-te �I
t(i)r enquanto. antes para poder
servÍ-los.

'Exp'erimente '/'('
,

CaFé MARLY;:
O MELHOR

Panelas e louças
Casa. Erlita

P A R A f E R IDA S,
E C Z E M ,A 5

I,

I N:FLAMACO ES,'
COCEIRAS,
F R I ,E 1 f2 'A S,

E'TC.

�ij ....).�', 1"- � 1 "
1" 1

r1� � _.. I
� � \

S,ensacion�lvendadearliv�rsªri,o
,

• ,1 r, I � ,<: '� ,
' ,

• ,-

f
,-

,

, , ',,:,;
,

"' �' • da ,f'��ma" Jrm,ã,os Irevlsenl'. l�da. J: �i,'
Botas de primeira 'qualidade+a Cr$AOO,OO,o«'par;"icalça'clbs parai, ,:

:\,: homens a 230,00; sapatões a' 190,00; calçados' populares fechados r,

J, ;;, '<para senhoras a 130 'e:l,50,DO 'o,.par, e uma infinidade
de ..artigos, por', pre.ços nunca vistos.

;

,'L ,,senhores Lav�.aclQreS e, Ind'_lstriaiS': E'sta�o.s fabricando I

,8rreame,ntq_ para carroças, tipo especial, com as melhores solas do país,
" todos com carímbô dé' garantia:

.

Cuidado com' as 'imitações.' Não tendo
" i .cartmbo na peiteirâ não é ,noSSa ,fabricação.

, ':) :11'. ,." !'I" t: '".' ,,' ,. '.

,

Verifique hoje mesmoésrpreços-dos \seguintes artigos de nossa fabricação:
--==. Calçados de 'to'dbs' os" tipos para homens, calçados populares para se

,nbs)r:a",;' calçados :p/:c:rianç!'lS, cintos, pastas, aparelhos para montaria, arreios, pelegos
-

e badanas.
Procurem fazer suas c..mpras na loja de Irmãos Trevisani que está aparelhada para bem servir.

Irmãos Trp.visani Ltda_ Rua Paula' Pereira 807 - Canoinhas

ÍI' ',,"
d EDITAL -- Extinção do,..�n una: S' a ven a 'processo ,de fâlencia da

Vende-se 30 sendo 25, firP1�' ,João, Sche11er-éguas e 5' potros,
';,

O 'doutor, Pa;i� Peregrino I

1 gaita pianada.icom 80 Ferreira, Juiz de Direito da Co-:
baixos; Preço de ocasião.' marca de Canoinhas, Estado de

,
" Santa CãtaHna,' ria forma da

;
, 'rratar ,com o-proprietario L

"
'

ei;' étc.
-, � t. �."

. Sr. Lauro Ribeiro ,em�,Felipe ..

FÀZ; SABER- 'aos que o pre-Schmidt. ,', • Ix sente edital virem ou dêle CQ-

nhecímento tiverem que" nos!
ButOS" de' extinção de obriga
Çã0; requerida perante êste Juí-.
zo pela .fírma JOÃO SCHEL-

,

Carlos Schiessel avisa que LER déstapraça, após a-icem
estão terminantementé proibidas provação de haver a" mesma

,a� 'caçàqa� e' pescarias em seus pago tÔda,s, as divida� de �ua
t'éi.renos" 'situ tm "Imbuia Arrõio' r,esponsabllldade, fOI proferIda
Fu.ndo. Lagt>arlo e 'MonjoÚnho, 8 sentença dfl leôr seguinte:
'neste rnunicÍp;o'" ,) , f" ,,'VISTO. etc/,ATENDENDO a que

,
"

' ,

, a firmafalida.JOAO SCl:lELLER
Aos que desrespeitarem este pagou tôdas a,s suas dividas

aviso s�m �ua previa autorização co.nforme 'bs' :::ompr0I18H'tes ane
serão' comuniéad0S"& âutotidadê" xados aos autos, julgo extintas
eompeten�e e punidos de acôrdo as obrigações;cesptctivas. a ."teor
,co.m, a le�. 2x do art: 135 da lei falimentar,

Em' consequência declaro encer-"
ra4� a, falencia, ,,: Cumpra--se
o disposto rio art. 137, par: 6,
do precitado estatHto {alendaI.
Custas-'.'ex-L.f;ge" P R. 1. Cano

======;====";';====,7=,=,==li inha�" 22 de. abril ,de 1958, (a)

Ve'"n'"da'
.. ,

PlúJló PeregÍ'inc Ferreira - Juiz
de Direito - E em cumprii1)ento
ao disp0sto. no par,- 6.- do _ art.
] 37 da lei trinta (30) digo, Lei
falimentar", faz expEdir o pre-
sen�e edital. ,com, prazo de trin
ta �30) dias� que correrá da la,

publiçação, no. "Diá,�io da Justi
ça" da Imprensa Oficial do Esta
do e duas veZes no jl)rnal de cir
cu!ação lo.cal, em cujo prazo
qualquer credor ou prejudicado
püdHá 'opo'r-se ao pedidó 'da
faii.da, Dado e passado nésta ci
dade de Canoinhas, aos vinte e

dois dias ,do mes de abril de
mH novecentcs e cinquenta e

oito (l958) Eu, (as) Rubens Ri
beilro da Silva, Escrivão, o' es-

, "

,

Faz saber que pretendem casar:
'

Alv ino' Nochskoski e Juatimiana '

f

Modetzke. Ele, natural deste Es- I

tado nascido neste distr ito, no dia!
8 de -novembro de 1930, lavrador, .1

solteiro, filho' de Francisco No.chs-
'

koski e. dé ,Dtina Josêía Nochs.:
ko.ski,--> domiciliados "e residentes:
neste distrito Ela, natural deste t
-Estado nascida neste' distrito' no

dia.IS de setembro de 1934 do
méstica, solteira, filha de Estevo .

Modetski.víal., e de Dona, Jo
ana Modetska domiciliados e, re- :

sidentes neste distrito. ,

NU:I"t C fi EXISTIU ! GU�l
. �_.l{fIl._ . ./ift�;r&'I'O'-,,_\\j�I�- _'
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CORRE'IO DO NORTE

jogos e peças avulses

f •

ErJl�ja
!

� ::::::=:::1::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:=::::::::=:::;:�=:::::::::::=
'::

'-..,' '.. \.' '.' :=
" "

ii 'I>r� Aristides ])ierlêr �i
ii CIRURGIÃO DENTISTA ':5 '

ti' � f-
\" , ii

" -

ii Raiof' X - Pontes ·'MoveiS; e' fixas iL
:! :5 J

ii Den.tadoras
.

Anato'micias".,' , �
u �
•• . " .Ii

n Rua Vida.I, Ramos' 55

ii CANOINHAS SanCta 'C'atarina ii
:: I" ",.. •

"

I. " ; " '. .,. , ,',..
�. ::

::::=:::::::::::::=;:::::=:::'=:::::::::';::��:::�:::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

José Yvan da Costa
Bacha,r�1 e'itl. DÚéitb

Advocacia em geral, especialmente crime
" Praça. Dr. Oswaldo ,d'oli�aira n_.�' .sso

cANO INHA'S' -_ 5;anta Catarina

<
• �'

•

..................nm ...

'.A mais a�tiga
A mais so'rtida'
A melhor,

A preferida _,

Oficina

Relâmpago
.

Çompl'eta' assi.s't,ê�ci.a�, pata
'. s'ua b· . 1 ;, do. pequeno co'nc_!tr�o,

,

lele eta até a reforma geral
.�. , �

Bi'cicletas da's melh6res rnarciâs
I

"

•

... ',)�...
:.... • .,'.'

•

'. '

. p,eças e accessóhbS
,.

VêiidaS ã. vista e a prazo

Terreno à,' venda' A .iEsq,uadriâs Santa' Eruz" SlcA:�
i "' V�hde'.;;:s_;� urrf' dê� 260 aI;. � hecés'sit�:i<'- élddlitit:i 6 (seis) oper_ârid�' , ,e�pr.ciansad(}s.-�;-,e1f�

, ; dueires no lug�!t Tamanduá, .. esquadfías- de madeira, e 1 (um) afiador.
.

'. Distrito de MaJ'ôr Vieira, com- .

O·'
.

isàd d d
. " ill:.'-'

'

..

.

s interessá los everão dírigír-se ao;�'!es:cliitV'����d8::. postd 'de mais eu' m,enos. 30 . firma,
.

á:tüà'�lPtihcesa;.' Izábel . s/ri;: Campo d'�@.��i.;·.)f��de·..

alqtíelrés terras' qe, planta, .

no hórário-'de" S' ás-: 11 �;-lO e ele .J 4' 'ás 17 hor:ªs� d�\:\'s�gims
. : idem de campos e.o restante' dá 'a

" séxta ;feira'i rnuniEibS; da carteira profissj(31)�l:ie> caÍ';,

caíva com herval e madeiras," , teira ele có'ntiibhições·. ao LA.P.r.
"

'-.i "

,

n6uOmOO total aproximado de
',i,É,'ídesnecessáriõ'àP'réséntar-sé quemnão tiver e�'t\�.. i>.·itx,lãôade.'. arvores. � ...

.

Procure no seu 'fornécedor
.

Otim'o t�llren'O Cl fuódos PI O rio Ca·noinbas
o sabão Princ�zd, Lygid,. .

Borax ou T up'y
Um' produto' oomí

es'peciiil e cêlríoin�ense!

Tem como corifrontantés
entre outros a fibnh SgLulrio'
e Irmãos' Procopíak.
Informações nesta redação

ou à Rua, Vídâl' Ramos-n.o' :!., . . .

b I'
·

99 em Canoinhas. .cómurúca a seus arrugos 'que esta e eceu-
. .' ,se' com,

Oficina .. ·,M.ecâ:nicd.. de ConsêrtQ.s,
onde·'·'ag.ward� ...sua visita para' bem, poder
servi-los, .

' ,"
Rua Wolf, Filho - próximo" à Ponte, dó

Rio Canoinhas, x1

Vende-se pr-ópdé'd.ade
l' e�sà de. IIladEÜra medín-

. -�
.

.

..', � 1 � f q.,
"

. �
.. iJ

do lÜ'4' rh2, - �bv.a: -

. em
térreno ·de'icado dé,,2f)xiO ..

'

�. Informaçôes nesta redação
ou na Alfaiataria Popular de
Otto' Hoepfrier., ,,. 2x

UDENlSTA: d, teu' Partido
precisa do teu. voto, Iuscreve
te' eleit.�r irl'ediatainent,e, pro-.
corando Urb dtis' 'P6gtOB' d'e
qualificação da �ida�e

�:.G�I;ade-iras?!�:' 'SÓ,
.

40SFrlglda i 'r e"11
'_. f

Domésticas e comerciais.
,

. A vista ,� a· prazc;>.
. .

Informações éQm'

Z. Garcindo 8 Ilnúppelltd.
Nesta cídade..

Material elétticó
·CASA ERtITA

':"1 . .;.,' '_

Café.

Sânta Tereza Especial

�., • L:.. _.'_

c.
,.

D: a',:m,�si;, '.'E"'· I····.rni to

,.

EXPRESSO JOINVILE.NSE liMITADA'
A Agê'Qcia do Expresse Joiúvilense' Ltda.· dessa. Gidade' tem' O,!

grato prazef de' comunicar ao Comércio ê' fl:i'dtl8tria de Caooi-.
Ilhas e seus arredores. que 'está fazendo' entregas regu!àf.e!Í· de
mercadorias de São Paulo, � Cauoinhas de 10, �déz); em to ,d.���;
dias com preços especiais de Cr$." 1.40 por :ij'g..

'

" ..

J'rarisport� de' car�as �je POdo Alegre viá 'C�rítjbà 8 Ca�oii;lb�!Jt,!
preço "Cr$\ 2,�O: ,pof',.kg. De Curi\iha a Canoiuhas por Cr$: O.gO·
carga de armazém Secaria ".Cr$�3'5:0Q"'; POJ(,. S!lCO, aeê . �If �.

, Melhores' informaçõê's' em! seu depósito ' ,c; !
_

ai r Rua f2�;'de'�SeteiiiQt�, 7f>7 - Telefone, 255.,'
·'1

.

Pela prci�rêrlcia corri que f�rrnri� distinguidoe,<, .._
'. �',�. •• -' • •

• '.'
•

..... •

agradecemos penhorados.'
EXPRESSO iO',IN�.tE�SE LIMITADA.",

, Está a 'venda em Xarqueada ótimo te;Fr:�,H(}. 'C®,�1
fundos parao rio Canoinhas; bôa arborização. Duas ótimas
benfeitorias '3cham:'se em cima do terrenQ. Vêe ne leea�,
é,in 4Xarqueada, com o sr. Ernesto Fischer: ou) n8'"cidade' â
rUa Eug'ênio, dé Sbuza, .. 299� Ix

.

Top'ogrâf.ia' ·-'.Agrimêns�rd �. Medição dé Teri'�s
Feu:!'s tieqüech - estahdó em �er0iç()s de tdpografia

.

r' ,

mediçãó dt terni's nesta zona, âvisa os intere-sados que preten-
derem eff>tuar, trabalhos de'ssa natureza, para 'procurarem

Íl'ifotmsções ne>sta Cidade. com Jdà� Sei�me ..
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I.�RE !fi I EscoladeDatilografia

"O � �. Cas��!�en�:�o�co
" l§

! Rua Gil Costa, 2.9 7.
,

, 'ÃNIVERSARJA]\�TES DA'SEb1ANA
ANIVERSARIANTES: " '� Sexta-feira: os srs e , Pedro
HOIE: OS 51'S., Albano Voi; Paulo Fernandes, Theodoro

gt, Rodolfo Bayerl Fernando Tarcheski; o menino Eloy fi::
rreiber/(er, e' Oust�vo Stmt) lho do sr, Paulo Olsen; snta. ,,'ALVANIR VIEIRA
mann,'lovem Frederico Koh-. Zenilda Kosouski filha (ia sra,
ler, Odir Rachid,' filho do sr.i Estanislauoa Kosouski; a me" '

Oady Nader; snta. Teresinha nina Dôra Beatriz' filha do
Burgardt, snta Dôra filha, sr. Adolar Stratmann. 'Dólar chegou a atingirdo sr. Valeria Siioa. '" i Desejamos a todos muitas
.Amonha: Ademar Antonio: felicidades.
filho do sr. LeonU1'do Brey ;

"I
•

Adolfo 'filho do sr.. Augusto: 'Enlace matrimonial
Bess, [oão Roque tiilho do sr:
Nioaldo O. Padilha: Miriam,
fi�ha 'lo sr. Iahyr D�maso da,
Silueira.

Segunda-feira: sr. Odioal .

,. dos. Santos; {fooem) Flavio:
filho do sr. Celso ZiPPel, Nel»
son Adolar fiilho do sr. Ado ...

�

Iar Stratmann, Alfonso, filho -Cumprimentamoslo deseian.
do sr. Henrique Waldmann do felicidades.
Elfi filha do sr. RuppreclzÍ
Loettler.

,

"

,

Terça- f�ira: sr, Darcy Wiese
Dna. Juiza esposa do sr, Eli
seu Barselios, Mf1.ria Odete
filha tio sr. Antonio f. dos
Santos.

Quarta-feira: as meninas
Anéle filha do sr. Oriomar
Scheidt, e Iuete Marilda filha
do �r. Vicente Gapski, \ dna.
Etuira esposa do sr. João
Hessel, snrs. Raul Icoesler e

Ernesto Noelnberg, o menino
Osmar filho do sr, [uuenal
Gonçalves.

PEL[) S

Quinta4eira: as saras dna
Ziida esposa do sr. dr. Riva�
davia Nibas Corrêa e" dna
Herminiaesposa do' sr. Ott�
Hoeptener, as meninas Muri-

,

se Mw"ta filha do Sr. I'elix
Rudolf, Ursula filha do sr,
Frederico Werti.lm, e Roselia-

, ne filha do sr. Erimar Olim
pio Fiealer; os meninos Osmar
filho do sr. Bernardo Wendt
Segundo, Altuu: filho do sr.
Lzidoro Kretzer, Osiris l<ene

,

filho do S1'; Oady Nader; [o»
vem Pedro Frank; os Sr5.
[uuenal Tavares e {oão Orei.
nert,

I�
Ao 'público

O sr. Antonio Karwat avisa
que estão totalmente proibi

, .das caçadas e pescarias em

suas terras situadas em Ca
nhada Funda . Hio Bonito.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos

� contraditores deste aviso. 4x·
r

....IU

'I,

I

I�

I
I

Em Curitiba onde reside,
ajustou suas pt oximas nu

pcias o jovem canoinhense 10-
sé Bonifacio filho do casal'
sr. Ubaldo Ricardo da Silva,
com a s't ta. Air, filha do casal
sr. Mario Prince Pinto, tam- ,-----------.....;.

bem daquela cidade R A O I O L AAos n�ivos nossos cumpri»
.
mentos.

No Cineminha "São Francisco"

- Aventuras -

Um 'TECHNICOLOR 'com

Gregory PECK e 'Virgínia MAYO.

Segunda-feira (SESSÃO DO SE'SI), às 2(1,15 hs.

Reapresentação do mesmo programa.

Realiza.se hoje, o enlace
matrimonial do jovem Celio
Kohlinha Kohler, ttlho do ca

sal sr. Preaerico-dna Adelina
Kohler, com a srta. Edineia
Mendes, filha da exma. dna.
Maria Milller Mendes.

Ajuste de núpcias

Nescimento '

Sonia Maria, é o nome da
gatante menina que a 10 do
corrente 'veio alegrar o já feliz
lar do cazal sr, Eraldo-dna.
Francisca Spitener.:
Nossos cumprimentos.

\

AMANHÃ. às 15 hs.
, ,�

AMANHÃ, às 20i15

"O, F I
-

., "ac.ao

, .

. Faça tambem a inscrição
para o Cu�so de Escritório

Informações com

nesta semana a

Cr$ 126,00
.

O mercado do câmbio livre'
acusou mais uma cotação iné
dita do dólar, que abriu pela
quinta feira Cr$122,00, atingiu
por volta das quinze horas
Cr$126,00 e fechou às 17h15, a

Cr$124,50.
Por outro lado, no leilão de

promessas de venda de câmbio,
realizada ontem na Bôlsa de va

lores, o ágio máximo do dólar
americano, foi na categoria ge
ral de Cr$150,60 e na especial
de Cr$351,20. A média ponde
rada dos ágios sôbre certifica
dos de promessa de venda de
dólar para entrega a 120 dias,
foi ontem de Cr$145,�7.

'

dos

Vende-se uma Radiola, sendo
o' Radio de primeira qualidade
e o tóca discos Automatico. 3

Rotações, para 12 discos.

Acompanha . 30, discos: tudo
em estado de Novo.

Ver e combinar corit o sr.

Amaro M. .dos Santos, a Rua
Paula Pereira, 741.

r/mECHE 3M"'ª" 'l1E'"""W 3M' MW

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEXCIL
exclusividade' da C A S A E S M A LT E.

amanhã, às

TEATRO
!: Finalmente

(�INE
17 e

VERA

*
'*
-*
,*
*
*
,*
'*
*
"*
"*
"*

_'lM�i3-__J**
�....,.................._....oIdI*

*

.*.****

20 horas
CR lJZ!

no

Ano 12 - CANOINHAS· S. Catarina, 26 de Abril de 1958 . N: 494,

CO�VllE-BAI,LE
Grande,Baile HOJE no Salão Bechel,

com inicio ás 21 horas.
Reserva de mesas com o proprietario do Salão.

AS ,ULTIMAS
ARTIGOS

NOY"IDADES EM
DE INVERNO

Lãs em todos os tipos - Cssecos curtos e

compridos -' Blusas e casaquinhos de malha e

mais uma infinidade de artigos vindos
"direternente de São Paulo' e Rio.

Já em exposição nas

,LOJAS UNI DAS l T D A.
Rua Caetano Costa, 553 - Canoin,has - S. c.

\ VENDE-SE UMA OTIMA À·
RUA M,AJOR VIEIRA.

Tratar com, o Snr.Data
�OVAK.

Cine Teatro Vera Cruz
, APRESENTA:

HOJE • ás' 20 horas - Impróprio até 1.4 anos

Os Poderosos Tambem Caem
Com John Payne, Gloria Me, Chee e William Bishop

"Sensacional drama,' contando a vida :de um chefão poli
tico e' da maquina eleitoral. que ele dominava- para sua

grandeza pessoal".
'

conto da seríe: AS Aventuras de Bufelo Bill
,-,-�--

DOMINGO.:.... ás 14 'horas • Proibido para mênores de 5 anos

A' Deusa' Da l.ua
Com Johnny Weissrnuller, Helen Stanton e o macaco

KIMBA. ".

cont. da série: As Aventuras de Bufalo Bill

DOMINGO _ �s 17 horas Censura até 5 anos'
.

as 20 horas
-

Proibido alé 14 anos

A Invasào dos Ba rbaros
Com Anthony Quinn, Sophia Loren e .Henri Vidal

"Um sucesso espetacular de, cinema Italiano"

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

3a. e 4.a FEIRA • ás 20 horas - Proibido até 14 anos

LIRIOUM NA CRU;Z
. Com Ray Milland e Barbara Brítton

"Humaníssimo e emocionante drama de amor e devoção. :."

5.a feira - às 14 horas - Censura até 5 anos

A MALDiÇÃO DO FARÃO
Com Mark Dana, Georga Neise e Ziva Shapir

"Uma historia cheia de momentos emocionantes nas ruinas
de uma a:::ltiga cidade dos farsas, no Egipto".

, -----

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

JOGANDO COM A SORTE
Com ErraI Flynn, Rosana Ror)', Pedro Armendariz e

Gia Scala
"Um sensacional drama policial qut' mexe com os nervos

da Plateia".

DIA 3 de maio em sensacional matinée - o filme

TARZAN E A ESCRAVA
com Lex Barker e Venessa Brown

AGUARDEM - Diana de França - 7 cidade de �uro -:
Teiloúro do Barba Rubra - a Torre dos Monstros etc,...

cd
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