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Presidente da Associação Rural de Canoinhas

A agricultura em nosso
.

país, dentro de um praso a ser

convencionado deve sofrer mudanças substanciais, isto é, num
sentido quasi integral e muito especialmente 9.0 que diz respeito
aos sistemas até aqui, na sua maior parte, praticados de culturas.

Não é possivel que apezar de tantas campanhas orientadas ofi

cialmente e publicações periódicas agro pecuárias, continuemos
insistindo num sistema verdadeiramente Imnirico, assentado num

unico modo de plantar para colher. Enquanto estivermos man

tendo o mesmo sistema, a produção 'nacional continuará sendo

insuficiente para atender a procura do mercado domestico e será

necessário então, continuarmos pagando preços nem sempre con

venientes pelos artigos considerados como básicos para o consu

mo. Aumentala população sem que possamos aumentar a produção.

A Associação Rural de Canoinhas acaba de tomar duas

excelentes iniciativas -. a instalação de novos Nucleos Rurais

devidamente organisados, como um recurso posto em pratica a

fim de amparar o lavrador diretamente na zona de produção ,e o

recebimento de maquinas ceifas-atadeiras e combinadas, inclusive
a aquisição recente de trilhadeiras para trigo - feijão - aveia - arroz

e milho. Com essas providencias, espera tornar a agricultura ca

noinhense semi-mecanisada, pois juntando essas maquinas a ou

tras já existentes e em funcionamento, formará um patrimô.nio
capaz de proporcionar recursos 'mais modernos e combater o im

pirísmo ainda reinante' no nosso meio rural que teme plantar
mais, dado as dificuldades na colheita.

A mudança de sistemas, só é possível' realiza-la, colocan
do a disposição dos lavradôres, todas as utilidades e facilidades

para encoraja-lo a jogar na terra mais sementes e ampliar o cul
tivo de suas terras. A instalação de novos Nucleos Rurais visa

exclusivamente a assistencia ao lavrador que tendo um orgão a

sua disposição perto de sua residencia, terá mais confiança e se

nutrirá de mais esperanças para a sua lavoura. Podendo ainda

dispôr de maquinas para arar - plantar e colher, automaticamerlte,
seus esforços se dobrarão porque compreende que os seus ren

dimentos estarão assegurados. Tomando a Associação Rural nova

orientação para melhorar a produção, a noticia foi recebida com

satisfação no nosso meio rural. Teremos certamente, para o ano

vindouro, matar produção de trigo, arroz, feijão, centeio e etc.,
pois conforme registros na Patrulha Moto Mecanisada do Gover
no do Estado, anexo a Associação Rural, diariamente vem au-

mentando o numero de pedidos de aração de terras.
.

A Associação Rural de Canoinhas numa demonstração de
interesse pelas coisas agricolas do Municipio, já tomou as pro
videncias para a aquisição de sementes selecionadas para o plan
tio em 1959. Apenas uma pequena parte dos nossos lavradôres
sabem lidar com sementes selecionadas, principalmente sementes

de trigo que estão permanentemente ameaçadas dei inumeras
pragas. As sementes vendidas atravez da

..
Associação, são adqui

ridas por agronomos competentes funcionários
_

da Secretaría da

Agricultura do Estado, e . estão imunisadas contra toda e qualquer
praga.

Devemos por de lado todo e qualquer ceticismo )..--nos
capacitarmos da conveniencia de. desenvolver li agricultura canoi

nhense. Nossas terras são ferteis. A nossa produção agricola não

deve ser mantida - deve ser superada anualmente, porque é o

unico meio de se dar combate a críse e a miseria. Temos todos
os meios para a lavoura. Já temos base solida para o. crescimen
to da produção. Basta que tenhamos confiança nos destinos a

gricolas de Canoinhas e' no futuro de Santa Catarina.

A Associação Rural de CaRoinhas inaugur� mais um Núcleo
Amanhã, ás 10 horas, será' inaugurado o Nucleo Rural de

Marcilio Dias, subordinado a Associação Rural de Canoinhas e

instalado na parte central do Distrito. O Nucleo conta com um

regular estoque de vacinas e maquinas agricolas, que serão ven

didas aos lavradôres, com uma-mínima margem de lucros.
/

- A Associação Rural de Canoinhas, além do Nucleo de
Marcilio Dias, está reorganisando os demais Nucleos Rurais, co

locando em todos, estoque de vacinas e maquinas. Brevemente
será inaugurado o de Major Vieira, e serão reorganisados o de
Paula Pereira e instalado o de .Bela Vista do Toldo.

Para a Inauguração do Nucleo de Marcilio, são convida
dos às Exmas. autoridades e o pôvo em geral.

\
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Inflação - monstro de mil faces
.

.

E aí estão todos. os ingredi
entes necessários à configuração
da crise que óra se estende a

todo o País, provocando explo
sões de praça pública, como as

ocorridas em São Paulo, Belo
Horizonte e em outros pontos.

B\RASILIO MACHADO NETO
Em linguagem colorida o sau

doso Abelardo Vergueiro César
descrevia assim a marcha da in
flação: "No princípio, um en

tunar festivo de velas, um in
flar alegre de otimismo, um in
char vaidoso de prosperidade.
Mas por fim sobrevém o dilú
vio de papel, que submerge to
do êste mundo ôco, E derroca
se a poupança dos, pobres, o

patrimônio dos ricos, o presti
gio das elites, a respeitabilida
de dos governos, a 'fôrça do di
reito, o vigor moral".

A inflação, como transformis
ta de gênio, se oculta sob mil
máscaras diferentes, e passa
despercebida ao homem do po
vo, que apenas sente seus efei
tos. Sôbre ela poderiam ser es

critas frases ainda mais canden
tes que as utilizadas por Rui

, Barbosa para anatematizar o

jôgo.
O silêncio - inocente ou in

tencional - estabelece em tôr
no da inflação o véu do misté
rio e do disfarce. A doença pro
gride, semeando insatisfações e

mal-estar, estimulando reivindi
cações em tôrno de salários.
Como os preços sobem' quando
há inflação, a primeira arma que
se adota, dentro ds critério sim

plista, é o tabelamento. Mas êste,
pela experiência de 3.800 anos

que nos vem desde os tempos
da Babilônia, con�titui sempre
um fracasso, pois é· impossível
manter indefinidamente os con

trôles de preços.

Daí o círculo vicioso, que tem
sido o drama do Brasil desde
a ultima guerra: impelido por
motivos que não cabe aquí e

xaminar, o Estado cria ou esti
mula a inflação; sobem os pre
ços; premido pela grlta popular,
estabelece-se o tabelamento; de-

Presentes?
.

não se iluda!

não há igúaís aos da Casa

I Schreiber. Tem mesmo,.,

OS ABSURDOS DA COFAP
Chegou' a notícia atravez de

jornais que foi baixada uma por
taria pela COFAP pretendendo
a estabilização de prêços de gê.
neros de primeira necessidade em

todo o território nacional, afim
de refrear a marcha de elevação
contínua de custo do vida.

Dizem os nossos "colônos" que,
o papel aguenta tudo, isto é. se

a gente escrever num pedaço de

papel coisas irrealisaveis como tal

portaria .. o papel aceita;', mas o

leitor esclarecido rejeita... )

Creio que os dirigentes da
COFAP tinham bôa vontade, mas

não se deram ao trabalho de re

fletir um pouco. Vejamos ao me

nos um exemplo: Aqui, no interior
do Município, podia-se comprar
feijão prêto, polido á Cr$ 6,00 ou

7,00 ao quilo. A dita portaria
"manda" vendê-lo até à Cr$ 14,00.
Isto é baixar o custo de vida?
E' claro que, se -consumirmos,
antes nova colheita, o feijão com

prado a Cr$ 7.00 .z: para com

prarmos outro, o vendedor nos

poderá pedir Cr$ 14,00 ao quilo.
pois que a Portaria lhe "concedeu"
uma' margenzinha" de lucro 100°/01
o papel aguêntou com a Portaria,
mas o consumidor não suporta e

eis porque- tambem o papel de
jornal arca com este artigo, pois
é impossivel tabelar os preços
"para todo o território nacional"
sem tornar em consideração as

condições econômicas especiais de
cada localidade.'

Seria mais acertado imitar o

exemplo de outros países que, 10-

\
.
I

J. WZOREK

go após a última guerra, quando
cessou a necessidade da existencia
de tais Comissões como COFAP,
- extinguiram.nas e todos lan
çaram-se' ao trabalho para recons

truir as economias nacionais a-

meaçadas. (Veja-se o exemplo da
Alemanha livre), E nós, ficamos
com a COFAP, portarias, fiscais'e
burocracia em vez de aumentar
ao .menos a produção de generos
de primeira necessidade, porque
neste Brasil tão rico, com suas

terras ferfilissimas, spas:mi�as, pe
tróleo etc, etc. - tudo jaz num

bêrço explendido - tal qual foi
criado. reclamando trabalho, mas

o trabalho construtivo, um tra
balho bem dirigido que não atra

palha mas constrói a economia

nacional.

sestimulada a .produção, dimi
nuem as quantidades de bens
oferecidos à venda; nasce o'mer- .

cada negro, com preços ainda
mais altos; acossadas pela ca

restia, as diferentes classes cada
dia pleiteiam aumentos de sa

lários, que por sua vez vão so

brecarregar os preços, impelin
do-os mais para cima ..

Junte-se a isso a deteriora
ção do nosso comércio exterior,
a quéda das vendas do café, as
necessidades crescentes de divi
sas pela pressão do desenvolvi
mento industrial do País, a ex

pansão contínua dos ônus fis
cais e sociais, a inexistência de

adequada estrutura bancária e

de crédito, a tênue capitalização
nacional em face das métas a

atingir e as tendências hostis de
muitos setores diante do capi
tal estrangeiro, as imensas e

desproporcionais despesas do e

rário com o funcionalismo civil
e militar, e o acúmulo de gas- Itos improdutivos. .

Agitações de rua, rr.archa da
produção, reivindicações de sa

lários, excitação política, militar
ou popular - não passam de
sinais externos de uma causa

econômica profunda. Ela está
nos levando a realizar a práti
ca do velho ditado de que "Na
casa onde não há pão, todos
gritam e ninguém tem razão".

Pois, como observava com agu
deza o ilustre 'Sr. José Américo
de Almeida; "Gente de bôca
cheia não grita".. :

Remédios? Todos os que co

nhecemos são muito amargos.
Ninguém se disporá a tomá-los
de cara alegre. A menos que
seja longa e inteligentemente
preparado. E não apenas sob o

ponto de vista psicológico, mas,
e principalmente, com a insu
bstituível lição do �x�mplo ...

Mais dois novos

médicos canoinhenses
Pela Faculdadde de Medicina

da Universidade do Paraná, re
ceberão os seus diplomas no dia
17 do corrente, o jovem Luiz
Adelmo Budant filho' do cãsal
Julio Budant Junior e a srta.
Adair filha dileta do casal Adol
fo Dittrich, residente em Mar
cílio Dias.

f: motivo de orgulho e satis
fação para todos os cancinhen
ses, pois dois dos seus filhos re
ceberão os diplomas de medicas, '

formados no visinho estado do
Paraná.
"Correio do Norte" cumpri

menta 'os jovens medícos, al
mejando-lhes feliz exito na es

pinhosa missão de servir a hu
manidade. Estendemos esses vo
tos aos seus felises pais que en

frentando todas as adversida
-des, conseguiram colocar nas

mãos de seus filhos, um tão u

til e valioso diploma.

Convite aos rnotoris
tas em geral

Estando uma Comissão Pro
visoria encarregada de instalar
em. Canoinhas o Sindicato e a

Cooperativa dos oMtoristas e

dos condutôres de veículos em

geral, são' convidados todos os

profissionais para tomarem par
te na reunião preliminar a rea

lizar-se no dia 21 ás 15 horas
(3 horas da tarde) no- salão Be
chel no Campo D'agua Verde,
onde serão tratados de assuntos
de interesse exclusivo da clas
se e apressar, a instalação das
aludidas entidades.

, Pelo comparecimento, a Co-.
missão agradece.

Bacharelando
José Bonifácio

� da . Silva
Pela Faculdade de Direito da

Universidade do Paraná, rece
berá o seu diploma -no dia 18
do corrente, o Bacharel José
Bonifácio da Silva, filho do ca

sal Sr. Ubaldo Ricardo da Silva
e da Sra. D. Julieta Machado da
Silva.

A colação de grau dar-se-á
no dia 18 no auditório da Re
toría da Universidade, dia 19 ás
9,30, missa' solêne na Catedral
Metropolitana e no dia 20 às
16 horas, concerto coral, dedi
cado às Exmas. Famílias dos
bacharelandos.

Sômos gratos pelo convite .e

almejamos ao novo advogado
canoinhense votos de perenais
felicidades extensivos aos seus

dignos geriitôres.

. Expediente dos
Bancos no dia 16

,

Por ser o "Dia do Reser�ís
ta", os bancos no dia 16 darão
expediente somente na parte da
manhã, considerando tet que
dispensar, muitos de seus �pn
cionários.' para a passeiata em

.

homenagem a data, marcada
para aquele dia.

Bôa tarde! Bôa tarde, já com

praste teus presentes de Natal?
Não meu bem, neste instante
como vês estou descend�' à
Casa Schreiber, pára

-

separá-\o.
Bôa idéia! Irei contigo à Casa
Schreiber que sempre tem �

o

maior sortimento da cidade.
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Pr-e 5 e n t e 5

para Natal

Casa Erliia!

Vende#se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff > 45 cavalos
4 vagões de quóta I. N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio Vargas 1203. so

•

Correio do Nc r t e
Pedimos a todos os senhores .assiriantes, que estão

com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debitas com os nos80S agentes Srs.

Esmeraldino de Almeida Papanduva
Ricardo de Oliveira Três Barras
Friedrich Brauhardt Felipe Schmidt
Pedro Veiga Sob. Major Vieira
João Polomani e
Dna, Maria Góss Glinski Paula.Pereira

I__- Geraldo Meppes' Marcílio Dias

Aos de outras localidades onde não temos agentes,
solicitamos procurarem regularizar aqui na Redação as suas

assinaturas.

Outrossim informamos que até Dezembro todas as

reformas e. assinaturas nóvas serão feitas na base do preço
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a partir de Janeiro
vigorará o preço de Cr$ 100,00.

/

Pela atenção que dispensarem agradece
A GERENCIA

Cancinhas, 12 de Novembro de 1958.
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Bacharel em Direito
. '

Advocacia e� geral, especialmente crime
. Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira "_0 550

, CANOINHAS -_ Santa Catarina

Oficina

Relâmpago

A mais antiga'
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b" . I t do pequeno concerto

sua rcrc e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

ye;ldas à vista e a pra.zo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
lua Paula Pereira _- Edifício próprio

PINTOS DE UM DIA

J. Corte
Pr. Lauro Miieller, 751

Fone �25
Canoiuhas - Sta. Catarina

Da Raça White América, des
cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 9uilos -

plumagem branca,

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhas, S. C.

(próximo a União Madereira Ltda.Y

Assine! Leíal Divulgue 1

Correio do Norte

Almanaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida

diária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus leitores,' contos inte
ressantes, anedotas, charadas. e

outros assuntos curiosos, práti
cos e úteis.
Por apenas Cr$ 20,00

Procure seu. exemplar na

Impressora Ouro Verde

oferece às senhoras donas de casa os afamados aparelhos eletro
domésticos ARNO E WALlTA

Liquidificadores - Ceutrifugaa - Cafeteiras' BONCAFÉ
Batedeiras de Bolos - Exaustores -

I
Enceradeiras simples e com espalhador de cera

\ Fogareirosde uma e duas bocas
Ferros elétricos - Balanças domesticas 4

Bules' eletbicos - Cortadores de frios.

v. S. poderá comprar re
logíos moderníssimos
anéis e brincos de di

. versos modelos

Ha Relojoaria. Suissa
de Guilherme J. A. Souza·

Rua Eugenio de Souza

Máquinas agrícolas e

pare beneficiar madeiras
,

Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Ciardndo & I(nüppel Ltd.
Nesta cidade.

o NATAL
está chegando. Embeleze sue casa,

preferindo bons PINTORES.

Disque Fone 305

C s alt

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia, .

"Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

OPORTUNIDADES
Tenho para venda: 1 camirihão Ford Hercules Diesel,

Recem-retífícado, reduzido, equipado com caixa de � montanha
reboque duplo, pneus novos, tudo em ótimo estado (boa condi
ção de pagamento);

1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem
.

calçado (aceito trcca por -casa cu terreno);
,

1 máquina Ford 100 HP, completa;
1 máquina STUDEBAKER. parcial;
1 conjunto diferencial simples Studebaker
Muitas outras peças para Ford.

ACAcIO PEREIRA ._ Rua Paula Pereira, 1443

Material elétrico
CASAERLITA

Terreno a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval" e cultura em São João dos
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas benfei-
torías.

, \

. Preço de ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhas • Santa Catarina

Bar e Mercearia MONTE lfsANO
de A DIB SAKR

Dôces, salgados, trigo triturado para quebe
.

verduras e frutas em geral
Entrega a domicílio ,- FonE1 28a

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44'4

Panelas e louças
Casa Erlita

Acabamos de

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882 .

o verao vem aí! _

, .

Geladeiras domésticas F R IG I DA I R E
Comerciais e Sorveteiras

, ELET,ROFRIO
A' vista ou em'. modicas prestações mensais.

Z .. ' Garcindo & Knüppel Ltda.
Canoinhas - Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVO'GADO
COMÉRCIOCíVEL TRABALHO

Rua Major Vieira; 490 Canoil\!has

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UMA VEZ POR SEM ANA ...

(CACHIMBINHO)
Continuando com minhas crô

nicas semanais, aqui estou no

vamentf>, trazendo aos leitores

os aconteéimentos mais em e

vidência da semana.

Estou contente por sentir que
psta seção está sendo bem a

ceita pelos leitores do "Correio
do Norte" e contente tambem

porque até a presente data con

tinuo no mais inteiro anonimato.
Muitos de meus colegas são
acusádos como sendo. os res

ponsaveis 'por esta seção; os

palpites são rr.uitos e dos mais
desencontrados.

Domingo compareci ao Clube
Canoinhense para assistir e a

notar a tarde dançante que ali
ás estava bem animada. Anotei

.

a presença dos seguintes:

Sr. Nery Gonçalves e srta.
Terezinha Machado; ela num

bonito traje de duas peças côr
rosa, que lhe ascentava divi
namente.

Altair Wiese e'srta. Betty Fri
edrinh, trajando ela um con

junto de duas peças.

Em conversa animada anotei
em uma mesa os casais: Alcides,
Liria, Carlos e Laudelina, nou

tra Castelinho, Maria Tereza,
Rainoldo e Eneida, sendo que
esta ultima mesa com um con
vidado sr. Jun,gles.
Anotei ainda o compareci

mento do casal Ary e Astrid,
que pelo visto estão retornando

a vida de solteiros, isto é, não

perdem uma tarde dançante.
Vamos vêr até quando.
Todo grande e todo feliz lá

estava o sr. Lourival Burgart,
com sua elegante garota, num

bonito traje azul.

Registro ainda o compareci-
. menta das srtas, India Morena,
Zeli Pires, Rosete Murara,. De
nise ROS;3, Magali Bojarski, Ju
cy Reinhert, Marilô e muitos

'

outros brotinhos.

Entre os "marmanjos", Ru
bens Stulzer, Mauro D'Aquino,
Zaquei Seleme, Adilson Zanio
lo, Sargentinho, os Pereiras n",
1 e 3, ou-seja Castro, Luizinho,
Tónico, Renato e Fernandinho
Schaeffer (este ultimo pelo ta
manho e idade, muito saliente

pois dançou a tarde toda e num

sambinha de gafieira ele é o

Chico), Nelson Bosse, Tide Mal
lon, etc. etc. etc.

IX X X \

Hoje acontecerá uma festinha
na residencia da srta, India Mo
rena, em comemoração de meis
um natalicio. Grato pelo convi
te e a tarde estarei lá para a

braça-la pessoalmente.
x x x

O rapaz já colocou a aliança,
é mêdo ou o que é?

x x x

Pelo que notei, houve termi
nas de namoros pela cidade.
Adilson x Magali, Emilíanínho x

Jucy, Donaldo x Lori.

Iíder absoluto em economia! '

Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Merced�s
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

E mais ..•

• líder em confêrte
• líder em segurança
• lídei' em todos os serviços
lO. técnica alemã em caminhões brasileíros I

Especial para carro com rádio!

25 % mais potente!
O mais completo estoque de baterias.
Assistência técnica perfeita!

Sua bateria velha tem valor: Cr$ '5·61I

E & fiLHOS
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PREÇOS

TRÊS BARRAS - 50 c.

Placas
ESPECIAIS

Cr$ 1.700,00
REVENDEDORESPARA

Doriald e Lori. Isto é causa

que se faça. Contava na certa
em

.

poder registrar o noivado
de vocês dois e agora acontece
esta barbaridade. Tem dó Lori,
não de os contras. Espero que
no baile de fim de ano, possa
ve-Ios juntinhas novamente.

x x x

Entre o Adilson e a Magali
não sei o que houve Só se-i que
os dois se amam "barbarídade",
pois não tiravam, os olhos um

do outro. "Zaquei" a situação
, está assim, um colega .do Adil
son aproveitou para fazer cíú

mes, ninguem sabe quem seja.
x x x

Este Mallonzinho é de morte.
Um 'domingo aparece todo bo
nitão cerdado de garotas por
todos os lados. Noutro aparece
todo Jururu, cerdado de ho
mens, também por todos os la
dos. Hi a causa ta malll rapaíz,

x x x

Yalú. .. z faltou segunda fei
ra e não houve dança.

x x x

Quando Alcides, ainda este
ano?

x x x

Tenho notado o Paraíba nes

tes. ultimas tempos, transforma
do em galã nordestino. Fica
mesmo uma gracinha ele de

gravata.
x x x

Surgiu um novo Fred Astai
re na cidade. Dançou pouco, se
rá a primeira vêz? Seu nome

Schuster n", 3.

x x x

Os galãs da cidade desapare
ceram. Uns casaram, outros fo
ram embora; os que restam (Ha
roldo, Ivo e Nilo), aos sabados
vão pescar t: só voltam segun
da feira, deixando nossa broto
landia a vêr navios.

x x x

Em compensação estes três

E

...

Pl�ODElO
lP ..32'1

DiESEL

É O NOVO L/DER NAS ESTRADilS BRASILEIRAS!

.
'

,
.

Fat&res ele econ@mla,
confêr!o e se9IiilrClln�a:

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE),
Com sistema de combustão por ontecã
mora de chmentc çãc contfnua.

@

Cômbio de 5 marchas, totalmente sln

crqnizo do. Mbis fórça no arranque.
maior capacidade nas subidos.

Cabine com novo de-senho: tão confor..

tóvel como um COl'rQ de passeio 1 P�ss:J1
ampla [une!c traseira, c!nzeiro, perto ..

luvas com tampa, gar.CÍ1.os.c;;Qbide, etc.

MERCEDES-BENZ DO 9:RASIL S.A�
iABRWANTE DO 19,CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS És,rRADAS BRASILEIRA$J

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO,

\ /

com o concurso do Altamiro e

Kozinho (não é o Asvald é o

outro), formaram uma típica de
arromba. Já foram contratados

para animarem o baile' do noi
vado do Alcides.

x x x

Esta eu escutei: - Dizia uma

garota para a colega. Com o

vestido que mandei fazer, terei
que forçozamente figurar entre
as 10 limais".

-Vamos ver esta maravilha.

x x x

Andam desaparecidas: Alziri
nha, e Rizete.

I," ..'
\ J1.? X X x

Até a presente data, não ouvi
nada sobre o baile de Natal.

x x-x

Bem, por hoje ficarei por aqui
e até aproxima, semana.

Nada menos de 2386 bonecas,
era até ontem o estoque da
Casa Schreiber. O maior sor

timento jamais visto. Vá você
também comprar a tua boneca
na Casa Schreiber.

Não dê tréguas
às moscas

Grande número de môscas
em revoada pelos estábulos, pe
las salas de ordenha e outras

dependências da fazenda, deter
minam' consideráveis prejuizos
ao criador. Além de possiveís
vetores de enfermidades e de

parasitas, as moscas contami
nam o leite, perturbam o sos

sêgo das vacas, e, com isto,
acarretam até uma quebra pos
sível na produção do leite.

Com o auxílio dos modernos

inseticidas, as môscas podem
ser combatidas com regular e

ficária, mas para um ataque
eticiente há necessidade de me

ios preventivos. 'Por exemplo:
evitar o mais que se possa a

multiplicação destes insetos que,
preferentemente se produzem
no estrume, que, por isso mes
mo não deve ser abandonado
nas proximidades dos estábulos
e dos edifícios. De preferência,
deve ser lançado em estrumei- ,

ras ou enterrado embora com

pequena cobertura de terra. Na

impossibilidade desses meios, o

estrume pode ser tratado con

venientemente com inseticidas

que previnam a formação de
larvas.

Os inseticidas, quando apli
cados contra as moscas, o são
sob forma de pulverização di
reta ou sôbre as paredes e ob

jetos onde costumam pousar.
Portanto, amigo criador, não dis

pense o combate às moscas como

processo garantido para melho
rar a produção de suas vacas

leiteiras .
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Serviço de Expansão do Trigo
PORTARIA N . .-1.089

-de 11 de novembro de 1958

(Fixa' preço do jrigo em grão nacional)
o Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, resol

ve, 'usando das atribuições que lhe confere o. Decreto-Lei N°.

6'.171, de 5 de janeiro de 1944, e tenho em vista o dispo�to no

Decreto N°. 44.826, de 7 de novembro de 1958,
1 0. __ O Serviço de Expansão do 'I'rígo, tendo em vista'

s produção e' o consumo interno do país, fixará as cotas de .trí

go nacional ao moinho, bem como as cotas suplementares de
trigo estrangeiro a que terão direito durante o ano de 1959"
mantida a proibição de sua €:1trada nos têrmos do que estabe
lece o art. 2°. e seu parágrafo do Decreto N°. 44.826, de '1 de
novembro de 1858.

2°. - Os moinhos poderão adiquirir trigo nacional além
de suas cotas limitadas as compras à soma de suas cotas de tri

go nacional e estrangeiro.
3°. � Os' moinhos que se utilizarem da' faculdade pre

I vista no ítem anterior terão deduzidas de suas cotas de trigo
estrangeiro, as .quantídades que ultrapassa�em as suas cotas de

trigo Nacional. .

4°. - Os u'loinhos que não tiverem possibilidade de

'integralizar as suas cotas de trigo nacional, deverão faze-lo com

o produto estrangeiro, depois de totalmente colocada a safra na

cional, mediante o pagamento de Cr$ 85,00 (oitenta e cinco cru

zeiro) por 60 (sessenta) quilos, além dos preços fixados nos ítens
12 e 13 desta Portaria.

EDITAL
Citaç�o do denunciado

José 'Finta

(f'razo' de quinze. dias)
00 Dutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Direito da Comar
ca de Çauoinhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber ao denunciado José
Finta brasileiro, solteiro, natural
de Jaraguâ do Sul, deste Estado,
filho de Martin Finta e de dna,
Otília Finta, com 18 anos de
idade, operário, residente que era

em Marcilio Dias, deste Municí
pio, atualmente em lugar incerto
e não sabido, que no processo
crime que a Justiça Pública lhe
move, por . infração prevista DO

art. 217 do Codigo Penal Brasi
leiro, foi designado o dia 16 de
fevereiro proximo vindouro, ás
10 horas, na Bala das audiencias,
no Iorum, no Edifício da Prefei
tura Municipal, andar superior,
para ser submetido a interrogato
rio, podendo logo após 011 no pro
so de três dias apresentar defesa
prévia, bem C�IDO róI de testemu
nhas que tiver, tudo na forma da
e sob as penas da lei, ficando i
gualmeute citado para a inquiri
ção de testemunhas de acusação,
em dia, hora e local 'que forem
designados fl para todos os demais
atos e termos do proceaso, até
final, pena de revelia. Para conhe
cimento 'tio mesmo, mandou pas
sar o presente que será afixado
no local de costume e pubiicado
na imprensa local. Dado e pas
sado nésta cidade de Canoinhas,
aos 13 dias do mês de novembro
do ano de 1958. Eu, Zeno B. R. Silva
Escrivão o datilografei e subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de

. Direito

Coníêre e dou fé. Data supra ..

O· Escrivão Zeno Benedito Ri
beiro da Silva

. \

r

50. - Os preços de venda, aos moinhos, do trigo
granel, serão os constantes da tabela seguinte:

Pêso hectolítrico Preço Cr$
84 518,00
83 515,00
82 512,00
81 509,00
80 506,00
79 503,00
78 (Básico) 500,00
77 497,00··
76 494,00
75 491,00
74 488,00
73 485,00
72 482,00

Além destes preços é assegurada ao trttícultor.jnaís uma
\

bonificação de 50,00 e mais 30,00.

nacío-
nal a

TRILHADEIRAS
,

A VISTA OU A ,PRAZO

Representantes nesta praça:

Z. Garcindo G. Knüppel.Lida..
'k=====================.= =-=�============================================�====�
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Cine Teatro I Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos

GAROTAS E SAMBA
- Um filme nacional -

,

com Francisco Carlos, Adelaide Chíozzo, Ivan Curí,
Renata Franzi, Zé Trindade, Sonia Mamede, Pituca, Suzi
Kirbey, Zezé Macedo e sensacionais números musicais

pelos nossos. artistas de Rádio.
"Uma fina comédia .. Música, .. Risos .. , e Garotas"."

------------ �

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

GAROTAS E SAMBA

DOMINGO _ �s 17 horas Censura até 5 anos
as 20,15 hora. ---:- Proibido até 14 anos

- EM CINEMASCOPE -

!(A vida trágica de Van Gogh)
com Kirk Douglas, Anthony Quinn, Pamela Brown,

James Donald e Everett Sloane.
\ \

"A histórica' trágica de um homem consumido pelas
paixões e da obra espléndida de um gênio do pincel,

num filme inspirado ern força e beleza!"

2a. Feira - ás 20,15 horas - REPRISE - Proíbo até 14 anos

3a. e 4.a Feira � ás 20.15 horas • Proibido até 14 anos

o MONSTRO QUE DESAfiOU -O MUNDO
com Tim Holt, A udrey Dalton, Hans Conried,

Casey Adams e Mimi Gibson.
"Das profundezas do mar, surge um ser fantástico para

espalhar o terror e mo�te sôbre a terra!"
"

5.a e 6.a Feira » às 20,15 horas ., Proibido até 14 anos
I

.

, ,

SÊDE DE V I V E R
.r

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
Cartório do Crime, Juri e Execuções Criminais

EDITAL
(Citação do denunciados Francisco de Deus
Bueno, Mateus de Deus Bueno e Jovino

Henning - 'Prazo de. vinte dias)

VOO PARA HONG - KONG
com Rory Calhoun, Barbara Rush, Dolores Donlon

e Pat Conway.
,"A vida de contrabandistas de díarnàntes, que vivem
sempre um passo a frente do perigo e da morte!"

O doutor Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da Comar
ca de' Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei,' etc.

..

Faz saber aos denunciados
Francisco de Deus Bueno, Mateus
de Deus Bueno e Jovino Henning,
residentes em :Campina do Ta
manduá. distrito de Maior Vieira,
deste Município e Comarca, achan-
-do-se atualmente em lugar incer
to e não sabido. que no processo
crime que 8 justiça lhes move,

por infração prevista no art., 129,
§ ,1°, inciso I [ do

_Codigo Penal,
foi designado o dia 6 (seis) de
fevereiro próximo vindouro às 10
horas, na sala das audiencias. no

Fórum, no edifício da Prefeitura

Municipal desta cidade. andar su
perior, para submeterem fi interro

gatorio, podendo logo após, ou no

praso de rtês dias apresentar dele-

sa prévia bem como rói de teste-,
muuhas que tiverem, tudo na for-
ma e sob as penas da lei, fican-
do igualmente citados para a in
quirição das testemunhas de acu

seção, em
.

dia, hora e local que '�
forem designados e para todos os

demais atos e termos do processo
até final, pena de revelia. Para
conhecimento dos ditos réus,
mandou passar o presente que
será publicado nos jornais " Cor-
reio do Norte" e" Barriga Verde ",

-

que se editam nêsta cidade e afi
xado no local do costume. Dado
e passado nêsta cidade de Canoi
nhas, aos 5 de novembro de 1958,
Eu, Zeno B. R. Silva Escrivão o

datilografei.
Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito
Confére e dou fé. Data supra,
O E-lCrivãü Zeno Benedito Ri- .

beiro da Silva.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

I-J.?�� H A 5, �T�:

AVISO: Encontra-se na gerência do Cine, um relógio de
. ,'. pulso, para ser entregue ao seu legítimo dono.

\arte' '

rmwww 'W44fIfW * *&MII UM; Ai; gl.'
J

') t

..
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Cartões de Natal - Antes de comprar

seus cartões de' Natal, verifique a grande
variedade de modelos ria

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
\

VISITE A (,ASA LANGER
Que Oferece para

, Este

Natal

RUA PAULA PEREIRA· 793
,

CI\RTEIRAS, CINTOS E BOLSAS
JOGOS SUSPENSÓRIO, SOMBRINHAS
CAMISAS, CAMISETAS, CALÇAS, TOALHAS
GRAVATAS MODERNAS, MEIAS NYLON E ÚNICU

ÓLEOS E'PERFUMES DE ALTA QUALIDADE,
COLARES, BROCHES. BRINCOS, PULSEIRAS I

PREGADORES P. GRAVATAS, PITEIRAS
CIGARREIRAS, 'FOSFOREIRAS, CANETAS,

,

GAITAS, ISQUEIROS, ETC.

VELINHOS. AÇUCAR llE CÔRMódicos

VEN'DE -SE
Uma casa de madeira, recém

construida, medindo 7x12 mts ..

Sem uso. Construção de pri
meira. 9 compartimentos, com

instalação sanitária' completa.
Poço e banheira dentro de casa.

Tratar nesta redação,

Utensílios
domésticos

(!ad.it �".tit4
'

- Na sua adega não deve faltar:

!I��::ha MICHIELOSuco de Uvas

Estes famósos produtos da Michielon encontrarri-se
a venda na firma

'

Com., Ind. Germano, $tein SIA
á Praça Lauro Müller' - nésta cidade I

NY'LON Lisos e Estampados
metro 52,00

Um mundo de brinquedos já expostos
.. Bonecas de todos os preços

I

Brinquedos fortes e duráveis

Tintas Ypiranga
Casa Erliía

AVISO
Vende-se

em Agua Verde, distante da cídá
de 1 klm.,uma data com casa de
morada (bungalô).
, Tratar com João Salomon, rua
Marechal Deodoro.

Gustavo Hatschbach, torne

publico que estão terminante
mente proibidas passagens, ca

çadas e pescadas em suas terras,
nas localidades de Parado e

Matão. 3x

Não se responsabiliza pelo
que possa acontecer aos que
desrespeitarem o presente aviso.

ESTAMPARIAS'

(jela�eira's B.ergon '

, (com. chaves)
a mais aperfeiçoada

'

do pais

Rádios e Radiolas

cc;Phillips'�
a última palavra em ,

RÁDIOS..
.

GRANDES VENDAS 'DEr NATAL _E ANO NOVO
Como vem fazendo fodos os anos, as Lojas Unidas Ltda.. iniciaram suas sensacionais vendas de 'Natal e Ano Novo.
Não façam suas compras sem fazer uma visita às LOJAS UNIDAS LTOA., a casa .que tem de tudo para todos.

Plásticos para mesas '

-

« «estofamentos

Algodão, Zefir
Xadrezes

Brins, Morim

Tecid08 p/cortinas
metro' 45,00

Cretones Estampados
largura 1,40 .

Cretones Garcia em cõres
'Perca I [U� m lar��ral a Cr$ 125,00 Cr$ 35,00

Piquê de Algodão
todas as cores

.metro 85,00
Cobertores Bebê

;

em cores

CHAMALOTES
\

Cr$ ,35,00
TaFetás I Xadrês mt. 48,00 a partir de Cr$ 15,00 o metro

Cintas .." (�rteiras - Bolsas ��ara Senhoras'

Cintas e Suspensórios pfhom.ens e crianças

Lamê 18,00 �

Laquê (1,40 lsrg.)
" Cr$ 55,00 -Ó,

A' mais notevel celecãe
t

de . tecidos modernos para as festas de Natal.

Tecidos para todas' as ocasiões.
-------------------------------------------------------�------�--------------

'Vejam as magníficas. exclusividades das Lojas Unidas Ltda.

Enfeites de Pi nhei ri nho
as últimas novidades

Acordeões

TODESCHINI
48 - 80 -120 Baixos

os melhores

Calças .; Combinações
Anáguas - Camisolas

(Jersey e Nylon)

- !

CHITAO
Metro 25,00 (t��aS as· c�r�sJ

TECIDOS
PARA

/ NOIVAS
-

Chocolates para Natal
, da afamada marca

BUSCHLE

Sof�s Cama
e Colchões de Mola

�tóprobel"
,

um sonho divino

Fogões Economicos
Maquinas de (ostura

, Pbillips e Crosley
, .

BICICLETAS CENTRUM PARA' ,HOME-NS E

",' .L.

w

SENHORAS

MM &&mm

,

Loj s Unid s ltdá. o�:!!a:�raI�:s��:OLIS
Rua Caetano Costar553 - Fone, 140 - Canoinhas ,corp melhores preços e qualidades!

I ....
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Hoje: os snrs. Waldemar
Alves Grein e sr. dr. João de
Assis Fo; os meninos Pedro
filho do sr. Bruno Wendler e
Viegando filho do sr. Paulo
Voigt; as sras. dnas. Elly esp,
.do sr. Ditricb Siems e Erna
esp. do sr, Felix Dimikoski;
as Sr/as. Aglai Pacheco e

Elfrida Grosskopf' (fifi).
'Amanhã: os snrs. Arno

Ccurt Hoftmann e Ernesto
Herbst; a sra. dna. Adelaide
Carvalho; a srta, lndia Mo"
rena; as meninas Hieda filha
do sr. João Iéeinert e Roselis
Maria. filha do snr. Romeu

. Tabolipa.
Segunda-feira: os srs. AI:

cides (Irosskopt, Altino Rosa,
Mario Szczygiel e Antonio
Grosskopt; os meninos AGir
Edson filho do sr: Calil Ca
dor e Paulo filho do sr. João
Augusto Brauhardt; a snra.

dna. Carolina esp, do snr.
Eduardo Dias de Miranda.

Terca-teira: os srs. Emilio
Sobottka, residente em Mar
.ciiio Dias, Oriomar Schaidt
e Firmino de Paula e Silva;
o jovem Reinaldo Voigt; o

menino Luiz Alfredo filho do
sr. Gustavo Maes, residente
em [oinuille; a sra. dna. Ger;
trudes esp. do sr. Benedito
Terezio de Carvalho [or.; a
Sra. Lucie Sakr Karlick, 1e:'
sidente em Beyruth, Republi»
ca Libanesa,' a menina Luiza
Maria filha do sr. Waldomiro
Silva.

Quarta - feira: os meninos
Sérgio Thomás filho do snr.

Waltrido Langer e Teodoro
filho do sr. Teodoro Schroe
der; as sras. dnas. Catarina
esp. do sr. Emilio Gutervill
e Stanislaoa esposa do snr.

..

Miguel Oliskouice: a menina
llka Rosinha filha do snr.
Hugo Brauhardt,
Quinia-teira os srs. Eraldo

Spitzner e Reinaldo Crestani;
as sras. dnas. Rosa esp. do
sr. Estetano Ostroski e Viú
'lia

.

dna Ana Humenhuk; a

srta. Mercedes rurtado;, a
menina Maria Edilete filha
do sr. Antonio Karoat.
Sexta-feira: os' srs. Hugo

Brauardt, Wiegando Fischer,'
o jovem Luiz Hamilton, filho
do sr. [ulio Gonçalves Cor
rêa Fo.,; a sra. dnà. Maria
de Lourdes esp, do sr. Iaris
law Sidorak; a menina 1 e..
rezinha de [esus filha do sr.

Nivaldo G. Padilha.

Cumprimentamos a todos
desejando muitas felicidades.

, )

MUITA COiSA ...

· EM
POUCO ESPAÇO
- Enquanto $e vae falando, nas

esferas governamentais, em con

tensão de preços e pilherias se

melhante, o custo de vida não

cessa de subir no ritmo alarman
te que adquiriu de poucos meses

para cá. O congelamento está' é
congelando o povo ...

- O "maior do sul do mundo"
resolveu rasgar um elogiosinho ao

"Prefeito Relampago" só porque
ele está colocando alguns parale
pipedos na cidade e a fabulosa
arrecadação havida com o injusto
aumento dos impostos? Onde es

tá todo esse dinheiro? Se todas
as ruas estivessem calçadas, ainda
não se justificaria a aplicação to
tal de tudo que foi arrecadado.

- Depois de derrotados ficaram
mais amigos, o PSD e o PTB.
Agora se tem visto. em reuniões
lá no Gungel, Haroldo, Tarcisio.
Como eles são otimos administra
dôres, com certesa estão trocando
idéias para revolucionar Canoi
nhas... Dessa amizade, talvez surja,
alguma coiza de util e aproveita
vel para a nossa cidade, porque
até agora, só se viu demagogia,
:._ Como explicação genial do

fenomeno administrativo do "Pre
feito Relampago" diz o "maior do
sul do mundo" que Canoinhas
vae sendo calçada e progredindo
administrativamente... treis anos
de governo, de arrecadação, de
recebimento de milhões de cru

zeiros, tanto dos' impostos como

da quota artigo 20, e apenas um

pedaço de rua calçada... e nada
. .

Negócio de ocasiã�
Vendem-se 50 datas em

ótimo ponto. estrada Marci-
. lio Dias. negócio de opor
tunidade. Vendem-se tam
bém separadas a partir de
Cr$ 10.000,00.
Tratar na Casa Pereira. s.o.

Perdeu -se
Um terço de prata, tendo

na Cruz a palavra (Fátima),
no traj eto dos Correios à
Matriz,

Gratific�-se a quem achar,v

entregando nesta redação.

mais.

II

AGORA ,EM CINEMASCOPE O ESPETACULAR FILME

MIG�UEL STROGOFF"
O COR REIO DO TZAR

que o CINE TEATB.O VERA CRUZ exibirá .nas festas' do NAT.AL, aos seus

distintos habituées, fechando assim com Chaves de Ouro, a programação de 1958!

1_ .. '1'0'1'1 '.1' ,._ •• ' ." ..... � _ •

; . CIJRD .IIJRGIIIS

l!ilM�.JwrJ .. _��!J�.!�i!1 PAGIE Q

"Das páginas gloriosas de Júlio Verne, "Miguel Strogoff" é bem o simbolo do
herói que arrisca' a vida, para libertar um povo oprimido!

Cenas monumentais

Deslumbrante e gigantesco espetáculo em cores e cinemascope
Duelos - Lutas Selvagens! Ação! Violência! Romance!

Um espetáculo cem por cento grandioso!!!
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Prete SOS

Conselheiros
o nosso colega de imprensa

"Barriga Verde" sempre "aten
to" aos interesses, não da cole
tividade, mas de grupos da sua

grei politica, volta constante
mente 9 reprisar sobre o artigo
20 e a quota aos Municípios,
para recriminar o Govetno do
Estado pela falta de cumprimen
to das obrigações com os Mu
nicipios governados por Pete
bis tas 'e Pessedistas, chegando
mesmo ao "cumulo" de preten
der dar conselhos de como de
vem proceder os altos manda
tarios da administração Esta
dual. Ora, se estamos aqui em
Canoinhas com "a quota aludi
da quasi em dia, mesmo antes

de 31 de Dezembro, cujo saldo
não contribui para aliviar em

absoluto a situação agonisante
da Prefeitura" cuja arrecadação
e parcelas da quota que vem

recebendo, não sabemos em que
está sendo aplicada, evaporan
do-se a receita como por en

canto. Canoinhas com a receita

Municipal que atualmente dis

põe, podia atender sobejamente
ás suas necessidades no que diz

respeito á conservação de E'S

tradas e embelezamento da cí

dade (independentemente de cal
çamento que é pago pelas par
tes interessadas), reservando to
da a . quota do 'art. 20, por 5
anos e com o total aplica-lo no

serviço da agua e esgotos de

'que muito necessitamos. Seria
aconselhavel isto sim, lembrar
o senhor Prefeito para reservar

a "quota do art 20" para esse

fim, ao envez de envenenar a

opinião pública com pretensos
ataques ao preclaro Governador
do Estado.

Uma sugestão' oportuna em

troca ás grosserias dos artigos
que vem publicando "Barriga
Verde", é; que o Prefeito Mu

nicipal, se é que trabalha pelo
bem e pelo progresso desta ter

ra, estude um empréstimo, dan
do em garantias a quota do art.
20 e inicie imediatamente o ser

viço de agua e esgotos, cujo es

tudo e planta se acham na Pre
feitura desde os bons tempos
do governo Udenista de Bene
dito Theresío de Carvalho Joro
O proprio Governo dó Estado
será o avalista desse empresti
mo e qualquer companhia acei
taria a tranzação. Canoinhas com
isso terá a sua rede de agua e

esgotos, se não concluida, ao

menos iniciada neste .Governo
Municipal.

.

A quota do art. 20 devida aos

Municipios, indiretamente é 'des-
tinada para grandes obras e não Casa Schreiber que dispõe de

para pagar funcionário público
tudo para todos, procure-a e

e conservação de estradas, dis- verão Enfeites de pi.nheirinhos
pondo para esse fim, a Munici- _como seu:pre, a partir de Cr$

palídade, de receita propria,
I
2,00. NOVidades estão entrando
diàriamente.

principalmente aqui em Canoi- .

nhas que atinge aproximada- Casa Schreiber a. LIDER

mente a casa dos onze"milhões
anuais.

Porém o que falta é tino ad
ministrativo e conhecimento de
causa e de corno chegar ás con
clusões. A isto devemos nós da

imprensa dar os nossos parece
res, mas nunca dar "conselhos"
para aqueles que pretenderam
posições politicas com fantasti
cas promessas ao eleitorado de
que fazem e acontecem e que
são os maiores conhecedores das
necessidades públicas etc. etc.
etc. e que no entanto, depois de
assumirem o mundo, ficam a

páticos quando surgem proble
minhas curriqueiros pela sua

frente, não aludindo a graves
problemas que atualmente afli
gem Canoinhas, corno por exem
pIo agua e esgotos.

Portanto, nobre colega de

imprensa, saia 'do ostracismo e

venha realmente lutar por esta
terra que sempre diz ser sua

querida terra, com o' alto espí
rito de cooperação e dignidade
profissional.
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J Presentes de natal para l_Se os leitôres quizerem sa

todas as idades, sortimento ber até onde vae o regime dita

fabuloso na Casa Schreibe�. torial do "Prefeito Relampago" e

, como ele é mesmo "bonzinho".
-------------

procurem saber o que ele fez com

as casas do Stadium Municipal,
deixando sem teto o material de
esportes 'do Botafogo E. Club,

_;_ Continúa a Prefeitura cem

as
.

suas obrigações atrasadas. A
muito tempo que não paga as

subvenções, opera rios e titulos e

o Prefeito vae bem, obrigado ...

cacique

m
A ascenção do custo de vida

é tão astronomicamente diabo-
lica, que nos custa a crer, em:
tão curto lapso de tempo, todas
as coisas se tornaram ínacessi
veis, tanto para' pobres, teimo
sos, ricos e abastados.

Hoje em dia só temos um di
reito, poder sonhar: Todos os

artifícios e armas governamen
tais -são diminutos calibres para
susterem este avanço dos "ani
mais marinhos" que se embre
nham pelas terras brasileiras.

As artimanhas dos altos de-

gringoladores de estomagos es

tão nos carregando por cami
nhos' invios, e se algum dia ti
vermos a parada perdida, eles
nos alentarão com suas belísa
-rías, afim de que possamos, já
que somos por indole teimosos
em permanecermos lutando con

tra o "tubsronato", jogarmos
nessas decisivas cartadas. Tal
vez vençamos a fome:

Vencendo-a, tornaremos a en

centrar; praza aos céus, já que
em sonhos a temos sempre,
nessas verdadeiras noruegas.
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