
ifoje: o sr, Ewaldo Kreiss,
jovens R.oberto Gujinski e
io filho do sr. João Iceinert;
menino Ivo Alcy filho do
Antonio Soares; a sta
milda Bialeski:
Amanha: os S1 s. Antonio
olazzi, sr. Italo Bastos;
Michel N. Seleme; ti sra

a. Delurdes esposa do sr.

/!es Luiz .Zaniolo; os me"

lOS Viegando {ilho do sr.

illy Hauife; Renato Luiz
10 do sr.Sadi Seleme; Ado
filho do sr, Rodolfo Fran
o jovem Sésar C Kohler;
me n i na Regina, filha
sr. Ladislau Dambroski;
e�unda-feira: os srs. R.i
rdo Müller. sr. Heinz Hau»
: o menino Mario filho do
Carlos Müibauer;' a sra.

a, Hildegard esposa do sr.

�ard Schõelk, residente em

'tville; snta. Sueli Iarosla
Polomani; as meninas
cia filha do sr. Walfrido
ualues, e Maria [ulia filha
sr, Antonio da Silva.

trça-teira: a sra dna Ma
Edeltrudes esposa do sr.

Miguel Procopiak; Mario Ro
berto filho do sr. Angelina
Ferreira.

Quarta-feira: sr. Gebrael B.
El-Kouba; o jovem Enio Tack;
Renato fiilho do sr. Roberto
Olsen residente em Ires Bar
ras; Agenor Paulo filho do
sr, Iaroslaw Sidorak: Jose
Olegario filho do sr. Boaven
tura Benda; Gustavo José e

Gastão ttlhos do sr. Hans
Comitti; a srta Beatriz Fer»
reira; as meninas Lourdes do \

Carmo filha do sr. Antonio
Maron Becil: Zeiha {ilha do
sr. Nicolau Burgardt; a sra.
dna.· Noldina esposa do sr.

Vicente Dambroski.

Quinta ..feira os srs. Sizinio
Kuhn I' o sr. Antonio Costa
bile; a sra. dna. Isidora
Oracz esposa do sr. losé [oão
Gonçalves; as meninas Genni
filha do sr. Edmundo Hart
mann; e Glorinha filha do
sr. Bernardo Belinski.

.

Sexta=feira o sr. Pedro
Dambroski; a srta. lu lia
Sempkmoski.
Apresntamos nossos pora»

bens,cam votos de felicidddes,

t AGRADECfMENTO
Paulo Olsen consternado pelo passamento de sua

inesquecível esposa. '

MaIia Gonçalves Olsen
corrido dia 18 às /2,15 em Três Barras, agradece
os amigos e visinhos o auxilio prestado naquele transe,
,sfendendo este agradecimento a todos que enuaram, flo-

, es, cartões ou acompanharam a extinta á sua ultima
morada. A todos sua eterna gratidão.

Três Barras..maio de '958.

ARBEARIA REAL
onardo Gapski avisa sua distinta clientela
a para melhor atende-Ia, instalou'mais uma

cadeira, assistida por profissional
competente. 3x

de

receber a nova

10m 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e sem entrada a partir de Cr$ 400,00.
COQl 15 anos de garantia e assistencia 'técnica

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

Churrascaria «Sultão»
illais bem montada da cidade, oferece diàriamente às
ílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e. as especiais galinhas
ao espeto, galeto, etc.

CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defronte à Estação Rodoviária, permanece

aberta até às 24 horas.

\
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para beneficiar madeiras.
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Ciarcindo & I(nüppelltd.
Nesta cidade.ANIVERSARIANTES DA SEMANÀ

FAZEM ANOS

Oportunidade
Vende-se datas, ótimo pÓn

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Sub-Diretório da UDN

em B. Vista do Toldo
(Conclusão da 6a página)

berto Baulck, Alfredo Pereira,
Jair Lessak, José Camargo Mar
tins, Alfredo Ludka,Nicolau Voi

dela, Pedro Chimboscki, Neyde
Damaso da Silveira, Tecphilo
Ofermeta, Manoel Alves Lou
renço, Eligio Czernack, Nestor
Mielínski, João Pereira da Ro
cha, Sadis dos Santos, Juvenal
Ferreira, Waz Felix Krull, João
Krull, Nicolau Lachmann, Vitór
Pereira, Eraldo Lessak, Daniel
Adonchesckí, Joaquim Angelo
Pereira, Antonio Pereira da Ro
cha, Pedro Pereira da Rocha,
Emilio Kuchler, David Andro
chesckí, Francisco Ludka Filho,
Reinaldo Pereira, Serafim De

nis, Bento Rodrigues, Eduardo

Bolesey, Paulo Adolar Wagner,
Leopoldo Pereira, André Chim-
'boscki. José Pacheco Miranda,
Dionisio Ruchinick, Francisco

Ludka, Pedro 'I'iscka, Ervino
Karvat, Miguel Lessack, Oscar
Pereira, Tomaz Mazarow, Miguel
Wiet, Antonio Tiska, Jacobo
Chimboski, Generoso Alves, 1-
nacio Krull, Vitor Romão Perei
ra, Luiz Wodel, Avelino Alves
Massaneiro, Oswaldo Kuschler,
Hercílío Pereira, João dos San
tos Correia, Ernesto Woidella,
Hercílio Muller, Raulino Pereira,
José Poloniski Sobrinho e mais
o convidado de honra, senhor
Leopoldo Koch.

Foi convidado para secreta
riar os trabalhos o senhor José
Pacheco de Miranda. A reunião
decorreu normal e com grande
entusiasmo, tendo, antes de ini
ciarem os trabalhos, o senhor
João Seleme feito uma ligeira
esposição de motivos e da fina
lidade da reunião, falando em

seguida o Deputado senhor Be
nedito Theresio de Carvalho Ju
nior e tambem o senhor Waldo
miro Waz, este em nome dos

correligionarios e pessôas pre
sentes, sendo todos vivamente

aplaudidos.
Formado o sub - Diretoria,

constituido de elementos de des
taque do lugar e a quem todos
os habitantes podem procurar
para qualquer consulta ou pre
tenção, foi a sessão incerrada
com a palavra do senhor João
Seleme, que finalísando sua bre
ve oração conclamou a todos se

agrupassem a sombra da UDN
para a grandeza do Municipio
de Canoinhas. Foi um belissimo
espetsculo e demonstração de
civismo do povo de Bela Vista
do Toldo, provando que hoje
mais do que nunca está firme e

resoluta ao lado dos chefes da
União Democratica Nacional.
Na oportunidade nós congra

tulamos cem o brioso povo de
Bela Vista que bem demonstrou
nesse dia a sua pujança politica
partídaría,

,ll':,\,

No Cineminha «São Francisco»
AMANHÃ, ás ] 5 hs. às 20,15 hs,

"Bomba e· a' Escrava"

I
AVENTURAS -

,�
com JOHNNY SHEFFIELD.

Segunda-feira, ás 20,15 hs. SESSÃO DO SÉSI.

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

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas - Imprôprio até 14 anos

EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO CINEMA
O grandioso filme em Cinemascope'-

BANDIDO
Cf Robert Mitchm, Ursula Thiess e Gibert Roland -

«« Ação Dinamica . A venturas Eletrizantes - e em meio
a Guerra Civil, um romance de amor ..

cont. da serie: As Aventuras de Bufalo Bill

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

BANDIDO em. Cinemasco pe

conto da sede: AS Âventuras de Bufalo Bill
------ i�

DOMINGO _ �s 17 horas Censura até· 5 anos
as 20 horas

-

Proibido até 14 anos

-o Tesouro do Barba Rubra
em Cinernascope -

cf Stewart Granger, George Sandeers, Joan Greenwoo
E' Víveca Lindors -

«Um grandioso filme de aventuras e amor» .. _

SEGUNDA-FEIRA - em matinée especialmente as garo-'
tadas. .. as 14 hrs, otírno filme -

FORA DO PLANETA
com o garoto que fsrá rir o mais sisudo ...

-----

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

O TESOURO DO BARBA RUBRA
em cinemascope -

3a. e 4.a FEIRA· ás 20 boras » Proibido até 14 anos

FORA DO PLANETA
cf Charles Coburn, Spring Byington, Anne Francis, John

.

Egar - George «Foghorn» Winslow-
'.

«Sensacional comedia com o garoto cem, por cento» ...

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

RATOS HUMANOS
cf Ginger Roger e Edwardt G. Robinson...

AGUARDEM: Os que sabem morrer, A um paso da

Morte, Cela 2.455, corredor da morte -

Viva Las Vegas - Brigada Gloriosa etc.�.

,,-------------------------,

Terreno à venda I Atenção Caçadores
Max Goestrr.eyer, Margarida

Goestmeyer e Donaldo Voigt,
comunicam que estão terminan
temente proibidas caçadas em

seus terrenos na localidade de
Caraguatá. Os que diante dêste
aviso forem encontrados caçan
do nos respectivos terrenos, te
rão que se justificar perante
autoridade competente e serão
punidos conforme 8 lei. 3x

.

Vende-se em Rodeio Gran
de uma área de 40 alqueires,
sendo metade terra de plano
ta e metade caiva, com (2)
duas casas próprias para
comércio e duas para costeio
de fazenda, todas cobertas
com telha.
Vêr e �tratar com o Snr.

Alipia Corrêa de Lima em

Rodeio Grande - Município
de Papanduva. 3x

t\.ssi�e! Leia! Divulgue I

Correio do Norte
"

�:<�.

:.- t.
, ..

' :'.;'

...
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E' bom lembrar

Anúncios de grande interesse Bom para todos que plantam e vriam!
um

A Associação Rural de Canoinhas está agora capacitada para atender todos os lavradores e criadores através de
grande estoque de Vacinas, Sais Minerais e etc. que acaba de receber diretamente dás fontes produtoras.

Eis o colossal estoque de produtos que tem a Associação Rural:

,';
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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. feridas, infecções
gastro intestinais e' etc.

PENICILINA INJETAVEL: E' um tipo de an

tibiótico bastante eficaz nos 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 8 teta afetada e em outros casos

inutilizando o animal.
Para tratamento das molestiss das vias intra

mamárias aconselhamos o tratamento com as bisnagas
de AUREOMICIN A.. TERRAMICINA ou PENICILI
NA e DIHIDROESTREPTOMICINA, pois com esses

produtos pode-se obter resultados satisfatorios,

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 enterítes, diarrés
com cursos, timpanite e muitas vezes por envene

namento.
Os medicamentos indicados para tratamento des

ses casos são: Injeções ANTI-TOXTIL, DIARREX,
Envelopes de ALUNASOL e SULFINA, comprimidos
de DAGENAN.

Pelos motivos acima aludidos muitas vezes pro
vocam nos animais colicas renais com retenção da
'urina, have-ndo necessidade de sondagens e 90 mesmo

tempo aplicações de medicamentos contra colicas.
."

Indicamos para o caso de colicas SECOLOS ou,

ANTICOLOS FORTE ou ANTICOLOS FRACO
(injeções) .

Nos casos de disturbios grsstro 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 período. ....

x x x x x

Kuros: - :F; um medicamento empregado como

fortificante do"! animais em geral e serve como au

xiliar no tratamento de inumeras doencas,
Tripanos e moranyl: � São medicamentos 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-
o cado pelo mal.

Piroplasmose: - Essa doença é mais conhecida
pelos criadores como TRISTEZA por ser um dos

principais sintomas que aparece no animal. A piro- �

plasmose é 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 Acüprom Farmo,

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

Verminose: - A verrninoseé causadora de ínu
meras doenças des 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 em

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

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

Portanto deve-se ter (J cuidado para evitar que
os animais sejam atacados por este mal, pois o tra

tamento torna-se oneroso e de dificilcura, devendo
se ministrar por este motivo de épocas a Fenotiazina
e Sais Minerais Iodados.

S A I S
Sal mineral iodado (Sivam), composiçao de

cálcio, fosforo, iodo, ferro, magnésio, manganês, sódio,
cobre;

�

cloro, aromas e estimulantes á secreção
gástrica ..

Sal alimentar Prado, recalcificante e tonico

Antibióticos geral, para reprodutores, cavalos de corrida, vacas

Os antibióticos são produtos de grande emprego leiteiras, animais, raquiticos e anêmicos,

na veterinaria, pois são de multiplas aplicações nos tra- Sal do Oriente: um, produto para o gado,. e

tomentos das doenças de carater infeccioso. criação em geral.
'

TERRAMICINA INJETAVEL: - E' um anti. Sal de glauber: Sinonimo de saude e vigor
biótico que da resultados satisfatorios e de grande' efi- "gara sua criação.
cacia nos tratamentos das infecções benignas e malignas ·),'t' S u p I e m e n tos
tais corno: Retenção de placentas. infecções uterinas,' TM 3x3 e TM-IO, a base de .terramicína e vi-

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 grandes prejuízos aos granjeiros e desta forma
influindo diretamente na economia dos municípios e

logicamente 80 Estado e a N ação. Portanto Senhores
Criadores devem vacinar contra:

Suinos: - 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 vacinação preventiva. Em caso contrario
o tratamento para cura-los poderá ser feito com Sôro
Hiperimune contra, a Peste Suina, quando aplicado
em tempo, logo no inicio da molestia; entretanto, como

ê um produto de alto custo, aconselhamos 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 iuterite
infecciosa ou pasteurelose dos leitões são doenças em

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

.
Para eS81lS doenças existem as vacinas contra

PNEUMOENTERITE E P A R A T I F O DOS LEI
TÕES, ANTIBACTERIANO PORCINA e MIXIOD
PORCINA.

Carbunculo Sintomático: - ou PESTE. DA
MAQtlEIRA é uma doença frequente nos bovinos (ga
do) e ovinos (carneiros).

Carbunculo Hemático: - ou CARBUNCULO
VERDADEIRO moléstia que ataca os bovinos e ovinos.

Existem vacinas preventivas contra o Cerbunculo
Sintomatico ve Hematico. No caso de animais atacados
por essas doenças eles v_efu a morrer DO curto periodo
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 ",� sta

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 urna doença que ataca to'dOR
os animais domêet.icos não havendo nenhum medicamento
para a cura deste mal e tornando- se perigosa ao Homem
devido a sua facilidade de

.
transmissão; portanto os

criadores devem vacinar todos 08 anos seus animais com

a VACINA ANTI·RABICA contra RAIVA; evitando
desta forma um grande perigo a sua Iamilia e seus se

melhantes bem corno o prejuizo financeiro.

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

muito frequente 'nas 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 acódides a' tempo a matarem a

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 doença

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
nà profilaxia das doenças das aves. bem como curativos,

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

colera e, tifo a via rio, 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.
'

Para:, melhoria ,

e bomrebanhos e das colheitas

tamina .B-12, dois P�O?utos Pffize:-, em pról do de.
senvolvimento pecuario . no Brasil. Experimtnte
obs.erve: Galinhas, menos. ,mortalidade e 5(1 ovos :
mais por ave ao ano; Frango, com 400 gr. a mais; PCiltco
mais 30 kilos por cabeça; Bovinos, com 55 kilos

S,

mais, devido ao melhor aproveitamento da alimentaçã
a

o,

Suistar Sivam: polivitaminico para suinos.
, Aurofac: composição de aureomicina e vitami.

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

S

Nutro.�ineral: um. produto Farmopecuaria po,deroso auxiliar no crescímento.. engorda, resistencia
lactação, e gestação dos bovinos, equinos, suínos, etc:

Farinha de carne e farinha de sangue: dois
produtos já bem conhecidos pelos avicultores e criado_
res, �m geral, pel�s vantagens que «ferecem, e pelo
Iacíl modo de usa-los.

'

Inseticidas
Piragy Granulado e Iskatoks: para o certo ex

terminio das formigas; é 86 depositar Q 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-m.0�ca�. --:- B.H.C.: o conhecido pó
de gafanhoto. - Nltrosm: mata lesmas e largatas,
as inimigas das hortaliças. - Rhodiatox: o mais
tóxico e o mais economico inseticida' da atualidade'
combate todas 6S pragas da lavoura. - Metasistox'
,produto áplícavel por pulverização e de ação rápida:
como combatente às pragas da batatinha, do' fumo,
do tomate, 90S arrozais, etc. - Neocid liquido e em

pó, contra tedos os insetos domésticos. - Perfectan,
excelente produto para pulverização de tomateiros
parreraís, e 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 como

protetor de' grãos, mesmo, depois da semeadura, evi
tando o ataque dos pássaros. - Gesarol 33, prote
ção duradoura contra carunchos e outros insetos,

Bernicidas
Bibe-Tos, um remedio moderno, extraordinaria

mente eficaz na eliminação dos bernes e bicheiras
do' gado.

'

Expulsa berne Prado" p�ra uso contra bernes,
sarnas, sarcotica, etc,

Pomada Prado, pará o tratamento nos casos
de: abcessos abertos, feridas, frieiras, queimaduras"
rachaduras, inflamações píógenícas, etc. "

Desinfetante
Creosit, o desinfetante de maior utilidade pára

todo o criador, benéfico em todos casos, como por
exemplo feridas da - boca dos animais "àtacados pela
AFTOSA, nas lesões do casco em consequencía, da

. aftosa, no umbigo do animal recém nascido para afu
gentar as moscas, evitar, a bicheira e apressar 8

cicatrização; embalagens latas de 1,100 Kilogramas.
Ferramentas

'

Foices. pás de ajurrtar, cortadeiras, fad�e!i/
machados, etc. - Enxadas, da afamada marca ACE·
ZITA. - Arados, reversíveis tipo araucaria. - Caro
pinadeiràs gradativas e frxas. - Maquinas para
plantar milho, .feijão, arroz, etc. - Maquinas parra
matar formigas mineiras.

Adubos e fertilizantes
Agrohumus, adubo que age desde a germinaçã0

até a colheita, por ser composto de todos os elementes
indispensaveis à uma planta; tem dado ótimos resiil
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%.
Tornor-irn, o mais moderno raticida, resultado

garantido. bastando apenas polvilhar espêssa 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
duracão.

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

.

prevernr do remediar! :que
ii-
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CORREIO DO NORTE 24-5-1958

Tribunal
'

Regio,nal, Eleitoral
:Calendáribf p/a�'eleições'de 3 deou'tuQfq.de 195�8

,�
"', .

, '., O Tribunal Regional Eleitoral 16, da lei 2550 modificado pelo condenatória (Art. 129, D. 2.'·do
, I de Santa Catarina, no uso de suas art. 9°, da lei 3338). Çôdigo .Eleitoral), .. :

:!ltribuições aprova p Calepdári,o c' 18 de agêsto (Segunda feira) 3tr dê setembro (Têrça fei-i'á)
"I h�:;�� Pn8:adi�s 3el��çõ��t��:0 re;� Finda o prazo para os partidos\_ -;

1 �. Têrmino :do prá.zo de \Qb. o
1958, em todo o territôrio do Es- apresentarem lista tríplice de indi I meaçã�:) dói! isécretâr.iÓ$'}p�los p�(>.
·ta"do. -. 1 cação 'de ':wE'sários (Art. 23, § lo,: sidentés das mesas receptoras (Co'

dâ lei 2550). di. 0·'
..
·. EI�.itorà.·I,:' ar

..
í;."'69.'\'::'.' �;',h. 24 de junho (Têrça feira) :

.. ,g 1'''''''·, • , "'iI ,d.l) '1' ..

:.' ;Finda,.� p�"a�t?, para os, pedidos :' f ':7 de �gôsto (Qu�rta feir�) ,.'
2 �·;tirid� 'O; Pt��Q:; para dia-

.

de: transfêrencia (Ari. 10, letrà A, .. ' Finda o prazo para 8 publicá- tribuiçí'h)\;do.:·.·QlaJ,-etialSpara a ,\f!Q·

dj{ lei 2550, de. 25.7.55). ção do edital de convocação. dos taç�a'f;(�9di�ó;: :E1�it.o:fa!, art. n,:).

,:' � 30 de jurih�.'(Segu�da feira) d�l�g�d<l�;�e. p,8rtidos para a. atl:J,+\ (l.t� ;Qedjl;lt;J.hr�:ci(2uarta fe�&)
".,,,, d,le?CJa publ!ca .de �Bcolha �,e ���"iJ:"':l: .."E.b:ce.rratnen.;ti,�-\.,�,iià!s 7 horas,:i.�a. ':;:Fioda o praz9 pdra 011 eleitores d - d ." . . ti'

S�f10S, com 10 icaçao preCIsa.. e �pi.'opagano8>:,e1�ila'r{d;4Art. 129,,�'I'i .t�queretem sua inscrição, sem Ban.: d!8, hora e local �e, sua .reaJI,:I)a�" '3; ,p6.';e6JJ��;':�lei.t9tÍln;:� 1
ça,o alg�ma..·

.. í çao (Art. 23, § 1, da lei 2<l9Q), �,' .'.:; .JP,;',>;i.,;m,',("'!, ""(t(rt. 10, da lei 3338, de 14.12.1957), : .

�..de outul>ro (í'e�tll' feira) !

3' de setembro (Quarta feira)· ,'.' , ",' '" .

O
� ,�

. Feriado, 'Dac,iÓPIi f. ".Eleição para1 - ata da audiência públi-. renõv8.1lão de ,um� têr'ço do Sena-
co de escolha de mesários. caben-" d� ':Federal; Deputados Federais;do reclamação ou recusa motiva- Deputados EstadUl�is;. vereadores.da dentro de 48 horas, (Arts: 23, em �O (Be8s�iitã) tii�Qicípips, sen
§ 20 �'26, combinadosrda lei�2550): do: Arsquarí, Araranguá, Biguaçú,
2 .:_ Constituição das mesas re- Blumenau, Bom Retiro. Brusque,

ceptoras (Art 22, da lei 2550' é Caçador: Camboríú; Campo Ale·
Código Eleitoral, art. 69, combi- gre, Campos Novos, Canoinhas,
nados). Chapecô, ,Concórdia,' Criciúma,

3 - Finda o prazo para pu. Curitibanos, Dionisio Cerqueirii,
blicação "dos locais onde deverão Florianôpçtis, Gaspar" Herval,
funcionar as mesas receptoras (Art. D'Oeste, Ibirama, Imaruí, Iudaial,
20, letra D, do Côdigo Eleitoral), Itaiopolis, ttajaÍ, Itapiranga, Ja-

, guaruna,
.

�a.r8guá, dÓ. 'Stil, Joaça-4 - Finda, às18 horas, o pra- ' ,

ba, 'Joiriville, L8gtin�., L�geB, Ma·
zo para ,pegido de. registro de c�n· 'fra;' Mondai;: Nov� Trento, OrlE! •
,didatos (Art. 57, da lei 2550). aos, Palhoça, Palmitos, PapandJ-

5 - Término do pr02!Q �e pú- . vai:' Pôr to 'Belo, Pôrto União, Prd.
'�llicação pelas secçõ�8""eleit&ais sidente Getulio, Rio do Sul, Rib
(art, 17, da lei 255Q). Negrinho, Rodeio, ,São Bento db

• Sul, São Carlos, São Francisco dt> �

4 de set�mhro (Quiota feira) Sul. São Joaquim;· São José, Sã'b
Finda o prazo para a con,stitui· Miguel U'Oeste, Seira, Sombriá,

ção das JUNTAS .APURADO- Tijucasj' TimbO, Tubarão. UruÍ!:-
RAS (Resolução 4751, do T. S. E" sanga, Videira, Xanxerê, Xaxim.�
art. 3°). Turvo; e para Prefeito \\'IuDici.

i'7 de setembro (Qu�rta feira) pál de São FraDcisco do Sul.
Finda o prazo em que devem 4 de outubro (Sábado)

ser registrados todos os candida· Finda, às 12 horas, o prazo para
tos (Art. 48, do Código Eleitoral o Juiz Eleitoral, telegràfiçamente,
e Resolução 47il, do T. S. E. comúnicar ao T., R. E. e aos de.
art. 10).'" legaqo,s de partidtls' peràõte 'êle

credenciado's, o 'número de eleito-
res que votaram em ca.da ulna das
secções das zooas é'Ob; sua' juris�
dição, Bem como o total de vdZ .

taotési da " Z(')oa '(Art. 42, da lei
2550� ".

FAZ saper aos interessados

que no dia 24 de junho proxi- Os interessados deverão diri-
.

giro se ao Cartório,Eleitoral das
9 ás 12 e dás 14 ás 17.horas nos

dias úteis, no Forum. que fun
ciona no Edificio da Prefeitura

Municipal, requerendo aI) .Juiz
desta Comarca sua transferên
cia, desde que ja teaha trans
corrido um ano da inscrição an

terior, instruindo o pedido com
, Faz saber que pretendem ca-' os seguintes documentosJart.19,
Bar: WladisTau Spunar e Celina da Res. 5,235):

' .. .... .

da Silva,. Ele solteiro, ,ffiotoris- a) Titulo anterior;ta, natural de Cruz Machado,
Estado do Paraná, nascido a 5 b) Atestado, fornecido pela au-:

c;le Setembro de 1912, residente
.

toridade policial, de residen�
t D· t't f'Ih d J

-

S u cia minima dé 3 (três) me-nes e IS ri o 1 o e oao· p -

3 _, Ioício ·do período no qual
1 S EI' ses no novo dimicilio.nar e de Agat la punar. & ,

IIB estaçõés de rádio difusão de.
�olteira, domestica, natural de No.. caso de perda,ou extravio verijo.divulgar, gratuit.am,ente, ins.
Lapa Estado' do pàra'há, ri'ascida 'do titulo a:.iterior, deverá

..
ser truçõ'es sôbre 8S eleições e data,

a 4 de Maio de 1922, residente declarado êsse fato' na petição .. hora ...e Jocal dos comícios (A.rt; 78, 22 de setembro Segunda feira)
neste Distrito, filha de Paulina ,d,e transfeliêrie:ia, lei 2550)

, ,"<}' � 'Finda � pr8�0.
<c

p�r; ·�O�·· 19'5FslorianóPolisj" 10 ·,de maio ·, ..de

Cecilia, da Silva. reSIdente �ni' : ..

'. "

Porto Amazc.naz, Est. Paraná, ce A Exige.ncia do. intersti-cio de 4. de i�gt�to (Sê�ôrida" feira)
I ���i�a��� ap��p'·�fee.{:'ià�a.,Sa�t!�.��!:. 'Alve,s PedrbEjB,: I!residente.

um a.no, e.ntre a P.r t.m e. i.ra .� li A d�
"

.'
.

d' .'
"

t' d ,..
A H � hl I t•.... , .•.,; ,'.' ' ' .........•.••.,.,•.. " <"', . ', .. ,. U'" le.nCILa ,e e.l'l.·c.,e,r..I1.(\m.en o.'. a t·.ra·dores OlI arrendatarl·o.s de"pro.·, .' rno oe"c., rea or,

.
Faz saber qu'e pretendem' cã":

,'"
.

nova' incri'ção, beili'; c'bmo à de
exp·.e.(;iip.ã.+'.0.' 'il,'.e.. ,se.oU,P,�,à�. '�vi8.,s de tÍ- M 1 B b d L d..

AI' S k" 'El ,,,r '€I
", ',.,., tA" .,_, ..

Mo p' riedades particulares da' egco.J..ha� _ _ ,_.a,_.noe ar osa e acer a ,'.',,$ar: eIXO us 1 êi';< s�,·.VJ,ar.,' re81 encla·i,·mlOlma '",e' .. res me- tuI0s;(Lei .. ,D'.�'2'55-t1! art. 16 §20). ".. .'

�zynski. Ele soltei�,()"��r-Fi;R#j,r.R,, ..�e,�",�,.-90, dpmiçih9 ,ªtqa,l, é dis.., �o respectivo prédio para s\lr u·
;;! M�lt9(�..·; ��., E?r8�!:}. ;l\, (:

i,aatur.al de Poço Pteto deste Es.· pensada quandú se tl,".atar de, : ',-o T3 de 'ãgôstó'{QuarLâ"fiiiràY"-l Yiliz��o. no pf�!tO '(A:rt�::'7?t\§, '3�, . Ara0 AVlla,da Lu�, I'

rd'í'9�;SCid?d a 18 •••. de.;�u�ub�(j �àns:f;b�nCi:a ,d; ;:tit�:�' de se�yi-i ;1 'qaYt!:��qu� A�y�erP; �8t�)��<w,�, j to COdlg� �1�1��r7�,I!.�;,\o,,: ;:;�
.

,;,1,:,:, 'E�gê�i6' Tr�;;iiliiky' Taulois Fo;f
i}'fãü d��t���si;J��rfWíô-<��'Xlê�" Tq�fc��ro�CPdj:��!ehlb+l:cr�G���� ,�f:·to�:;�J;{i��',�ffis�·J�r�;;do�l:l i !'d2 - FlD�a �..F'!!?"'r-..!.�.J�.cadP� ... ,,�lfZ��J,2�,,"g!t��!lra,..Çi9}lleS .J:

c.,.. 'I' t' A, - l.· !t,' e;111·<�O/Q)i.i1.)... ·t;·f..'J..,·.i.' .l(�.�,;.F'.,:.t.'ê' 'r',.·{!;I',·n':'c'l').a:;.·�.'.'JI.",."(;l.... ·d·.. '-'.'m"'.'..êi·,·!c.·.;'í-I.;':'. !".'. s·e1lI·IlTtoe·g··J: �et'rQoue(!.'A"rr't.ca4D9c,
e da'omenCto,od"I'gOex�ndre Susk��,e d�, Ter.��� 'l?,u�-!j S J:ill!ga, J?O;r'4�.(tl�,�1 '!t�e r�moçao, I!' u a ue H1U81'1 � \,l U

, a

kI. ,Ela solteIra, 'domestIca, 'na-" 'Para conheCImento' dos lOteres- : Uo�eleitior8li r{art.'! 60, '=§';':t<r;' ;!ld� lê�' 1 t:,leit,O�al), ; .. ,

.

A'V",- f�;';i'e"
.

�

'. tlit>al,d,e �:}&�iveté:MtU1tctpio d�"t!�ad(jlff:lnanQ�i ,paSl'lâr; 0, ,�f)en,t� �55o,'-inódifiC'ad6 'pelo' àrt, '9ó;''''d�; I. rf' "" ";.;\",,,. >.\ -,..'" i,t�\\;;H ".,;(;:��J"" �., '" L 'p

".'
.' �.' .. ".P.. A.

Mafra, deste Esta9� n&sf},,<!a a. � i çm� ,.;s�r{l--\"afix�d(l 'no ,,(�p,�aj d�, • �3a8}",;, \. .... <.' \ ,:,;" t ;'j ;' r: :L 23 de ·sete,rn,br�,. �T���a: feira) -

.

....
.

.

'

.� .

.
,20 de Janeiro de 19�,{). rtsldente "' t'óstul:né" epubhcado na Impren- 'c,"

14 'd� '8gosÍo (Q�i�ta feira) ; � r:�\ Finda? .J'fazo par� publicaç?o DESP'AzfANb' <CJ!tES'-rÂ'Ndi'�fi$te Distrltô,'filhã de Jeremias7 sa lêfCal.�'D'8do 'e :pass'adú' nésta '

.". ,. �", ,�os nome!! dos candIdatos regls,. , '. . .... J�
Marczynski e de Rosa.Marczyns- çidade de Canoinha!'l, aos 19. dias Data da audJencla publIca, as t tJados (Art. �5, do Código Elei. aVIsa ao publIco :em ger.a}..'qu�
ki residenfés n'es1:\:! Distrito,"' de 'maio' de 1958. Eu, Zerio Be7 �� <�O:��I' para, �!lces�ame;'lt�. ?a; ; toraI). ' ! êstá termina.ntE:-r.nente proibida'
',�: Q b d 19u 'im" nedito Ribeiro da Silva, Escri- IDscnçao e proclamaçao do nume- '.; '" .': ...... "o, ..., ., ., caçadas e pescarias ellFseus ter�
! ,uem sou er. e a m., -. Não o datilografei e subscrevi. r.O de. ,inscritos, com 'imediata co·

.

$� 28 de setembro (Domingo)
.

r.enos sitos em LAGEADO 1i
pedImento deve acusar na ,for-' .

c; , �-.... .." .. ,< '.

'. mUIiicaç.ã� t�legrá�ica ao T. R; �. ,': Data a 'parti�{d.� .9ur);:.,:alté�·,4�· Ca,mp.o,,.fd;a's ,-M9Ç)ª"s�t' '�� Fehp�;Ipa da Lei..... O Juiz Eleitoral
e expedI'cao de edItai 'que sera dI' ,h,Oras depOiS da elelçao, nao se po· SchmIdt, neste mUOlclpIO de Ca�}Paula 'P�'r�irá,"14 Mâio dê 1958," Pátilo Pér-egrin�; 'Ferreira .' vulgado pela' imprensa e forneci· i 4:e prender, ou' détéf qua!qüel' e·' noinqas, não se respoQsabiliztm:;

..

; Maria, Góss .Glinski.., .,"'" ,o Escrivão, Eleitoral " das cópias' autênticas aos Diretó·· f I�itor, salvo 'éiri flagI'ânte delito O'U r dó' pelo que"venhá � sucedef
� Oficial do' Registro Civil Ze�� 'Benedit� i:Ubéir�'da' 'Silva: rIos Municipais Jos partidos (Art., .' éib virtude. de sentença criminal aos infratores. 2x

O'. OUE" E" :PROVIMI1',
�� . .... .

Um 'produ-to composto de Proteínas-Vitaminas
j
e Mfneràís 'dé procedencia holandeza e espe

< ciálmente preparado para o nosso clíma,'
2.-.)',E PROVIMÍ éo grande e ínfaãvelregenerador�

.•. dos .seus rebanhos tanto/ de Gado, Suínos e

'Aves.
.

1.

Aumenta espetacularmente o: crescimento, pro
dução, apetite. e fecundidade .dos. 'animais.

4." - Contém antibióticos contra as doenças dos .anl-
.. mais,. especialmente S�i�ds 'e "l\v�s.;.,po��ªn�2,,_,:.

o animal tratado 'corri PROV1MI,' ê resistente
às �oenças Intecctosas,
i.! ";TJI..,L :. =Ó, " I.' 'j, ..•. .' ,

. _. .' . r

PR.OVIM!, portanto garante ao criador grandes-
. vantagens e.; aumenta, sem duvida, seus lucros.

3.

.�.

5.

Os depositários em Canoínhas; corri" prazer forrieeêm
maiores, esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.
Temos PROVIMI para p'rônta �nt��ga.,

Depositarias em Canoinhas:

Comércio e -lndustrle H. JORDAN SIA
Rua Getulio Varga� n.? 562 4x

JUSTIÇA ELEITORAL
Juizo Eleitoral da 88. Zona - Cauoinbas, se

A,V I,S O.
O DoutofPI\;Ut.O PEREGRI

�o . FERREIRA. Juiz Eleitoral'
,aa. Zona - Canoinhas. Estado
tle Santa Catarina, - na forma
da lei, etc ...

mo!:enCerrâ�se; b ptazo para os

pedidos - de" TRANSFEREN
clA (Art. 10, letra A, da Lei nQ•
2.550 de' '25-'7:55)' 'dos' ele:itores .

vindos de:municipios diferentes
dêstes e de outros Estados ...

Registro Civil
Maria Góss Glinski. ·Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca· I

noinhas,. Estado de Sta. Cataripa.

�h, de iulho (Quinta feira)
.: 1. -- Término' do 'prazo de alis-

.

iáinento. com sanção (art.' 4°. da
lei 2550. modificado pelo art. 90,.
da 'lei 3338).

.

2 - Nesta data devem estar,
prontos para entrega os títulos 80S.
eleitores que tiverem deferido seu

.

pedido de inscrição (Art. 6°, da
lei 2550).

18 de setembro Quinta feira)
1 .::_ Data a partir da qual ,não

�e pode" prénder ou deter candi
datos, salvo caso ,de flagrante de�
Üto (Códig� Eleitorarart.129, n. '4).

3 - Termina o prazo para re
cebimento de pedidos de segunda
via de título (Hes ..5235, do T.
,S'.R. art. 16).

.

25' de julho (Sexta feIrá)
.

Il1í�io 'da organjzaç�o d�� liBt�8
de 'deitores e sua distribuição pé�
108 s�éçõé8 :eleitorais (1;\ .. t. \17, da ,

lei 2550). " (

.:, 26 de julh� (Sábado) ,'.
.

.'
,

Finda o prazo para o ES:lriv�o :

Eleitoral fazeI: ,conclu!los ao Juiz'
os processos d,e alistamento (Art.
lo, da lei 2550).

'�. ,3.1 de julho (Quinta' feira)
Finda o prazo para os juízes e·

leitorais despacharem (JS requeri�
mentos de inscrição (Art. '10. da
iei 2550).

3 dt;l. agosto (Do�iIÍgo)
1 -. Finda o prazo para a ex�

pedição de segundas vias de títu.
los (Art. "12, da -lei' 2,5'50)

2 '- Término do pra'fó para re

tirada dps tíftiloB requeridos (art.
19. da lei 2550.',

2 - Prazo para devulução ao

Juizo, pelos delegados de partidos,
.

dos tÍtulós e recibos em seu po·
der '(Art. 20 § 7°, da lei 2982).

18 de outubro (S�bado).
Finda o prazo para ajunta E,

lei tora I conelu'ir os trabalhos de
apuração (Art. 43, da lei 2550).

1

P A R A F_' E R I DAS
','

.
\ <. (,'.

'\ '",
E C ? E MAS,
INFlAMAÇ-OES,
COCEI�AS,
F R I. E 1 R A 5,

��!!NHAS, ETC,
•
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UMA MENSAGEM
A GARCIA

têonclü�ão de nUmero anterIor)
do que "matar o tempo". lego que ele volve as costas.
,

Não há emprêsa que não esteja despedindo pessoal que
se mostra. incapaz de zelar pelos- seus interesses, afim de substi
tui-lo por outro mais apto. Este processo de seleção por elimina-

o ção opera incessantemente, em tempe d� prosperidade, eomo ern

tempo adverso, com a uãíca diferença que, quando os tempos são
maus e o trabalho escasseia, a seleção se fSE mais escrupulosa
mente, pondo-se fóra, pata sempre, os Incompetentes e os ínapro
veitaveis. E' a lei da sobrevivencia do mais apto. Cada patrão no

seu proprío interesse tratá sómente de guardar os melhores, aque
les .que podem levar uma mensagem a GARCIA.

Conheço um homem de aptidões realmente brilhantes, mas
sem a fibra préeísa para gerir um negocio proprio e que,. demais,
se torna completamente ínuttl para qualquer outra pessoa, devido
á suspeita insana que constantemente abriga, de que seu patrão
o esteja oprimindo ou tencione oprimi-lo.

. J

Sem poder mandar, não tolera que alguem o mande. Se
lhe fosse confiâdà uma mensagem a GAROlA, retrucaria preva
velmente: "Leve-á você mesmo".

-Hoje este homem perambula errante pelas; ruas, em bus
ca de trabalho, em quasi petição de rnísería. No-entanto ninguem
que o conheça se aventura a dar-lhe trabalho, porque é a perso
nificação do 'deséóntentamento:e do espirito de replica. Refratario
a qualquer conselho ou admoestação, a únicà Cousa capaz de ne

le produzir vagamente 'algum efeito, seria um bom ponta-pé dado
dom à ponta de uma bôta de numero quarenta e dois, dé sola
grossa fi bico largo. /

.

'.

Sei, Mó resta duvidá, que uni individuo moralmente alei
jado corno este, não é menos digno de cotnpaíxão do que um fi...
sícsrnente aleijado. Entretanto, nesta dêmcnstráção de êompai:.tãd,
vertamos tàtb13errt uma lãgdma p,eI6!:í Hómens quê se esforçi4i:ri por
levar avante uma grande empresa cujas horas de trabalho não es

tão Iímítedas 'pelo som do apito e cujos cabelos ficam prematu
mente encanecidos na incessante Juta em que estão empenhados
contra a indiferença desdenhosa; contra a imbecilidade crassa que
fi ingratidão atróz, justamente daqueles que; sem o seu espiríto
empreendedor, andariam fâmintos_ é sem lar.

Dar-se-á o caso de eu ter pintado a situação em cores de
maaíadameüte cârrêgadas? Pode ser qUE sim; mas, quando todo o

mundo sl:i âpraz .etn divagações, quero lançar uma palavra de sim
patia tio homem que trnjírirne exitó a um empreendimento, ao

homem. qUe, a despeito de Orna porção de empecilhos, sabe diri
gir e coordenar os esforços de outros, e que, após o triunfo, tal
'vês verifique qus nada ganhOU; nada, salvo a sua mera subsis-
tencía..

'
,

.

'I'arnbern carreguei marmitas e trabalhei como jardineiro,
corno, tambem tenho sido patrão,' Séi portanto, que algumas CúU';'
sas se podem dizi:!r d� ajnbos os lados, Não Há excelência na po
brêsa de p�t sí: fârrâpôs não servem de recornendaçâo; néfu to
dos 08 patrõês sãtl gânanéliosós e titanôs, dá mesma formâ qué
nem todos os pobres são virtuosos.
" Todas as minhas simpatias pertencem ao homem que tra
bàlha concíencíosamente, quer patrão seja, quer não. E' o homem

. quê, ao 1l1€ sef êónffáda ufujl carta para GÁRCtA, tranquilamente
leva a missiva sem fazer perguntas Idiotas e sem a intenção o

culta de joga-la na primeira sargeta que encontre, Estehomem
nuríca fica encostado, nem tem que se declarar em greve para
forçar uni aumento de. ordenado.

.

A civilização busca a·ncio·sa, insistenteme�te, homens'nes-
tas condições. Tudo ql;ie um tal homem pedir, se lhe ha de. con"
ceder. Precisa-se deles em cada cidàde. em cada vilaj em cada
loja, fabrica ou venda. O grito do mundo inteiro praticamente se

resume nisso: Precisa-se e precisa-se com urgencia, de um 110-
ríiétli eãpâz de leVar UMA MENSAGEM A GARCIA ..•

Crem-Art
él piônêira dás tintas em pó, sóluvel em agua.

Lavávê1.

CASA ESMALTE

V·
(

Ista do. ToldoSub - D.iretório da Belaem
Conforme noticiamos em nos

sn numerb ái:Uérior, foi insta lã
do o primeiro Sub-Díretorío da

Uniãa Dernoeratíea Naciônal, nã
próst)erã Vilá dê Í3êla Vista do
Ti:1l.aõ, n Olretôfiô MUnicipal dê
Canoinhas esteve presente a de
mocratica reunião, representado
pelos senhores: Modesto Zanio
lo, Benedito Theresio de Car
vamo Junior, João Pacheco So
brinho e João Sélerne.

Pelas 16 horas do dia 15 do
corrente, grande massa popular
aguardava a caravana no salão

da localidade, gentilmente cedi
do 'por sua Diretoria, notando
se além da presença das elas-'

!
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tusíasrno do povo pela presen
ça dos proceres Udenístas. Logo
após ás formalidades legáes, foi
ínstalada a mesa de trabalhos
pára a composição e eleição 10s
membros do sub-Diretorío, ten..

do aberto a sessão o Presiden
te do Diretoria Municipal senhor
Modesto Zaniolo, que em segui
da passou a'presídencía dos tra
balhos ao senhor João <Seleme,
Procedeu-se em seguida 8 tá.
mada de assinaturas de presen
ça dos correlígíonaríos que for
mariam á m�sa quê ficou assim
constituída: --

Modesto Zsni::>lo, .Júão Sele
me, Benedito Theresio de Car
valho Junior, João Pacheco SÕ..

brinho, Bernardo Ruaníck. Adãó
'I'íscka, .ValdoriJifo P. F Waz, AI:;.

(Continúa na 3ã página)

ses conservadoras do lugar, gran
de numero de senhoras e senho
ritas.

Dando entrada no salão, a

.caravana 'fúi entusiasticamente
saudada com vivas e salvas de

palmas, notando-se o grande en-

(

AVISO
Solicitámos aos Snrs. Triticultores que venderam tri

go da ultima colheita ,ao MOinho dNDU8», córnpa
recerem em nosso escritório, afim de receberem ainda

.

uma 'diferença de preço, conforme 'relação fornecída
pelo Banco do Brasil S. A. desta.

.

Comércio e Indústria H. Jordan S/A ,

Filial Canoínhas. Ix

Q�JiI���Jj)�Q�g�MQmm��mQ��'U;n�lamQmQmM�mQ����
�

.

_ m
m m

lOJAS U I S lTO .1
m �
� m
._

&II� A casa trabalha P.élà sua economia I �
m

que
_ �

ce Não perca tempo! o endereço certo para-comprar melhor 9D
ce

-

pelos menóres preços em Canoinhas: ·ta
� G'
m LOJAS UNIDA� .�TOA. - Rua, Ç,aétan,? Costa, �53 - Canoihhas :�
m' �
m Morírn r: metro 10.50 Lã Xadrez la partir de 75,00 ?D
te Opala estampada «14,go

.
ia

tia Pelucías lisas «i 9,00 ta
ce Pelucías xadrez -, « 31,00.

Ac'olchoedos p·artit de 175,,',00 eU.
;e Lamê « 14,50 na, m
ce Brim Listado «18,00 BD
ce . Bangú e/flores « 55,00 m
m Piquê todas as cores Cobertores Pura Lã 2 fad�s �
ce de 120,00 « pj 85,00 - �
ce Casemirás 1,60 larg.« 190,00 de Cr$ 1.100,00 por 780{00 eu
� m
ae Casàtos, curtos �ce Calças Malha Camisetas «compridos \ m� (Meninas) (Homens) Blusas para criànças taW!j '« «sennorasce 12,00 1�,Gc) , m
m o máiot _s,a.rtime��� fi_a_�iºade m

i Graxa carro lata 1 kg. 22.50 ChapéuS Ramet12:0fli I

m Ferros engomar eOII!pietos 17á,OO Bicicletas � Máquinas m
as ....-_' '>"T' ,._, . ., �, ... ,,- m

I LOJAS UNIDAS LTDA. m
! m
�

A Plane.fá: dos Preços BaixoS �"

·m CAHOIMHAS .... Rua Caetano. Costa, 55â' .. SANTA (ATARIHA m·I�wm�������m��a��a�����a�����â�a������

MERHY SELêME e" FILHOS em TRES BARRAS
Revéndedores autot'sados, tem para prc)nta entregà f

Aco·rdeões Todeschini - 48. 80, ,120 Baixos - 2, 5, 7 Registros,
Preços espéciais - tambem facilitamos pagamento. Procurar as Loias de MERHY SELEME 6\ FILHOS � IRES BARRAS•

... • , �"<"'_-_ ,

"�.." ,
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