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'Extraordinária receptividade
CARVALHOAROLDO

Candidato à Camara Federal,
o dr. Aroldo Carneiro de Car

valho está recebendo, por toda

parte, expressivas manifestações
de apôio e simpatia. Nada mais

natural do que íêsse testemuriho

de geral apreço ao eminente po
litico, que, na sua fôlha de ser

viços prestados ao Estado e à

gente catarinense, conta inesti
maveis reàlizações de ordem a

dministrativa, como colaborador

que tem sido, eficientemente, do
Govêrno.
Chamado que fôra a gerir .a

pasta da Viação e Obras Públi
cas no govêrno do Estado, ali
teve, atuação dinâmica e clari

vidente, executando grandes pla
nos de assistência administrati
va às' mais remotas regiões de
Santa Catarina. Pode-se afirmar,
incontestavelmente, que o dr.
.Aroldo Carneiro de Carvalho

CARLOS SCHRAMM

RESPEI:TEM!
Apesar das providencias determinadas pelo Diretoria da "

UDN, vimos novamente apelar aos nossos correligionarios e ami

gos para' respeitarem e fazer respeitar o livre- desempenho das

campanhas politicas' adotadas pelos demais partidos, ou seja a co

locação de faixas, cartazes e boletins; respeitândo a colocação dos
mesmos e recomendar ãos familiares -:- menores - para não to
car nos mesmos sob, pretexto algum.

As autoridades competentes tem..poderes para processar
qualquer cidadão ou responsavel pof danos praticados em pro-
priedade alheia.

'

Respeitem" para serem respeitados . .

L uz e fôrça para o

Alto .des Palmeiras, e' _ Pied�;�,e
A fim, de 'esC'Iar'ecer os moradôres dos bairros de i';'Alto'

"das Palmeiras e Piedade, o nosso Diretor Sr. Alfredo Garcindo,
,'teve oportunidade de se entrevistar com o sr. Antonino Nicolaz
zi, alto' funcionaria da Empreza Canoinhas Força e Luz S. A. que
'com a sua costumeírar'amabílidade, recebeu.o nosso Diretor e

passou a explicação dos fatos relacionados com os constantes pe
didos dos moradôres dos aludidos bairros constantemente vem

fazendo sem' que a Empreza possa �tender rapidamente as justas
exigencias do povo.

<

Respondendo as inumeras perguntas que lhe foram for
muladas e ao .rnesmo tempo esclarecendo as ínurneras duvidas que
tanta celêuma tem provocado e até exigido dos partidos politicas
que intervenham perante aos Diretores' da Força e Luz, respon
deu o sr. Nicolazzi que sobrecarregado; como está o transforma
dor que distribue a luz e força para os citados bairros, não é
mais possível ligar nem uma lampada. Já providenciou a Em
preza a aquisição de um transformador de maior capacidade já
estando no deposito da Empreza, aguardando apenas a chegada
do restante do material que é o fio de cobre e as chaves-repa
radôras. Tão logo todo o material esteja nesta cidade, o serviço
de ampliação da linha Alto das Palmeiras - Piedade será .íníciado
e concluído dentro de poucas semanas.

\

Informou ainda o sr. Nicolazzi ao nosso Diretor que den-:
tro de 30 dias rio maximo, o material. chegará a Canoinhas e ,te-
'rão inicio os trabalhos.

'

, De nossa parte, adiantamos aos nossos leitôres e aos mo-

radôres do Alto das Palmeiras e 'Piedade, que existe a- melhor
( -bôa vontade entre toda a Diretoria da Empreza Canoínhas For
,

ça e Luz em atender as reinvidicações do pôvo e de todos que
procuram aquela Empreza, pois ninguem melhor do que ela, tem
interesse em aumentar a linha de distribuição" de luz e força, pois
quanto maior for a linha, maior será á, arrecadação da Empreza,
Os motivos que impedem a não instalação .tL�tluz e a falta de ia
tendimento das solicitações, são de um modo geral, devido tam
bem a falta de mais energía por parte da Empresul, a qual está
subordinada a Canoinhas Força e Luz. A distribuição de energía
eletrica é feita dentro da' quota que recebe da Empresul. '

,

Tão logo Canoinhas Força e Luz reinicíe os trabalhos de
Instalação nos bairros de Alto das Palmeiras e Piedade, voltare
mos a informar aos nossos leitores. Daquí enviamos ao sr. An

t?nino Nicolazzi os nossos melhores .agradecimentos pela amabi-;
�ldade com que recebeu o nosso Diretor Alfredo Garcindo e as

Informações, que prestou para elucidação da tão éomentada ques-
tão sobre f6Tnedmento de luz nos bairros da cidade.

'
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para a

Cântara
candidatura
Federal"

a
tem sido, na concretização do,
Plano de Obras e Melhoramen
tos, fator de preponderancia

na orientação geral dos traba
lhos, na constante colaboração
que emprestava aos diversos se

tores cU'ja ação convergia para
'o êxito daquele sábio empreen
dimento.

- Dotado de inexcedível espirito
público, ligando ao exercício da

função de relevância que ocupa
va uma alta .conciência de res

ponsabilidades, sempre atento
aos compromissos assumidos pa
ra com "as populações, e para

com a terr�a catarinense, o ilus
tre ex-titular da Secretaria daVi
ação e Obras Públicas teve opor-

,

tunidade' de demonstrar quanto
foi acertada a escolha de sua

pesssa para um dos cargos de
mais acentuado e signaficativo
'papel nos destinos administrati
vos de Santa Catarina. Com e

feito, a Secretaria da Viação e

Obras Públicas; pela natureza
dos serviços que se lhe atribu
em, assume, no esquema da nos

sa organização governamental,
posição relevante, cuja influên
cia no 'desenvolvimento do Es-
tado é, manifesta.

"

Basta lembrar que a eficien
te ação do Secretário, como o'

foi brilhantemente o dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, implica
não só permanente preocupação
do titular mas ainda uma visão

panorâmica das reaÚdades geo
eonomicas do Estado, para o

conveniente trato de cada um

dos problemas dentro das rea

lidades regionais em que §e im

põem. Mas o erniente ex-Secre
tário' da Viação e Obras Públi
cas não é' um teórico, se bem
reuna em si uma notável cul-

r».

Desligou-se da direção deste jornal o nosso presado amigo
Carlos Schramm que desde a muito, vinha emprestando sua cola

boração na direção e orientação aos, comprímíssos assumidos pe- ,

rante a opinião publica.
•

\

Encerrando suas atividades como Diretor de jornal é de

justiça que ressaltemos a sua lucida inteligencia e agilidade mental,

Ajudou transformar o nosso jornal numa bandeira de nobres ide

ais e numa trincheira de combate em favôr dos interesses do pôvo.
Como nós, Carlos Schramm não é jornalista profissional,

mas todavía, os inúmeros compromissos assumidos. perante o

pôvo, operaram ti�nsformações e tivemos que trabalhar e, agir
como profissionais de imprensa. Se "Correio do' Norte" é hoje,
proeminente ponto de reíerencía na vida normal de Camornhas e

de Santa Catarina no que concerne a cultura e elevação de espirito
com que sempre se tem dirigido, conquistando um lugar de des

taque na terra barriga-verde, urna parcela devemos a Carlos
Schrarnm.

Festejando dia 21 o seu natalício, aproveitamos a opor- Ano 13
tunidade' para almejar-lhe dupla felicídade, votos estes extensivos
á sua ecxelentíssima família.

tura e profundo discernimento
pragmático. Assim é que a sua

passagem pela importante pasta
lhe valeu magnífica prova de cã

pacidade empreendedora e cons

trutiva, sendo de creditar-lhe
obras de grande vulto e re

percussão no desenvolvimento
da economia estadual e da pros
peridade coletiva.

Voltaremos a falar disso, mais
minuciosamente, noutra oportu
nidade, ocorrendo-nos agora So

mente chamar a atenção dos
nossos coestaduanos para o al
to conceito que o ilustre candi
dato da UDN à Camara Fede
ral desfruta em todas as regiões
do Estado, por onde se eviden
ciam obras administrativas cuja
concretização é devida ao patri
ótico e honesto trabalho do dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
na Secretaria que, em hora
muito feliz, lhe foi entregue.
Diziamos que nada mais na

tural do que estar a sua candi
datura para Deputado 'Federal
conquistando a opinião eleitoral
de Santa Catarina. Êsse .fato se '

explica pela incalculável soma

de serviços prestados por êsse
preclaro homem público ao pro
gresso e expansão do Estado.

Cafloinhas, Santa Catarina, 16 de Agosto de 1958
�------�------------------------�

Pm�ri�tari� : ,t C. C�RYAl��
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FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Qualquer cidadão que assu

me uma responsabilidade, seja
remunerada ou NÃO, tem o ,de
ver de zelar e de providenciar
para o bom exito do encargo.
Foi o que aconteceu quando as-.

sumimos a Presidencia da' As
sociação pro-Ginásio Santa Cruz.

,poço -c, ARTEZIANO
Está em pleno funcionamento a

Perfuração do Primeiro poço ar

teziàno em Canoinhas.
Dentro do quadro urbano e nas

proximidades da ponte 'sobre o

Rio Agua' Verde,> está assentada
a sonda da firma GEOLOGIA E
SONDAGENS LTDA.

I
'

Convidamos ao publico a com-

parecer e assistir a perfuração.
cuja obra e iniciativa deve-se ao

nosso amigo Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, quando Secretario de

Viação e Obras Publicas.

,Merenda' Escolar para
Santa Catarina'

Rio, 6 (V.A,) - Com o obje
tivo de acertar medidas pera O

fo�ne-cimento de merenda no seu

Estado, esteve na séde da Cam

panha Nacional de Merenda
Escolar o governador de Santa
Catarina. Na ocasião, o gover- I

nador daquele Estado sr. Heri
berto Hülse fez a seguinte de

claração:
- A CNME; no, meu Estado,

vem sendo um fator decisivo de

melhor aproveitamento dos a

lunos nas escolas . pl'imárias. A
ação eficiente, de Seu diretor.

para o qual o Covêrno do Es

tado 'tem dado todo o seu-apoio
vem encontrando a melhor 'aco
lhida em todo o Estado de San-

.

ta Catarina e o seu desenvolVi
mento maior beneficios,' ainda'

(Conclúe na última página)

GINASIO 'S�·
Escreveu JOÃO SELEME

Fundada e organizada por ver- FOI FIELMENTE' CUMPRIDA,
'

dadeiros amigos \ de Canoinhas, felicitando os nossos sucessores

assentou-se a pedra fundamen- de Diretoria' pela contimfãção.
tal. Foi seu 'primeiro presidente 'augurandQ aOS mesmos feliz e-

o saudoso amigo Francisco Fuck, xito para a conclusão e .congra
que dedicou-se a fundo para tulamo-nos com os canoinhenses
'concretizar-a. monumental obra. por mais este estabelecimento
A situação dominante não per- de real grandeza para nossa

mitiu que a construção prosse- terra e' para as famílias �anoi
guisse e no interim, em As- nhenses.

sembléia Ger&l, assumimos a --------......--;,:;,,_---

Presidencia da Associação. ,Mais de 200 :]Íífftlos -

retidos '

Foi provavelmente obra do
acaso que proporcionou a nova por falta de fotografiasDiretoria o desenvolvimento das
obras e de mostrar aos canoi- Segundo informou-nos o Dr.

nhenses o soberbo edificio. isto, Juiz ElejtoraI. mais de 200 titules

tudo se deve aos iniciadores estão retídos devido a falta de

que plantaram em terra fertil e fotografias. Como se sabe, estes
titules não mais poderão ser retinós,' prosseguindo, tivemos por

força, das circunstancias maior rados em virtude do prazo ter se

'oportunidade. Trabalhamos com esgotado no dia 31 de julho p.

O maior dos sacrificios para po-
findo. Segundo estamos informa

der dotar Canoinhas de um GI- dos, todos os Diretorios dos par

NASIO. tidos politicas receberam comuni-
cação, mas dado a pouca procuraQuando foi empossada a nova
parece que houve pouco interesse.

Diretoria, sob a esclarecida pre- A verdade é que muitos eleitôres
sidencia do nosso' particular a- vão deixar de votar por não posmigo Otto Friederich, as obras suirem titulas - e outros ainda
-do Ginasio tiveram prossegui- supõem que os seus titulos estão
mento e cobertura. Foi dinami- prontos e aguardam um dia de
co e operoso o novo Presiden- folga' �arà retira-los,
te, empenhou-se a fundo para
entregar quasi em difinitivo o A culpa cabe em primeiro lu
Ginasio � hoje lá está soberbo gar aos próprios eleitôres e em

o edifício, para felicidade 'da fa- segundo lugar' aos Diretores dos
milia canoinhense.

"

partidos politicos que são os m�is

I interessados nos elf!it&r'�s. Sé estes
Maior "atuação tiveram para _

'

.' fossem avisados, no cl�Nido tempo,concretizar a obra os subscrito- teriam deixado se' fotografar no.
res que expontaneamente doa- vamente e os titulos seriam então
ram somas avultadas para que .

d
Canoinhas tivesse um Gínasio.:

ret ira as.
,,'�

Nós- apenas dedicamos o nosso ,Segundo tU"tlo indica, ,não iDais

tempo cúmptindo um compro- póderemos contar -com IO,ClOO e-

leitôres, Se houver tr'a·balho con
miss.o assum'id� de erguer o Gi- junto d'e todos' ��\ pãrtidos. '�inda
n8sio e hoje es�am,os cQnforta- 'poderão ir ás, urnas, 9 mil ,�lei.
dos por�u� a NQSSA PARTE I fôres. "'It,

CRUZ

, ;
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Geladeiras: Prosdocimo·· 6 e � 91'1/2 pés, Consul a
"

querozene. "

Rádios e Radiolas: Semp, Orbiphon e Zenith,
diversos .tipos.

.Toca-díscos.
. Acordeões: Somenzi e Soneli

Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zíg-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

.

I
' Cofres e Arquivos "Fiél". #"

Aparelhos Walita I
e Spam

, Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Bristol, e

"

Retines.
Peças em' geral.

Lar;1padas simples e fluorescentes.'

V. S. encontrará á rua Paula Pereira,790 na. loja' de

�'-
"

-
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li ·�Dr .. Aris'íides Diene·r ii
':� CIRURGIÃO DENTISTA

.

==
� �
i= -

-

- :i'
, n· "Raios X,; - Pontes" Moveis e· fixas ii

• :: <;..
.

=:

oH Dentaduras. Anatômicas ii
-

:1 .
-' ==

S� �Ri.Jà.·· Viciai Ramos
. \

ii
_

1111 .8

i! CANOINHAS Santa Catarina p.
::�::�::::::=::_:::::::=::�=::::.::::::::::=:�:::::=::�::::::::::::::::::�::::::;::::::::::::=:::::::=:
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�'.7c

José· Yvan -de Costs
_.

-: Bacharel em Direito"

Advocacia em geral, especialmente crime
.

�

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n,v 550
CANOINHAS -- Santa Catarina.

r�,a·lil!o�§lIfirmji!f!Jl1�!Ii11l"'a·�!IliSln!iB"al§lj"ilii!l4AAIiiiiiMii\ii&ili:41ll!
�Sml*iB·

i!raA!!iÜ::: antiga

r

A m�is sortida
A melhor·

Relâ.mpago 1\ preferidé!_
-

,Cornpl�ita· assistência para
�

b· . I t do pequeno concerto.
sua ICle e a :até a reforma gera.I

Bicicletas das melhores marcas
";�. Raças e accessóri os.

e, ,�;�� "�':� '. ,,'� ,.

V ,:'
..":,da s à vista e a prazo,....,. ",.ot'

,

<
, ,"

,Semple :QFICINA RELÁMPAG0
Rua, p'aulaÁ Pereira _- Edi.fído próprio

, :-:

.......................................ã

• ii.

_" Máquinas sgricoles e

para beneficiar medeires
Para todas as" finalidades.

Informações com
.

<.,

Z. <iardndo & itnqppel Ltd .

Nesta cidade.

Quem quizer comprar
um terreno ou casa nesta

cidade, procure a firma

Z. 6arCindO; & lHnÜppel blda.

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

versos modelos

Na RelojQaria Sui"ssa
�e ·Guilherme J. A. Souza'

'.

Rua Eugenio. de Souza

"

Ouça - "Plinia Salgado'-'·
todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pela Radio Globo, on

das, médias, 1.180 'quilociclos.
ondas curtas de 49 metros e

6.035 quílociclos (Colabora
ção .do PRP de Porto União:)

"

Procure nó seu fornecedor
o sebêo Ptincez(J, Lygidl

Borax pu Túpy
'U� produto bom,

especial e .csnolnhense l

Material elétrico
CASAERLITA

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

.\

,Casa Vende-se
à Rua Caetano Costa - esquina Benjamin Constant
otimo ponto Para Comércio.

\

Vêr e tratar com Aluizio Marchiníchen, Ix

33 rprn. alta fidelidade »<

últimas 'novidades

Casa Eflifa
-.'
'.�

_1:,.

J. 'Côrte
Pr. Lauro Müeller, 751

.Foue 125 .

Cano inhas . Sta. Catarina

oferece às senh. ras donas de casa os afamados aparelhos eletro
domêsticoa ARN O E WALITA

Liquidificadores '"_ Ceutrif(]g�s ,_ Cafeteiras BONCAFÉ
Batedeiras de Bolos _:_ Exaustores -

�
Enceradeiras simples e cdm espalhador dé cera
.' Fogareirosde umá e duas bocas' .

Ferros eletricos - Balanças domesticas
Bules eletriccs _ Cortadores de frios.'

EXPRESSO' JOINVI.LENSE L�MITADA
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 Cànoinhas- de 10 (dêz) em. lO (dêz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.

- ,,'_' .. '

"_

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Secaria c-s 35,00 pOI' .saóo até 60 kg.

e%

Melhpres informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 .; Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos .penhorados.

, .

EXPRESSO JOINViLENSE LIMITADA •

Vende-se Caminhão
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação

ferencial simples (não reduzido)
'�

. Tratar com Leonerdo
na

.

Comer�ial Autemecanica Ltda .. ,Rua Coronel Albuquer-
que ou Fone 27&.

'

"

', "�iii '

..

Oficina M�canica
" .

Vende-se
Vende-se por preço de' ocasião. uma oficina meca-

.

canica bem instalada, com todo o equipamento; casa de
. morada - barracão da oficina e um anexo: ,(escritório e

seção de' peças) em terreno de 30 x 40, próximo ao

POSTO ESSa.
.

Vêr e "tratar. com o Snr. Leonardo Marcinichen á
Rua Coronel Alburquerque ou pelo telefone 278.

.

Acabamos de

receber d nove

,com> 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de

Cr$ 310,00 e sem entrada a "partir de Cr$ 400,00.
Com' 15 anos de garantia e assisteneia técnica

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getuíio Vargas, 882.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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República
·Federal

I,R I N E U
AROLO'O
"

BORNHAU-SEN,)
CA,RVALHO

o
I .

.

Para a
iCâmara

Para a Assembléia Legislativa, _. Benedito

Para Senado

,Para .a '. Cámara de' ' Vereadores
Therezio de Carvalho Jr,

-,

'U n ião t 'Demoerá tice . N dei o n à I
;.r

,

,EIS O" "VOTO (�ERTO? CANOINHENSES!

ClUBO, CANOINHEN,SE
EditaL de ,:onvocaça� >

. De ordem do Sr. Presidente eem co�formidade 'com o
,

artigo 25° dos Estatutos Sociais; convoco \ 'todos os' associados
dêste Clube para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se rio
dia 31 do corrente, às 14 'horas; em sua séde social, 1 com a se-

"'-,

guinte ordem do dia:'
' .

,

,
/.,'

1) Eleição da nova diretoria- pora o yeríodo de Setembro
-1958 a Setembro-1929. '

'
.

2) Outro� I assuntos de in�erêsse.
.

,Aslis�sou �Cha�s" oon�n� �'nome&e ,��� �s �.�����_.�����������._����.'����������������
candidatos serão submetidas à apreciação da. díretoria, para fins .

'.

de, registro, çorn a antecendêncía mínima de oito dias antes das

eleições, devendo constar nas mesmas 'IH anuência dos candidatos
apresentados. . , .

Nota: Não havendo "quorum" suficiente para' funcionar
.ern la. convocação. II assembléia" funcionará . Il}eia hora

, depóis,
éom qualquer número. .e-

'

.,
.

':
\

"

•

,
-:

"

Pelo comparecimento, antecipadamente, agradece..
A DIRETORIÁ.,'

'. f

7'

•

,.
A .�,.,
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Nelson A: Cervi, 1. 'Secr�tário
,

.

,
'

,

Part'iéipacã"o ,'á, ,Praca
, , ." "

;<, .

/
DALSON DALLA BARBA. participa a praça que'

doravante, acha-se a disposição do Srs, proprietarios
d,e veículos para qualquer serviço, do ramo, .. atendendo
na' Oficina Mussi, agora sob sua responsabilidade.

Serviços, mec:ánicos e refo�mas em g�ral.
'fi' Rua Major Vieira n�' 479 -. 2x

'/

. ..,' A \
SEGURO Cf lNCENpIO
SEGURO Cf ACIDENTIi]S NO TRABALHO

�. '. SEGURO Cf ACIDENTES.PESSOAIS
.

',. Brasil Companhia=de Segúros ,Ç3erais
� Agentes: tOJAS ÚNIDASi LIMITADA ,7x'

CANOINHAS ',- Rua Caetano Có�ta, 553' - .STA,' Ct\TAHIN,A

i' �aminhão ford F-8; M�d&' 52,'Motor 'O' klm, . '\

, Pneus Novos. Preço de ocasiao.

Tratarno'Postá Esso em Canoinhas ou em TRES
, ,

.. '

com Mehry Salame & Filhos.

\: .

BARRAS

Ix

de
Precisa-se

um CAIXEIRO. Dá-se: preferencia a

quem dominar duas linguas.
.

i

Demais informações

CASA
,

.". ESMALTE
���IIIIiiiII-_-are�fmw-m'�.�.-�25�.m§m'''''-.MMmPU'',�B'e,........un==B,mw�,DE"

,,/

,
w

. 't·,',·

Atenção .tocadores de Viol�' :', �:,:

CASA', LANÓ-E:R\I '

SERViÇO MILITAR
lnlorrneçôes. úteis

� r J

Convocação: -f Serão convo- .

cados para prestação do Servi
ço Militar no próximo ano" de
1959:' ,;

, ,

.1) - TOdos os brasileiros da
classe de 1940.

_ 2) Os cidadãos .das classes
anteriores ainda em débito com

o Serviço Militar .•.�
.

,.

'A seleção e inspeção de saúde

para tiS classes acima será re-
"�\ . '''.'.

alizada a partir do dia 21 a 28
. de ,SETEMBRO próximo, no

Municipio dd CANOINHAS, no

" QUARTEL da 3a. Ci9, Isolada
':. I

da, Policia Militar,' na cidade de

'CANOINHAS.

3x

A
I}ua 'Paula Pereira, 793

·Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende'

avulso, de qualquer tipo e quantidade..
\

Não Amigo!' '. \

Não jogue fora seu :movel estragadol
Leve-o: à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»
e lá o .deixarão como, novo.

( ,

Executa-se ,qualquer tipo 'de reforma.
Melhores informações à Rua Senador Felipe

Schmidt, 244 com o" Sr. Siegfried Wittlich. 19x,

.

I

..... ,

-r
,

.
.

.'.�. ��,i' �'.

Algumas' realizações: Duas Exposições Agro, Ávícola Il1dustriais consideradas pela ,: �dtit�:,"�
corno as melhores f' mais bem organizadas de Santa Catarina, colocando Canoinhas\n\,1nf�,�x-

'

celente conceito nacional. Tornou a Associação Rural de Canoinhas uma das maiores\"�o,�
Estado. Tem dedicado todo o seu ínterêsse e seu esfôrço pela causa" rural do Munícípío.' ';."

Como 'Vereador conseguiu o iibono familiar para os oper árros da Prefeitura, além .;d�, 6Ú"fros
projetos de �nterêsse' geral do povo de Canoinhas. Tem Uma bagagem de serviços prestados'

,
ao Município, bem conhecida de todos que estão ao par de suas múltiplas atividades," "

�"lM*itªi4&i;;W!W@íAfJldll&iUWZWL f"!F""!tf"'ER t!!t9MDM "E"tI ",. FWii2lIW*MWiS"'Jií, WiW

'.

EW rn:na...-.:
, �.

.
'

, ��
"

GARCINDO
•. �i'

\ .

'ALFREDO

J: .

, I

"

J'
"

/

"

,

.

�.
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•

dos "rebanhos
, .

E" .born lembrar
,

Anúncios de grande! interesse

".

.

�, '�t

Para esaes doenças existem as vacinas contra

PNEUMOENTERITE E P A R A T I F O DOS LEI·
" TÕES, ANTIBACTElilA.NO PORCINA" e ,MIXIOD
PORCINA.

'

Carbunculo Sintomático: - ou PESTE DA

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

Carbunculo Hemático: - ou CARBUNCULO
-VERDADEIRO molest.ia que ataca 08 bovinos ,e ovinos.

/" '

Existem vacinas" preventivas contra o Carbunculo
Sintomatico e Hemático. No caso de animais atacados
"por eseas doenças eles vem a morrer no curto período.
de 24 a 48 horas, pois não existe medicamentos para
tratamento.

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

doença e suas complicações medicamento para tratamento
,

como por exemplo Gurmina associado com Penicilina
ou Terramicina.

" . .

Esta doença ataca os equinos com frequencia no verão.

Raiva: - A raiva ê-nma doença que ataca todos
os animais domésticos não havendo nenhum medicamento
para a, cura deste mal e torúaudo-se perigosa ao Homem
devido'. a sua facilidade de transmissão; portanto os

criadores devem vacinar todos 08 anos seus animais com
a VACINA ANTI RABIÇA contra RAIVA; evitando
desta forma um grande perigo a sua Iamilia e seus se

melhantes bem como. o prejuízo financeiro.

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

muito frequeute DaS aves e causadora da maior porcen
tagem de mortalidade das' mesmas. Eseas doenças pela
falta de vacinação chegam as vezes no curto período
de dias. quando não acodidas 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 urna doença

que ataca as aves, portanto deve-se vacinar a fim de
evitar dessa forma a causa de' grandes prejuizos com a

morte das aves.
/

.

".i SAUDINA e AVISULFA: - Produtos valorosos
na prbfilaxià das doenças das aves, bem como curativos.

Como medicam(!ntos preventivos usa-se misturado
com a agua que se da iii beber as aves, desta forma

\

dando mais resistencia ao organismo das aves contra

colel'a e, tifo 'aviario, coccidiose e etc. Para as aves

atacadas dos m�les acima citados pode, se ministrar
esses produtos puros.

GOGOZAN. C0RIZA E CORIZON: - Esses \pro
dutos são eficazes nos tr�tamentos do gogo das -aves e

c,no caSo de coriza das mesmas.

Antibióticos'
,Os antibióticos são produto,s de grande emprego

na ve�erinaria. pois são de multiplas aplicações nos tea·

tarilêi:!ios,.;.das doef)'ÇaS de carater infeccioso.
'TERRAMICINA INJETAVEL: - E' um anti"

piótico ,que da resultados satisfatorios e de grande eli.
cacia 'nos trBtamentos das infecções benignas e malignas

, t�i� como: Retenção de placentas, infecções· uterifllls',
)',1'.

!��

Para melhoria

através da

. Bom para todos que plantam e �riam!

� ,t

\

tamina B-12, dois produtos Pffízer, em pról do de
senvolvimento pecuário no Brasil. Experimente e
observe: Galinhas, menos mortalidade e 5(1 J,V'os a
mais por ave ao ano; Frango, com 400 gr. a mais; Porcos
mais 30 kilos por cabeça; Bovinos; com 55 kilos �
mais, devido ao melhor aproveitamento da alimentação.

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

Eis o colossal estoque de produtos que. tem a A5sociação Rural:
Vacinas: - 'A Vacinação dos animais devem tratamento do garrotilho, pneumonias, pneumoenterites

ser feitas periodicamente todos os anos pelos Senhores e etc.

Criadores.ipois o grande indice de mortalidade dos re- TERRAMICINA EM TABLETES: - Este pro-
banhos é devido a iuobservancia deste principio rudi- duto pode ser empregado nos casos de exterelidade tem-

montar de proteção a Pecuária,
.

causando em regra poraria, provocando o cio dos animais, feridas, infecções
geral grandos prejuizos a08 granjeiros _ e desta forma gastro intestinais e etc.

influindo diretamente -na economia dos municípios e PENICILINA INJETAVEL: E' um tipo de an-

logicamente ao Estado'e a Nação. Portanto Senhores tibiótico bastante eficaz nos tratamentos das doenças'
Criadores devem vacinar contra: infecciosas mas de cara ter benigno.

Suínos: - Contra a PESTE SUINA com va·· MASTITES: - E' uma doença infecciosa quecios" Concentrada de Cristal Violeta por ser a comumente ataca as vacas em periodo de lactação, muitas
doença mais frequente nestes animais devendo-se por- vezes inutilizando a teta afetada e em outros casos
tanto fazer a vacinação preventiva', Em C8S0 contrario inutilizando o animal.
o tratamento para cura-los poderá ser feito com Sôro

Para tratamento das moleatias das vias intra-
Hiperhnune contra a Peste -Suina, quando' aplicado mamârtesvaconselbamos o tratamento com a9 bisnagasem tempo, logo no inicio da molestia; entretanto, como

de AUREOMICIN A. TERRAMICINA ou PENICILI.é um produto 'de alto custo, aconselhamos o tratamento
NA e DIHIDROESTREPTOMICIN A., pois com esses

preventivo por meio da vacinação, que é o mais se·

guro, meio pratico e mai!! económico, -. produtos pode-se obter resultados satisíatorios,
BATEDEIRA é a doença muito frequente prin-

.

Intoxicações
cípalmente 'nos leitões. podendo ser Ieita vacinação pre- A mudança "brusca de alimentação, agues es-

ventiva e havendo medicamentos para tratamento. Pneu- tagnadas, rações secas em excesso, falta de agua e

monia infecciosa, pneumoenterite. para tifo ou interite certos alimentos, as vezes provocam Intoxicações
infecciosa ou paste(uelose dos leitões. são doenças em gastro intestinais aos animais principalmente aos bo

regra geral conhecidos como BATEVEIRA em virtude : vinos e equinos, tais come: gastro -nterites, diarrés
. de seus sintomas e tratamentos serem semelhantes. 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 cólicas renais com retenção da
urina, have-ndo necessidade de sondagens e 90 mesmo

tempo 'apltcações de medicamentos contra colicas.
Indicamos para o caso de colicas SECOLOS ou

ANTICOLOS FORTE ou . A.NTICOLOS FRACO
(injeções).

Nos casos de dísturbíos grastro intestinais e

colícas renais, si o criador não tiver cuidado e tomar

imediatas providencias que os cassas requerem o

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

Kuros:.- É um medicamento empregado corno -

fortificante dos animais em geral €_ serve como au

xiliar no tratamento de inumeras doenças.
- Tcipanos e moranyl: - São medicamentos in

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

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

Piroplasmoses - Essac::.doença é mais conhecida

pelos criadores como TRISTEZA por ser um
.

dos

J;>rincipais sintomas que aparece no animal. A ,piro.
plasmose é transmitida pelos �arrapat�s havendo ne

cessidade do combate �a esses protozóaríos afím 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 Acaprom Farrno,

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

Verminose; - A verminose é causadora de ínu-:
meras' doenças dcs .animai,;, 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
.

p�r-
centagem por falta de iodo.

'

Portanto os Senhores Criádores 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 LI cuidado p'ara evitar que
os animai;; sejam atacados por este mal, pois o tra
tamento torna-se oneroso e de dificilcura, dev�ndo
se ministrar po'r este motivo de épocas a Fenotiazina
e Sais Minerais Iodados.

S A J S
Sal mineral iodado (Sivam), composlçao de

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

secreção
gástrica:

Sal alimentar Prado, recalcificante e tonico

geral, para reprodutores, ca valos de corrida, vacas

leiteiras, animais raquiticos e anêmicos.

Sal do Oriente.: nm produto para o gado e

criação em geral.
.

.

Sal de glaube�: Sinonimo de saude e vigor
para sua criação.

S u p I em e'n tos
,

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

e das colheitas ,

e bom

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

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

.

Nutromineral: um produto Farmopecuaria po
'deraso auxiliar no crescimento, engorda, resístencia,
lactação, e gestação dos bovinos, equinos, suinos, etc,

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

, Inseticidas
Piragy Granulado e Iskatoks; para o certo ex-

!
terminio das formigas; é só depositar o veneno nas

proximidades do olheiro, que a própria formiga se

engarrega de conduzir a morte. para todo o for
migueiro. Tri-Tox: o inimigo n.? 1 das pulgas.' -_
Nitrosin: o mata-moscas. - B.H.C.: o conhecido pó
de gafanhoto. - Nitrosin: mata lesmas e largatas,
as inimigas das hortaliças, - Rhodiatox: o mais
tóxico e o mais economico inseticida da atualidade;
combate todas IiS pragas da lavoura. - Metasistox,
produto aplicavel por pulverização e de ação rápida,
como combatente às pragas da batatinha, do fumo,
do tomate, dos arrozais, etc. - Neocid liquido e tom

pó; contra tedos os insetos domésticos. - Perfectan, I'excelente produto. para pulverização de tomateiros,
parrerais, e outras, plantas, eliminando todas as' pra
gas existentes. - Cupravít; 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.

-

I'

Bernicidas
Bibe-Tox, um remedio moderno, extraordínaria

mente eficaz na eliminação dos bernes e bicheiras
do gado,

Expulsa berne Prado, para uso contra bernes
sarnas, sarcotica, etc.

- ,

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

.

Desinfetante
Creosit, o desinfetante de maior utilidade para

todo o criador, benéfico em -todos casos, corno por
exemplo feridas da boca dos animaís atacados 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 .... a
cicatrização; embalagens }atas de 1,100 Kilogramas.

Ferràmentas .

vi-

Foices. pás de ajurrfar, cortadeiras, facões,
machados, etc. - Enxadas, da afamada mercalACE
ZITA. - Arados, reversíveis tipo araucaria. - Caro
pinadeb-as gradátivas e fixas. - Maquinas para·.

plantar milho. feijão, arroz, etc. -. Maquinas para
matar formigas mineiras.'

-

Adubos e fertilizantes
. Agrohumus, adubo que age desde fi germinação
até a colheitã, por ser composto de todos os elementos
indispensaveis à ,uma planta; tem dado ótimos resul,.
tados principalmente no cultivo da batatinha

Hiperfosfafo, adubo especial para- o cliltivo de
'milho, trigo,' feijão, arroz, �tc ..

Se V. S, possuir úma área d� terra fraca {ievido
ao cultivo contípuo, faça urna experiencia, e certificar
se á da. v.erdade, pois o hlperfosfato devolve á terra
aqueilo que déla foi 'retirado_

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

garantido, bastando apenas polvilhar espêssa camada
do prodnto nas. passagens _

dos ratos, para que os

mesmos ingiram e morram.
'

Sementes
Milho híbrido, milho que' vale um milhão, pelo

seu alto valor comerCial, maior produção e maior
duração.

.

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

.

prevenir do que remedia,r!

n"
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o QUE E" PROVIMI'?
Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi
nerais de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o 'n,osso clima,

'

E PROVIMI é o' grande .e infalível regenerador dos
seus rebanhos tanto de Gado; Suínos e Aves.

'

1.-

2. --

3. - Aumenta repetacularmente' o crescimento, produção, <

apetite é fecundidade dos animais.

Contem ,antibióticos contra as' doenças 'do animais, '"

especialmente Suínos e Aves; portanto o animal
tratado com' PROVIMI, é resistente ás' doenças ,

infecciosas.

5. - PROVIMI, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida, séus lucros.,
Os deposítâríos de Canoinhas, com prazer fornecem

maiores esclarecimentos e folhetos explicativos
sobre Q tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIMI para pronta /entrega.
Deposítaríos em Canoinhas:

Comércio e Industria H. J.ORDAN SIA
Rua Getuilo Vargas n.? 562

Veja em exposição na

CASA LANGER
"

O que existe de novo, modérno e atraente, em: CINTOS

para homens, em estojo e' de dívérsas qualidades, como: de

couro, camurça, crocodilo. crome e elástico.
CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,

BOLSAS para 'senhoras..

Rua Paula Pereira; 793 - Canoinhas

,!a"
,�'ffi.

OpC?rtunidade
Vende-se datas, ótimo pon

,to, estrada Marcilio Dias.
�

Tratar' Casa Pereira

,Vende-se
Preço de., ocasião, "

2 casas 'e duas datas,
Tratar com proprietario Sr.
Altino Rosa, á rua Coronel.
Albuquerque, 2x

Vende-se
Casa de material medin

do 8 1/2 x 12. Com agua
encanada e .instalação sani-,
taria, terreno 20x40

xxx

Casa madeira, 9x13 ,,,Por
terminar ainda, em terreno
20x40.

'

Preço de ocasião

Tratàr no local com o

proprietarío Snr. - Boleslau
Kwiecien, rua Major Viera,.

I nas proximidades As. Rural.

'Terreno á Venda.
Vende-se um I terreno com

25 alqueires, sendo 14 terra'
de planta e '11 caiva com

"

-

herva1, situado em Rio se
nito (IMBUIA), com todas
as benfeitorias casas,
,paiól, etc... '

,

Ver e tratar com o pro
prietário Sr. Antonio Iarro
cheski em Rio Bonito
Imbuia. Ix

Experimente
Café MARlY
'0 MELHOR

/ Serviço Militar
Informações úteis

Arrimo de Familha: _: E
considerado arrimo o 'convoca

do que cOQlprovar ser:

a) - filho único de mulher
viúva;
b) - filho de homem fisica

mente incapaz para prover seu

sustento;
,

c) - viuvo e ter filho menor;

d) _.:_ casado e ter filho menor>

, e) - irmão, orfão de Pai e

Mãe, que sustentar irmão menor-

f) _:_ casado e servir de único
arrimo á esposa.

Os requerimentos dos intere
ssados deverão ser apresentados
na Junta de Alistamento Militar,
até o dia 20 de setembro.

Os documentos a serem ane

, xados ao : requerimento são;

a) - em todos os casos:

- atestado, de autoridade

policial do Distrito em que re

side, comprovando ser o convo

cado único arrimo e residir em

companhia dos' que carecem do
seu auxílio.

declaração do Prefeito ;

Municipal e do Juiz de Direito,
confirmando' o alegado pelo
convocado;

,

b) - Conforme o caso:

--; certidão de óbito;
--'- certidão de nascimento;
- certidão de cas,amente.,

A Associação Tem a Venda
Sementes de grama Iorrageira
Mudas de batatinhas

'

Mudas de arvores frutíferas
Adubo para horta
Visite a Associação e veja o

seu -colossalestoque

.. '

..

A,

Ca'S_3 Esmalt
/

avisa que aceita [serviços de pintura:
prédios, placas, letreiros, móveis, etc,

sob a direção de J. Rothert.
"

PúblicoAo
A partir do dia primeiro de agôsto deste ano,_ a: "

entrada nas propriedades da Itigesa, S.A., seja a Fazenda"
Experimental, a Fazenda São' Luiz do Paredão, <,

e' a

Fazenda Duas Barras, as ultimas duas antiga propriedade
de Augusto Pelone, ficam proibida para qualquer .fírri, e

os trangressorres serão p�I).idos de acordo com a lei. 5x
. ..

Rigesa S/A
Celul�se, Papel e Embalagens

'K. P. Fundérbunke Jr.

WALMOR "ASTROGILDO FURTADO
Aceita escritas COMERC1AIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.

AUXlbIADO PELO CONTADOR GI=UMALDO FUR.TADO
Caixa postal, 146

Residencia: Rua Dr. Victor Konder S/No
CANOINHAS -:- S. CATARINA

ESCRITORIO: Contabilidade .

REPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolas (Tratores.>
Trilhadeiras etc)

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS
,

MINAS BRASIL seguro vida

O Doutor Paulo Peregrino
Ferreira, ',J,!iz Eleitoral da ;Ja. ,

Zona Canoínhas, Estado de Sân
ta Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a qriem interessar

possa, l1J.ue de acôrdo C,0Il) a lei
nO-2,550, 'arUgo ,J6'e lei n. 3.416,
artigo 1., letr.á b, será realizada
as 14 horasvdo dia 15 do-correu
te,'a audíencía de: encerramento
'"das inscrições e número de elei
tores inscritos. A referida audí
encia terá lugar no edifício da.
Prefeitura Municipal de' Cano
inhas, na sala das audíeneías do :

Fórum, sendo de caráter públi
co. Para conhecimento de todos,
mandei passar o presente' que
será afixado. no local do costu
me e publicado na imprensa e

Rádio desta cidade. Dado e'

passado nésta cidade de Cano':
inhas, aos doze dias 'do mês

\

de agôsto de mil. novecentds
é cinquenta e üi1;():, Eu; Zeno
Benedito Ribeiro da: Silva. Es
crivão o datilografei é subscrevi..,

Paulo Peregrino Ferreira, _

Juiz Eleitoral
Confere e dou fé. Data supra.
0, Escrivão Zeno Benedito

Ribeiro da Silva

... O mais atualizado veiculo de seu tipo
JUSTIÇA ELEITORAL,

Juizo Ele itoral da 8. Zona
,

EDITAL

-, ...

T ração permanente
nas 4. rodas e sus

pensão Independente
para cedo uma delas.

",'" Vence rampas
de até 60%,
folgadamente,

� o único veículo
de seu tipo com

acesso por 4
cortes;

Forte chapa de aço
em 'posição cbllquo
protege o motor, a

caixa de mudança e

. os elementos de
tração.

..
.

T raciona umo-correto .

sem fre ios, com 610
quilos,

.

Baixo custo de
manutenção e

consumo.

>:;..•
'. Sornem-se õ essas ccrccterlstlccs

,or tôdos as excepcionais qualidades
DKW·VEMAG.

JIPE DKW-VEMAG fabricado no Brasil pela

VEMAG, ' VEMAG SI.A. "

�eJculos e Méquín�s Agdcolas
- - - - - - - - - - - -"-

Revendedores em Canoinbas:

(, F_'?a .e .. Sim, mas café boml STRO
, ,

,preferid6'! ,
'}

'.

está à sua espera em nossa loja

,,"_

Mudas, de
'Plantas Frufiferas

(enchertos de 2 e 3, anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., .reeebeu ,8 A s

sociaçâo Rural d�, Canoínhas.
.Preço d�' custo.

.

"
'

"

.., ,
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ANIVE1<SARIANTES DA SEMANA

PELOS

{!

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: sr. Liberato Tose Gon
calves,' sr. André Czarnik; e
o sr. Donaldo Hotfmann; os
meninos Honorio filho do sr.

[õão Maria Côrrea; Davino
Roqire filho do sr. Waltrido
Gonçalves; Wilmar Roque fi
lho do sr. Waldemar Frants;
a sra. dna. Rufina Kretzer
esp, do sr. Ieodoro Kretser.
A,m�nftã: As sras. dnas. Lau
deiina esp. do sr. Pedro Pau
lo Koller; e a sra. Helena
esp. do sr. Victor Borziaki;
Marisbela filha do sr. Hans
Comttti: o jovem, Ari Padilha.
Segunda-feira; os srs. Ary

Cornelsen; e o sr. Nelson
Azeredo Coutinho; os meninos
Irineu filho do sr. R.odolfo
Froehner; Aldo filho do sr.
Horst Winter; as sras. dnas.
Pauiina esp, do sr. Carlito
Crautchechen; e a sra. dna.
Diuair esposa do snr. Max
WachtBI Fo; ó srta. Alice
Heteno Kretzer; a meninaA n

gela Raquel filha do snr.

[uliano Wendt.

Quarta-feira: -o sr. Donato
'

Haack; o jovem .fayme Buba;
0$ meninos Charles filho do
lf'

).'
�

sr. Eroino Wiese; fumar An
tonio filho do sr, Antonio de
Barros; as sras. dnas. Luiza
esp. sr. Gebr ael El-Kouba;
a dna. Emitia esp. dosr. Si..
co Ssemczuk; e dna. Nazira
esp. do sr. João Seleme; a

menina Ingrid Elisabet filha
do sr, Leo Freund,

Quinta-feira: os srs. .Paulo l'

Fuck e o .sr. Carlos Schramm;
os jovens Monir Cador e o

,

Geroasio Priebe; o menino
Nelson filho do snr. Estetano
Lucachinsk; a sra. dna. Odete
esp, do sr. Oedi Nader,' a

srta. Wanda Stonoga; as me

ninas lngrid Eeiizabet e Ro-
. siclér filhas do sr. Wiegando
Knopp..
Sexta-feira: o sr. Antonio

Leandro Gonçalves;' as meni»
nas .\anci Tereeinha tilha
do sr. Iose Inacio dos Santos;
e Leila Maria filha do sr.
Benedito T. Carvalho Nelo

Cnmprimentamos a todos,
desejando muitas felicidades.

Felecimento

PARA VEREADOR
pela União Democrática' Nacional

<'
.

Brduhardt

,\
.,,,,,,

Fábríca?� de '�stofados e Colchões
ERNESTO FISCHER

Aceita encomendas par� qualquer modelo de ,estofados.
Reforma conjuntos, assentos de automóveis .

- caminhãos etc.

, / Rua Vida I Ramos, 379
Antigo (Hotel Améric'a)

S.elente
�'�à F.çlipEf Schmidt, 304 - tone .226

Gorri bêm soctldo ai'mazem de secos e molha·
dos e cereaes frutas e verduras em geral.

Stok permanente.
Filial Rua Vidal Ràmos n.o 1145

.

' '

..

Com. o mesmo Sortimento atende qualquer.

horas do dia - fone 226. *

\r ARMAZEM ANTONIO S.ELEME '.

3x

ser
- Ano 13 . CANOINHAS . S. Catarina, 16 de Agosto de 1958 • N.506Mulheres podem

funcionárias do
Banco do Brasil
Rio (Telepress)- o presidente'

do Sindicato dos . Empregados
'em Estabelecimentos Bancários
vai pleitear junto ao sr. Sebas
tião Paes de Almeida o cance

lamento das instruções que ve

dam a admissão de. mulheres
no nosso principal Estabelecí
mento de crédito, já que são

injustos' os argumento'} em con

trario oferecidos.

Mais de um milhão
de. cruzeiros para
cada Município

RIO, 25" (RP) - Mais de um

milhão de cruzeiros serão pagos,
brevemente, a

.

cada município
brasileiro por conta dos dez por
cento do impôsto de renda no

corr ente exercício. Trata-se de
arrecadação record, obtida gra
ças a novos métodos emprega
dos na fiscalização fazendária.
(

s. Tereza Especial
o seu café

Registro GiV il
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Municí

pio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: José Carvalho e Martha
Alves. Ele, natural deste Estado,
nascido neste' distrito, no dia 18,
de' setembro' de 1931 lavrador,
filho legítimo de Antonio João
de Carvalho e de" Dona, Maria
Idalina Ribeiro falecidos, Ela,
natural deste Estado nascida
neste distrito, no dia 8 de ju
lho de 1931, doméstica, solteira,
filha legítima de João Alves'
Martins e de Dona Joséfina Ri
beiro' Martins domiciliados e

residentes neste distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Jovíno Prestes de Medei
ros e Terezinha Honorio Bueno.
Ele, natural deste Estado. nasci
do em Rio da Serra, Papãndu
va, no dia 6 de março de 1938
lavrador, solteiro filho legítimo
de Eduardo .Pr, Medeiros e de
dna. Joséfã Fernandes res. neste
distrit�. Ela, natural deste Esta
do nascida em Rio da Serra,
Papo no dia 3 de maio de 1940
doméstica, solteira, filha legíti
ma de Francisco Honório Bue
no e de Dona Rósa Evangelista
de Súuza domiciliados e resi
residentes neste dü'trito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
1.s0. Si alguem � tiver conheci
mento /de existir algúm impedi
mento legal;· acuse-o para fins
de direito. '.

E para constar e ch�gàr êste ao

conhE)cimento de todos lavrei o

pre�ente
.

que será afixado no,

lugar de costume e. publiéado
no Jornal Correio do Nórte, 'da
Cidade de CanoinhaSl.

'

Major Vieira, 5-.8-1958:
Sebastião Grein Costa

Oficial do RE:gistro Civil

/.,

Merenda Escolar para Santa Catarina,
(Conclusão da primeira página)

trará' à população mais humilde, .

que justamente é a que mais
se beneficia desta obra tão me

ritória sob seus vàrios aspectos.'
Vindo ao Rio de, Janeiro pela
primeira ,:€z como

. governador

do Estado, trazia o firme pro
posito de fazer uma visita à
Campanha Nacional da Meren
da Escolar pois que conheço de

perto os granéles beneficios que
vem trazend; à população !!s
tudantil de Santa Catarina.

Para Dep� EstaduaL
Benedito Tberezio
de Carvalbo Júnior
Cidadão, cujo nome é a

bandeira que a :u. D. N.

desfraldou em todas as cam-
.

...
,

"panhas e sempre vitoriosa,
será novamente. desfraldada,
agora com maior ardor e en

tusiasmo, comprovado que
está da eficiencia e da cap'f
cidade de. trabalho

-

demons

trada como Prefeito de Ca

noinhas e como Deputado.

HOJE.

,

rreatro ,Vera
APRES.ENTA:

ás 20 horas '- Impróprio até 14 anos

Trrca-teira: O sr. Emilio
Gl!eberdt; os meninos Jorge

- Falecdu dia 5 do corrente.
Ricardo filho do sr. Alvaro em São Francisco" do Sul,
Malan, Ermilandofüho do sr. .apôs longa enfermidade o sr.
Ludootco Pieczarka; Hilario JOsé Stulzer, com a idade de
filho do. sr;' Donato Haqck; 75 anos. O extinto que lô1 a
[oiro [oão filho do sr. 'João morador desta cidade deixa
Taporóski; Romeu filho do os seguintes ttlhos: Claudio,
sr. OUo Hoepfner, a sra. dna. .residente em São Francisco do
Norma esposa do sr; Darci

. Sul,' Dna. Leonor, uiúoa.âo
Wiese.

..'

saudoso Guilherme (Iroskopt
e Lídia aqui residente.
Seu sepultamento realizou»

se em [aragud do Sul.

Votem' em

Augusto
.

'Um batalhador em pról da coletividade
'�==,.:',;;="';;g-§;= ,

'

�

7. "'J.v. "':)... �I
.�

Cine Cruz

1� .CADEIRAS
c/ Oscaríto, Renata Fronzi, Zé Trindade, Crijo Sobrinhó etc.

"Uma 'das melhores comédias do cinema brasileiro".
Cont. do seriado - TEX GRANGER

DOMINGO _- ás 14 horas· Proibido para menores de 5

13 CADEIRAS
Conto .do seriado -

.....

TEX GRANGER

anos

,ás 17 horas
ás 20 horas Proibido até 14 anosDOMINGO

ESCAN·DALO DO SÉCl:JLO
c/ Ray MilJand - Joan Collins - Farley Granger '<""

'Uma tragédia passional que comoveu uma época e'!-
'

arruinou a, vida duma "Estrela". Em CINEMASCOPE

2�. FEIRA - ás 20 horas • REPRISE - Proib. até''14 anoa

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

A COPA M·UNDO DE 1.958.
"Um documentario _completo de todos os jogos da Copa,

filmado "peÍa cbematografic8 alemã UFA

Completa. o programa um formt�avel faroeste
,-----

"

Quartá-feira .,. às 16 horas censura livre

A COPA MUNDO DE,l.958
5a. e 6.a FEIRA - às 20 horas. Proibido até 18 ários

A INLEGITIMA
Comi Miguel Torruco� Ana Luisa Peleffo, Amanda Del

LLano e Adriadna- Welter
" Por mostrar-se d�snuda para a' !irte deveriam julgar-se

Inlegitimas" .

AGUARDEM: Dois Destinos se Encontram

Odio Contra, Odio -' Tarzan e a Expedição
Perdida - Honra' a 'um Homem Mau.

PARA FERIDASI
E C Z E M A ,SI
INFLAMAÇOES1
C"OtEIRASI'
F' R", E 1 R A' S ,

'é.SPINHASI ETC.
�==================�.

:>i

CO�TftA CasPA, !,
i

QUEOA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CABELUDO.
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