
A ti vidades do
'

Deputado A ROLDO
Governo Federal para pavimentação
rodovias que ligam nosso Estado

Ano 14
E' o seguinte o telegrama recebido que transcrevemos na

íntegra para conhecimento de nossos leitores.

Alfredo Garcindo - "Correio do Norte". Informo presa
do amigo ocupei tribuna grande expediente sessão ontem camara

abordando problema rodoviario catarinense vg clamando contra

desigualdade tratamento governo união face outros estados fede

ração e pedindo vg principalmente vg seguintes medidas bipt
Inclusão planorodoviario nacionalrodovias que ligue Sto. Antonio ou

Barracão a Clevelandia vg Palmas no Paraná e dai a Porto União vg
Canoinhas vg Mafra vg Campo Alegre vg Joinville vg São Fran

cisco Sul vg escoadouro natural toda região pt Extenção traçada
br/88 que vem de Itajaí a Blumenau a Papanduva até cidade

Canoinhas ptvg Devolução pelo governo união toda soma despen
dida pelo governo do estado na construção et pavimentação es

trada Blumenau Itajaí trecho integrante br/88 do plano rodovia

rio nacional que visa ligar citados portos ao planalto norte ptvg
Pagamentos cotas atrasadas fundo nacional _pavimentação ptg I

mediato inicio trecho Lages Fpolis da br/�6 cujos trabalhos se

,desenvolvem atualmente de Lages para oeste com evidente pre

[uiso para capital vg para a homogenidade economica Sta Cata

rins et para o fisco estadual visto que drena riquesa extremo

oeste' para os estados visinhos provoca evasão receita pt Discurso
suscitou interesse provocando manifestações favoraveis em apar
tes dos dep Munhoz do Rocha vg Seixas Daria vg José Sarneyvg
Carneiro Loyola vg Arno Arndt vg Clemens Sampaio vg Milton

Campos vg Reis e outros

Cordial Abraço Dep A�OLDO CARVALHO

Cr$ 220,00 para
Cr$ 320,00

indústria foi o

Vereadores
à nova Taxa

Em vigôr desde 1.
Esta semana, o cobrador da

Cia Telefonica, por ordem da

Direção Geral, em Florianopolis,
percorreu o comercio e indus-

, tria, inclusive os assinantes par
ticulares, tentando cobrar o no

vo aumento, a partir de janeiro.
Segundo estamos informados,
muitos assinantes pagaram e ou

tros deixaram para aproxima
semana, até se inteirarem com

pletamente do assunto.

Atravez destas colunas, já pu
blicamos a Lei para conhecimen
to de todos os nossos leitôres.
A direção da Cia. Telefonica
Catarinense está usando um

meio ilegal para a cobrança das

assinaturas. Se o sr. Rodrigo
Azambuja, elemento da Direção
Geral da Cia. e pessôa creden
ciada para resolver todo e qual
quer assunto concorrente a mes

ma e se por ocasião da aprova
ção da Lei, ele concordou com

novo aumento e a vigencia des
sa mesma Lei, a Cia., por sua

vez, não podería em hipotese

residências

para
qt;Je

e

CARVALHO pedindo providências
Planoe inclusão no Nacional

ao

de

rm�ri�tari�: t c.' L�R�Al��
CAIXA POSTAL, 2

Dia 2 de egosto
grandiosa festa em

benefício do Ginásio
A Associação Pró Ginásio de'

Canoinhas, em sessão da Dire
toria, resolveu realizar mais
uma festa popular em beneficio
do Ginásio Santa Cruz, em 2 de

agôsto, ocasião em que sua Excia.
Redma. D. Daniel Hostín ofm.
Digníssimo Bispo de Lages, dará
â benção inaugural ao nosso

estabelecimento de ensino gina
sial.

Máquinas do DER

patrolam estradas

munIcIpaIs,
As estradas de Bela Vista do

Toldo, Colonia Ouro Verde, São,
Sebastião dos Ferreira e outras,
estão sendo patroladas pelas ma
quinas do DER, Residencia de
Canoinhas. Não se conhecendo
as razões nem motivos porque
as maquinas da' Prefeitura não
atendem nem zelam pelas estra
das que lhe estão afetas, o De

partamento de Estradas de Ro

dagem está prestando colabora
ção ao povo do interior que de
vido o péssimo estado que se

encontram as estradas munici

pais, estão até impedidos de vir
à cidade. Nos proximos dias,
outras estradas do Municipio
receberão assistencia do DER,
estando algumas maquinas já
na estrada de Felipe Schmidt e
Valinhos,
Presta assim o Governo do

Estado, assistencia ao nosso Mu

nicipio, retirando as maquinas
das estradas estaduais, para so

correr às municipais, atendendo
as reivindicações formuladas a

travez do Diretoria Municipal
da UDN e de comum acôrdo
com o dr. Guilherme Scheide,
Engenheiro-Residente.

o

a

aprovou com, relação
Telefonica
de abril de 1959

comércio e

Camara de

alguma, extrair os recibos com

data de 1 de janeiro de 1959.

Além dísso.. constitue a inicia
tiva da Telefonica, uma afronta
à Camara de Verêadores.

Tomando conhecimento do que
estava acontecendo, o sr. Alfre-

I do Garcindo, Presidente da Ca
mara de Vereadôres, radiogra

I fou ao sr. Rodrigo Azambuja,
solicitando providencias e exi

gindo o cumprimento da Lei.

Os senhores assinantes não
devem aceitar os recibos com

aumento com data de janeiro e

sim a 'partir de 1 de abril. Do
mez de janeiro a março, as men

salidades devem ser cobradas
sem majoração de especie algu
ma. Caso a Cia. continue não

cumprindo o que foi combinado
e firmado atravez da aprovação
da Camara de Vereadôres, os

assinantes devem se dirigir ao

sr. Alfredo Garcindo ou a qual
quer .dos vereadôres em exer

cicio.
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FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Fôrça e Luz
Continuam os estudos em torno da instalação

,de' uma usina de emergência
Estamos recebendo diariamente cartas e mais cartas, pe

dindo que continuemos batalhando em pról da solução do pro
blema de energia eletrica, principalmente para a instalação de
uma usina de emergencia, anexa às instalações da Canoinhas For-

.ça, e Luz. A nossa campanha está merecendo o apôio popular e

podemos mesmo adiantar aos nossos leitôres, que além das pro
videncias já tomadas e levadas a bom termo, breven.ente dare
mos publicidade da maneira como vae ser resolvido a usina de

emergencia.
,-'

Sabemos o quanto será dífícíl a tarefa dos responsaveis
dessa iniciativa, pois da forma que foi feita e realizada, demanda
a aplicação de bastante dinheiro e a cronstrução de uma nova casa

de controle. Mas, tudo isso será facil, se as Associações de Clas
ses,' Poderes Executivo e Legislativo e a colaboração do· povo,
estiverem unidos em busca ela solução.

Os viajantes que chegam a nossa cidade, notam que exis
te desinteresse completo pelo nosso progresso. Casas comerciais
sem movimento algum. Industrias paralizadas, trabalhando ape
nas as que possuem força diesel. Ruas desertas e os guichês dos
Bancos sem movimentação. Mais do que nunca, é preciso com

toda urgencia, resolver êsse impásse. O pôvo está na expectativa.
Não devemos apenas aguardar o resultado do empreendimento
que o Governo do Estado está levando ao termo final, com a

suplementação da usina de Bracinho e a instalação dos grupos
geradôres diesel, marcado para o fim do corrente mês. Alé� de

tudo, tendo a .nossa industria certeza de poder contar com uma

força extraordinária cedida atravez da usina de emergencia, a

nossa produção ingressará num novo ritmo de progresso e evo

lução. Na certeza disso, voltará a reinar a tranquilidade em nos-

so meio econômico"
Mesmo diante dessa calamitosa situação, motivada pela

estiágem considerada maior e mais grave dos ultimas cinco anos,
não devemos esquecer de destacar o trabalho grandioso do Go
verno do Estado, que está tomando todas as providencias para
no mais curto espaço de tempo, por fim ao racionamento. So
mente os que estão procurando considerar a falta de energia elé

trica, responsabilidade dos governos udenistas, na esperança de
tirar proveito para o próximo pleito eleitoral, é. que não enxer

gam a ,realidade e nem vêm o que se está realizando. Se esses/
aventureiros políticos esperam ganhar eleições fechados entre

quatro paredes, criticando sem conhecimento de causa, estão
muito enganados _: é preciso sair à rua - conhecer de perto
os problemas e apresentar sugestões para as suas soluções. É
preciso cooperar, colaborar. O povo está vendo e anotando os

nomes daqueles que não veem senão a exploração politica. E, es
ses tem sído tantas vêses derrotados, que para aprenderem a

julgar seus opositôres, precisam mais uma 'vez, �erem vencidos.
Aí, sim, é possível que reconheçam o valor dos adversarias e as

providencias que estes tomam quando osproblemas se apresentam,

a
'_./

Senhores Produtores,
Indus·triais, Agro-Pecuaristas

vossa presença nesta
-

E X P O S I�Ç A O
RIO NEG�jO f, MAFRA �r

é uma - necessidade I

Coopere para o brilhantismo e sucesso do certame comemorativo ao 1300 aniversário da colonização alemã, expondo os teus produtos
'"

na Grande Festa de Trabalho, que será: a Primeira Exposição Agro-Pecuária Industrial de Rio Negro e Mafra,
cuja data está marcada, a realizar-se de 8 de nóvembro a 8 de dezembro do corrente ano.

;

Informações sôbre o Certame As informações sôbre a 18 Exposição Agro-Pecuária e Industrial de Rio Negro e Mafra poderão ser

----�---------------,obtidai· no Comissariado Geral, que mantem escritório à rua Benjamim Constant, 30, na cidade de

Mafra, fone 1055 ou com o sr. SCHNEIDER, no Hotel OURO VERDE�. quarto 17, nesta cidade.

'.

-
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CO�REIO DO NORTE 11-7-1959

o C O r r e n c i a-s.Combete ao PoliciaisCarrapato
Foragidos da Penitenciaria

- Foragiram da Penitenciaria
do Estado, os sentenciados: Ag
nelo Vieira da Silva, cutis parda,
bigodes raspados, sobrancelhas
arqueadas, com 1,78 m de altura,
corpo regular. César Luiz Xa
vier de Abreu, cutis parda, bi
godes raspados, sobrancelhas
arqueadas, 'com 1,66 de altura, I
corpo regular. Qualquer infor
mação, dirija-se a Delegacia de
Policia rrtais próxima.
Visita inoportuna - Os ami

gos do alheio, aproveitando-se

da. ausencia do Dr. Romeu Fer
reira, fizeram-lhe uma visita irro
portuna e após terem visitado
todas as dependencias de sua

casa, aproveitaram-se de vários
Martines, Cinzano e Wishy e to
maram alguns drinks.

Revolver roubado - Olivio
Rocha, queixou-se na Delegacia
de Policia que foi furtado de
sua residencia um revolver 32
H. O. cabo de osso. Após algu
mas diligencias foi localizado o

ladrão e'entregue o revolver ao
seu proprietario e foi identifi-

�

cado como sendo Teles de tal,
fregues assiduo da Delegacia e

bastante conhecido Como ladrão
de garrafas, nésta cidade.

Bicicleta achada - Encontra
se nésta Delegacia' uma bicicle
ta marca Presidente, para mo

ças, de cor vermelha. Psra re

tira-la basta seu proprietario
apresentar o certificado de pro
pri€dade.
Carro roubado - Foi roubado
um automóvel marca Dedge,
modelo 1950, cor cinza, motor
n? T 3185495, seis cilindros, pla
ca 36-46-39 de propriedade de
Celino Borgetti, residente em

Londrina. A Delegacia solicita
informações.

Jeep roubado - Foi rouba
do um Willys Overland, cor

azul tropical, seis cilindros, mo

tor BS 821 R 775, ano de 1959
com etiqueta no parabrisa
308131 de 17 de junho perten
cente a Antonio Ungaro, resí-.
dente em Maringá.

Por Ferriãndo Rodrigues Laureano
Médico Veterinário

(5a. !legião do SDSA)
Já vimos que o carrapato vem causando grandes embaraços

às nossas criações e constituindo quase um flagelo dos nossos fracos

.rebanhos de gado bovino, principalmente.

i
A TRISTESA bovina é causada por protozoários cuio hos-

'pedeiro é um carrapato existente em nossoe pastos. �

A morte de grande número de cabeças de gado é devido à
situação em que os animais ficam no período de infestação do caro

.rapato. Calcula-se que 8 perda ultrapassa os 10% em nossas criações.
Os meios de combate a eS86 parasito iá são conhecidos dos

criadores, mas aqui desejo apresentar uma sugestão.

Há, como se sabe, vários carrapaticidas no m�rcaào e todos
são efecientes. Nos dias que correm já se emprega pouco o banheiro
carrapaticida; modernamente estão sendo usadas as pulverizações, as

aspersões e outros meios mais simples e práticos, tanto para fazendas
de grandes manadas como para poucas rêses.

Outro sistema de combater-se o carrapato é trocar de pasto
cada 14 meses, mas êsse processo requer grandes áreas para as cria
ções.

Registro (�i v il EDITAL
Maria Góss Glinskí Oficial do

Registro Civil do Distrito .. de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina .. Faz saber que pretendem
casar: Julio Corrêa de Paula e

Valfrida Rincão. Ele solteiro, la
vrador, natural de Anta Gorda
deste Distrito, nascido a 30 de

Janeiro de 1928, residente neste

Distrito, filho de Antonio Fran
cisco de Paula já falecido E: de
dona Collecta Maria Corrêa, re
sidente neste Distrito. Ela sol
teira domestica, natural de Flu

viopolis. Estado do Paraná, nas
cida a 11 de Fevereiro de 1926,
residente neste Distrito, filha de
Vicente Rincão já falecido e de
dona Maria Beliska Rincão I e

sidente neste Distrito.

solteiro, lavrador natural de Pa
puãn deste Distrito, nascido a 2
de Julho de 1941, .. residente
neste Distrito filho d� Joaquim
Henrique Ferreira já falecido e

de dona Catharina de Souza Fer
reira, residente neste Distrito,
FIa solteira, Funcionaria Publica,
natural de Arroio Fundo desta
Comarca, nascida a 24 de Ju
nho de 1935 filha de João Caro
valho do Prado e de dona Bal
duina Pereira da Luz, residen
tes em Arroio Fundo desta Co
marca.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 180 do Codigo
Civil. Quem souber de algnm
impedimento deve acusar na

forma da Lei.

Paula Pereira, 3 de Julho de •

1959.
Maria Góss Glinski

Oficial do Registro Civil.

Acho que os senhores criadores devem se reunir e comprar
a aparelhagem para pulverizações, com duplos jatos. Este processo os

norteamericanoa estão empregando em alta escala. Dessa, forma todos
poderão ser- servidos na época e, fóra dai essa aparelhagem poderá,
ter um cem número de outras utilidades. As bombas carrapaticidas
sã. práticas e bem mais baratas que oa- banheiros e têm muitas ou

tras aplicações práticas na agricultura.
Atendam senhores a êste apêlo em seu beneficio, pois é me

lhor prevenir que remediar.

Agasalhos para Inverno

Casa ErlitaDescascadores de Arroz
Com e sem classificador. �- Pronta entrega Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do Nortez ..GARCINDO & KNlJPPEl LTOA ..

Oliverio de Souza Ferreira e

Joana Carvalho do Prado. Ele

• •

=::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::;�:::::::�:l.;::=:::.:�:::::
:: ::
55 O financiamento de construção da casa' própria feito pela 5i
� H
55 Caixa Economica Federal de Santa' Catarina 5:
H

-- H
ii- depende exclusivamente do montante de

c

seus depósítos. ii
ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii•• 'iii.

i! suas reservas em depósitos na iS
� =

!! CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii
� H

55 SANTA CATAR·INA. ii
H H

'. ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
:: O" 5

.

238 =
••
=

� illvelra n. 44, em frente á Matriz CristoRei- i5
I: ::
;:3:::::::;:::::::::::::::::::::1:::::.::::::;::::::::::===:::::11;·::::::::1=::=:::::::::::::11::::

NATURALIVIENTE DIESEL ...

,

!VIAS, SEI\PI. DUVIDA

E D

- símbolo de potêrlcla.,
economia e

duraoilidade érn
tôdas as

estradas do

m�ndol

\

/

Adquira hoje mesmo a afamada

Máquina de Costura "VI(jORELll"
oferta especial da

CASA ESMALTE
p�r apenas (r$ 495,00 mensais.
n única maquina com 1/2 século de garantia.

,

CONCESSIONARIO AUTORllADO.

A_ MALLON e: elA.
,

Santa' CatarinaCanoinhas
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Assistam amanhã, no Estádio unicipal. a
·

sensscionel porFia Futebolística
(Campeão de
Porto União)

I

_

PELOS LAIRE§
(! ./faJ O <D�e§

.

�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 16 os srs. Altamiro
R. da Silva, Ciro Q. Bastos, CA 5Ar�Sldente em Lapa, João Ma-
rta Rodrigues e Coronel SeI'
oero de Almeida.

MDia 17: os srs. Arnaldo José
achado e Aleixo Brennv;

ANIVERSARJAM.SE
Hoje: os srs. Lauro Fer

nandes Luiz e dr. Lauro Cõr»
te; os jovens· Fabio Fuck e

Joãozinho e Pedrinho Ruâe»
o menino Leomar filho do sr.

Leonardo Brey; RS srtas. Se
bastiena de Lima e Ecilda
Maria Perosso,

Amanhã: os snrs. Nelson
Hoepfner e Antonio Machado
de Souza,' o jovem Otavio
Herbst;· o meninos Edgard
filho do sr. Affonso Knonp;
as sras. dnas. Nelly esp. do
sr. Lamartine Augusto e Ce
cilia esp. do sr. João A. Brau ..

hardt, a srta. Carmelina Pinto;
Dia 13: os snrs. Claudio

Vieira, Adolto de Oliueira
Oodoy e Ivo Humenhuk; a

sra. dna. Maria da Luz esp,
do sr. Carlos Schramm; a

srta. Catarina Maria Seleme;
as meninas Eunice filha. do
sr. João Trienoeiler e Marga.
reth filha do sr. Edgard K.
Pereii a; o menino Hipolito
filho do Sr. Alberto Wardens'
ki.

Dia 14: o jovem Aleixo
Tchaika; a menina Rosely
Maria filha do sr, Odioal 1<..
dos Santos, residente em Blu
menau.

Dia 15: o sr. Miguel Ler
chacki; o jovem Mario Rudey
o menino Aleixo filho do sr.
José Wordenski; as sras.
dnas. Irmengarda esp. do sr.
Oswaldo Soares, residente em

i)(apecó, Rosinha est». do sr,
Zeno C. Zippel, I'roncisca
esp. do sr. Narciso Leonardo
Rathes fi sra. Vva. Helena
Bastos.

o menino Helmar filho do
do sr. João A. Seleme; as

sras. dnas. Laurecy est»: do
sr. Cal/Os Dolla e Cecilia rsp.
do sr. Antonio da Silva e

Souza; a srta. Babete l.f egger
(irmã do Pastor), atualmen»
te em viagem pela Europa;
as meninas Edite filha do sr,
Dionizio Andromico Orgecos»
ki c Cleusa Regina filha do
Sr. Horaoio H. da Silva.

Cumprimentamos a todos
desejando muitas felicidades.

Gente Nova
Acha-se em testas desde (J

dia 7 do fluenie, o lqr do
casal Dna. Maria ""sr. Aloi
sio Marcinichen com o nal
cimento da menina Raquel

. Aparecida, ocorrido em La
jes, Se.

Nossos Parabéns.

Noivado
Com a Srta Cetina filha

do snr. Ludovico Pieczarka
contratou casamento o [ouem
Silvino filho do casal Dna.
Paula - sr, Vendelin Erhardt,
Nossas Feliátações.

Enlace
Unem-se hoje petas sagra",

dos laços matrimaniais a srta.
[anete, filha do casal Dna.
Helena " sr. Leopoldo Buba,
com o jovem Waldir Wiese,
filho do sr. Afonso W iese.

.

,

Nossos votos de felicidades.

Cobertores,
pijamas peluciedes

ERLITA

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte
\

VENDE-SE
.

TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)
-

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade' e
cultivador. Preço de ocasião, Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

UMA VEZ
POR SEMANA

(CACHIMBINHO)

Amigos, bom dia. Depois de

algumas semanas de ausência

aqui estou novamente. Durante
este tempo muita. cousa acon

teceu f' muita "lingua" teve a

sua lubrificação aumentada; in
felizmente devido a contra tem

pos de tempo e de "luz", não

pude aproveitar estes "furos".

x x x

o acontecimento da semana

que se finda, foi o 25°. aniver
sárío de casamento do casar
Herbert-Nidia Ritzmann. Se

gundo o comentário de "pre
sentes" a festa, foi uma ver-Ia
deita maravilha e o casal com a

simpatia que .lhe é peculiar,
recebeu um verdadeiro "�undo"
de convidados, sendo alvo de
carinho e admiração de todos.

x x x

No dia anterior ao das Bodas
o Sr. Herbert fez sua despedida
de solteiro. na chácara do Dr.'
Saulo, onde fui saudado e re

cebeu uma 'Faixa Azul".

x x x

E por falar em "faixa 'azul",
está na cidade o querido Irmão
Geraldo Luiz, que irá passar
uma temporada entre nós. Ao
ilustre visitante meus votos de
Iehz estada em nossa Princesa
"do Planalto. Diz ele que; não

pode se acostumar em tomar

"café"(!) sem "Pires".

o "olho clínico": do Irmão
Geraldo irá escolher as candi
datas à Rainha do Ginásio, na

festa a realizar-se dia 2 de a

gosto. -

x x x

Voltou a residir em Cancí
nhas, o jovem Arúldo' Pacheco
dos Reis, o popular Azeitona.
O "Nego" tá, se virando pra: ver
se entra no Clube.

x x x

Hoje é aniversário do polaco
Champoski.

x x x

Alvoroço na cidade. Chegou
sexta- feira, o Bigodudo, para
completar o Trio: Fordinho,
Flávio é Bigodudo.

\x X X
I

O Gabriel ainda não empla
cou seu "TRUK".

.x x x

O. Thien num sábado destes

viajou a Porto União, voltando

(Conclúe na quarta página)
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Emendas apreserrtadas ao Orçamento da União

para 1960 pelo Dep, AROLDO CARVALHO e

que visam beneficiar Canoinhas e Papanduva
Para uma patrulha mecanizada em Papanduva Cr$ 5

. milhões.

Escola Prática
/

de Agricultura "Vidal Ramos" Cr$ 3
milhões.

Para. a localização e instalação de uma usina de pas
teurização de leite em Canoinhas, mediante acôrdo com a

Prefeitura Municipal, Cr$ 2 000 000,00.
Para uma estação experimental de trigo e campo de

multiplicação de sementes junto a escola Prática de A
gricultura "Vidal Ramos", Cr$ 5.000.000,00.

.

Para serviços de reflorestamento nLS municípios de
Canoinhas e Papanduva, mediante conventos com as Pre-

I feituras, Cr$ 1.000.000,00.
Para instalação' de parques florestais, hôrtos e serviços

de -reflorestamento no Vale de Rio Canoinhas, municípios de
Canoinhas e Papanduva, notadamente nas-regiões, do "Pal-
mital" e "Salto do Rio Canoinhas" mediante convenios com

o Campo de Instrução Marechal Hermes e Prefeituras Mu

nicipais, Cr$ 5 000000,00.
Para instalação e manutenção de um posto metereolo

gico em Canoinhas Cr$ 1.000.000,00.
.

-, '.

-Gínásío Santa Cruz de Canoinhas, para obras .....
Cr$ 500.000,00. J

Mudas de batata ingleza de procedencia ho
landeza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de
Castro - Estado do Paraná. Altamente 'selecionadas,
embaladas em caixas de 30 quilos, estão senduven
didas pela Associação Rural de Canoinhas que tomou
a iniciativa de introduzir em nosso Município, mudas
de batatas proprias para. exportação.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLAMAÇOE�,
C O C E I � A 5,
F R I E I R A 5,
E S P I N H A S, E'r C.NUNCR EXISTIU IGURL

CONTRA CASPA,
(

QUEDA DOS CI· .t

BELOS E DEMAIS •

\ -

\ �

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.
,i9!'1ICO, C�PJL�R
pail:i'l(t:HENCi�

t
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dos premias a todos os expositôres, inclusive diplomas e medalhas
aos colaboradôres da exposição. A área destinada à parte indus

trial, méde aproximadamente 3 mil metros quadrados. além do

pateo para desfile de maquinas e parque de diversões. O pavi
lhão indusaríal ficará na cidade de Mafra, ao passo que o da agro
pecuaría, ficará situada em Rio Negro.

As informações sobre ala. Fxposição, poderão ser obti

das no Comissariado 'Geral, que mantem escritorio à rua Benja
min Constant - 30 - Mafra ou com o sr. Schneider, no Hotel Ouro

Verde, quarto 17, nesta cidade.

Em comemoração ao transcurso dos 130°. aniversano da
Colonização Alemã, de Rio Negro e Mafra, estes dois Municípios
realizarão do dia 8 de novembro a 8 de dezembro, monumental'
exposição agro pecuaria-industrial, pujo ato inaugural, será pre
sidido pelo Exmo Presidente da Republica, Governadores do Es
tado de Santa Catarina e Paraná.

Ala. Exposição Agro Pecuária e Industrial de Rio Negro
e Mafra, terá finalidade de demonstrar o progresso alcançado pelo
Paraná e Santa- Catarina, não só na parte industrial, como tam
bem na agricultura e pecuária. Esse fato que se reveste .de suma

iinportancia, não só pela data comemorativa, como também, pelo
empreendimento que se pretende realizar; tem merecido por par
te das classes produtôras e da' população, os maiores apoios, -o
que faz crer que a mesma terá absoluto exito.

. Visitou-nos esta, semana o sr. Alexandre Schneider, Su-
perintendente e a quem está entregue a parte da montagem da
exposição, que manteve com o nosso Diretor longa palestra so

bre a futura exposição, informando-nos ainda que no fim da pro-
.

xima semana, pretende visitar os nossos industriais e colocar à
disposição dos mesmos, alguns stands para a mostra de nossos

produtos.

Informou-nos ainda o sr. Schneider que serão dístríbuí-

Vende # se
Uma casa de madeira com 96 m2, galpão etc, com

a àrea de chão de 800 m2, 50 pés de frutas de ótimas

qualidades; situada à Rua Barão do Rio Branco, traversa

João da Cruz Krailing, p�lo preço de Cr$ 150.000,00.

Tratar com o Sr .. Alfredo Garcindo em Canoinhas.

P' e

Para
çoes

PAPANDUVENSEI
p'r�feito do ,\Aunicipio de Papanduva, nas' proximas elei
de agôsto de 1959, vote em JOVINO TABALlPA,
Homem honesto, trabalhador, capaz de- solucionar

os problemas do teu Municipio.

.�',

VENDE-SE
Em frente à Esquadrias

São José.

Uma data e uma casa

casa em estado de nova

medindo 7x7 com rancho e

paiól - terreno cercado -

bõa agua.
Ver e tratar,

com o proprietário
fonso Grosskopf.

no local
sr. Af-

3x

•

re zar

UMA VEZ
POR SEMANA.

(Gonclusão da 3a página)
impressionado com certas "bel
dades" de lá. milito vivo hein
ThieI}?

x x x

O Mallonzinho esta mobílían

po o seu apartamento.
x x x

O Ixo continua a destampar
"champanhe" que a outros per
tence. Qualquer dia você se

"amarram" Polaco.

x x x

.-1
Agora vamos falar seno. A- o

contecerá hoje no Clube Canoi
nhense uma grandiosa festa com

a participação de um corpo de

Ballet, da cidade de Mafra. Se
gundo o comentário de pessoa
que merece crédito as "garotas"
dançam muito bem e a nossa
socidade terá oportunidade -de
apreciar um belo espetáculo.

x x x

Unem.se para todo sempre
na data de hoje, o Sr. Waldir
Wieae e a Srta. Janete Buba.
Ao jovem par que hoje se for
ma meus votos de felicidades
contínuas.

x x x

Por hoje é só e até a próxí
ma semaaa.

Demonstração da Receita e Despeza da Festa da Pia

União de Santo Antonio -- 14 de junho de 1959

Receita
Bonecas vivas
Avíãozínhô
Tiro ao Alvo

Jogo dos Bonecos
Roleta

Bingo
Telegramas
Fitinhas
Bazar
Barraca dos CR$ 10,00
Festival da Congregação Mariana
Trezenas

Festeiros ,

Rifas diversas-
Contribuições diversas
Cozinha
Churrasco
Bebidas'
Quentão
Leilão

Despesa
Pago a:

I

Alfredo Mayer & Filhos Ltda. 1.450.00
Tipografia Artes Graficas 4.000,00
Lojas Unidas Ltda. 1.107,00
Casa Erlita 331,00
Grafiea Santa Cruz 45,00
Carlos Sachweh 330,00
Anastacio Buba 84.00
Armazem Ouro Verde 200.00
Comercio e i. Fischer & Cia, 550.00
Silvino Vogt 700,00
Augusto Haensch 1.300,00
Erna Hanzen 530,00'
Bar e Restaurante G uarany .. 560.00
Aldair Ferreira 1.00U,00
G. A. Novak 400.00
Pedro Perucci 3.380,00
Diversos 3,13S,OO'

LUCRO LIQUIDO VERIFICADO 149.444.00
------------------------

168.546.00

Canoinhas' 10 de Julho de 1956
JOSEFINA OUTRA FREITAS - Tesoureira

';
._� ""'?=�:4'

c-s 45.722,00
10.843,00
6.260,00
%58;00

1.902,00
905,00
250,00
640.00
269,00
720.00
320,00

5.588,00
4.590,00
7.710,00
6.283,00

40.298.00
9.550'00
5.469.00
8.092,00
12.807,00

0'0

Cr$168.546.00
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NOVI'DADES
em

Cristais Prado
recebeu a
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d g
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ai Dentaduras Anetomkes ii
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iI Rua Vida I Ramos li
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Dr. Arnoldo Peiter 'Filho
I

ADVOGADO
CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel ern Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Vende ou Troca-se
Uma casa em Curitiba com' seis peças, na Vila S. Pedro,

por uma propriedade em Canoinhas, pode ser só lote de terreno

ou com casa. Base de negócio Cr$ 130.00,00. Tenho tambem uma

casa e Abranches com sete peças, perto de igreja e bom colé

gio, Base de negócio Cr$ 170.00,00.

Tratar com o Sr. Estanislau Dambrovski - Vila Fani em

Curitiba' Caixa Postal, 2668.

•

! \�

V. S. poderá comprar re

logios modernissímos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
da Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
o sabão PrincezB, Lygid,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

Estolas de pele
-

CASA ERLITA

Oficina

Relâmpago

CA.SA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Comunica que acabou de receber um grande sortimento de
M E I AS, de todas as côres e tamanhos, diretamente das

fàbricas, vendendo a preços realmente convidativos.
Meias Elite, sem costura, 100% Nylon Dupont (Seda);
Meias Salaston, tamanho único, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Único, em' luxuoso estojo,
Meias_ Manchester, pura lã, especial para o inverno;

Meias de seda, rayon, linho e algodão.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

VENDE;:SE
GRUPO DIESEL - ELÉTRICO

8 'B. H. P. X 3,74 KVA
110/220 V., Monofasico.

o. E. WALTHER
Estrada Bernardo Olsen - Canoinhas

Máquinas de escrever PATRIA . ALPINA. RHEIMNETALL
Portateis e tamanho Standart

Maquinas dfl Somar OPIMPYA - PRECISA

Maquinas de Calcular FAMOSA. FACIT
Duplicadores a AlcooI e a Tinta

[iII
'I

3 !

Melhores Preços . assistencia gratuita
a vista e em suaves prestações
oferece para pronta entrega a Loja

C-Ao t
Pr. Lauro Müller, 751

O r e Fone 125
Canoinhas • Sta, Catarina IIJ

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
lU � b· . I t do pequeno concerto

g ICIC e a até a reforma geral

PASSA ONDE OUTROS FICAM

I
camioneta brasileira

com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CON FÓR TO

MAIOR UT I L IDADE

Reune, em um só veículo, a furgão, o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys. Visite em nosso sclõo

exposição o veículo ideal para o campo e a cidade.

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIONARIO DA WILLYS·QVERLAND DO BRASIL S. A.

.......

\_:",'1·

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista' e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

.. I..BE .

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

e'(J,d,4 ��tit4

PROIBIÇAO
o abaixo assinado propríe

tário de terras em São Sebastião
dos Ferreiras, por �€'io deste,
proibe terminantemente a caça
da em SE:US terrenos, não se

responsabilizando pelo que a

contecer aos infratores.

AUGUSTO KRAUSS
São Sebastião dos Ferreiras

Julho de 1959.
.,

VENDE-SE
em TRES BARRAS

uma casa de madeira com

6
. peças, com, :3 datas, to

das cercadas, com arvoredos
poço, paiól, etc.

Preço de ocasião.

Tratar com o Sr. Frederi
co Dallmann ou na Padaria
Tresbarrense, em Três Bar
raso

GRATIFICA - SE
Perdeu-se a parte supe

rior de um clarinete no

trajeto: Rua Getulio Vargas
Casa Pereira ao Ginásio
Sta. Cruz, Pertencente ao

Irmão José Ivo.

Gratifica-se bem a pessoa
que devolver no Ginasio ou

na Casa Pereira. 1x
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Ano 13· .CANOINHAS _ S. Catarina, 11 de Julho de 1959 • N. 551 EMPLACAMENTO
O emplacamento de veiculos

em geral, foi prorrogado para o

dia 31 do corrente, sem multa.

Todo o pagamento é feito na

Coletoria Estadual, e na Dele

gacia é feito o trabalho de re

visão e emplacamento, tendo
soldados a disposição dos inte-

,- IIIU_III.__'
ressados para esse serviço.

..

Cine Teatro Vera Cruz lo

APRESENTA:
HOJE • á. 20 horas • Impróprio até 14 ano.

HORIZONTE DO INFERNO
C/ John Ireland, 'Marla English, Bill Willians

Grandioso filme de aviação!!! Bonbardeio!!! Lutas!!! Ação!!!

DOMINGO - á. 14 horas - Proibido' para menores de 5 anos

HORIZONTE DO INFERNO

ás 17 horas Censura livre
DOMINGO - á. 20 hora.

-

Censura até 14 anos

FERIAS DE AMOR - em CinemaScope
c/ Willian Holden, Kim Novak, Bett Field, Susan Strasberg

"Üma explosão de amor num feriado de verão!!
Um pique-nique à antiga!" .

28. Feira> ã. 20 horas. REPRISE - Jmp, até 14 ano.

58. e 4a. Feira • á., 20 . horas • Impr. até 14 ano.

CHUVA DE BALAS
- um Western de 1885 -

C/ Joel Mc Crea, Mark Stevens, Joan Weldon

"Incansavel defensor da lei, perseguindo o mais
desalmado dos pistoleiros!!"

5.a e 6.a Feira • às 20 horas • Impr, até 14 anos

OS QUE SABEM MORRER
Cf Robert Ryan, Aldo Ray, Philip Pine, James Edwards

"Uma Guerra sem romances de amor, apenas com

lágrimas, sangue, suor e sofrimento!
Um filme que ficará lembrado para sempre!!

AGUARDEM: A lenda dos desaparecidos, Santa
Joana, Jornada Inesquecível,
Maluco por mulher, etc...

Mudas d e La.ranjeira
Tem á venda a Assoc. Rural de Canoinhas

I

Vende - se uma Casa
Vende-se uma casa de madei

ra 10x12 situada na esquina da
rua José Boiteux com a Sete
de Setembro, tendo 10 peças,
com rancho anéxo, piso de ci

mento, e ainda no seu "interior
poço e forno.

PREÇO D,E OCASIÃO.
A combinar com o sr. Osma

rio Davét na Delegacia de Po
licia de Ganoinhas. . 2x

�

Vende�se
Distante 1 Kilometro da ci

dade uma propriedade com 1/2
Alqueire de terras.
Uma vaca de qualidade, es

tando para criar em um mês.

PREÇO A COMBINAR

Informações nesta Redação ou

com o proprietário sr. Rodolfo
Bornholdt. 3x

-

DR. CYRO EHLKE
- ADVOGADO -

Civel e Comércio

Direito Tributário ou Fiscal
ESCRITORIO: Rua Major Vieira, 290 - CANOINHAS

Farmacia Pronto Socorro
de ANTONIO RODRIGUES

Atende a qualquer hora
Atende tambem (hamados à domicilio a qualquer hora

Preços Módicos 10x

Felipe Schmidt - Santa Catarina

Convite Missa
Víuva Maria Grosskopf e filhos, convidam seus paren

tes e amigos para assistirem a missa de. 1°. aniversario de
falecimento do seu querido chefe

BRUNO
-

que mandam rezar por sua alma dia 17 às 7,30 na Matriz
Cristo Rei.

Por esse ato de fé e caridade cristã agradecem.

/

_

P'A R T I C I P A ç A O
ABRAHÃO 'MUSSI & CIA., com satisfação, participam ao

público de Canoinhas e Porto União e demais municípios
circunvizinhos, sua nomeação de Agentes-concessionários
exclursivos nesta região, da Fabrica Nacional de Motores,

linha F. N. M. - Alfa-Romeo.

Prospectos e demaís informações, serão prazeirosamente
fornecidos em n/escritório à Rua Seno Felipe Schmidt, 695

fone 25g_- Caixa Postal 11. 123 - Canoinhas - SC.

Compre um "F ..N. Ma" E diga como tantos:

IIMONTANHA P'RA MIM É FESTA".

m������������������Q��Q��������������������Q���g����������������
,_

m I
\! Eis a maior de todas as ofertas ... Descontos e premios.; E
I Julho mês de aniversário das LOJAS UNIDAS LTDA. E
� m

m Mês de sensacionais descontos em tecidos com farta. distribuição �
m de prêmios 'mediante sorteio., .m
� . �

I Cada compra de tecidos no valor de. Cr$ 500,00 dará direito" a �
m 1 coupom numerado. 10 coupons 'serão sorteados dia 1. de agosto �
� na Rádio Canoinhas.- Se V. S.- for o contemplado terá a disposição �
ue Cr$ 500,00 em tecidos inteiramente gratis. m -

m m
� •

m
,m �

� Aproveitem pois esta grandiosa vantagem das - �
m m
� �

� m
� �
� II m
� m

�f Rua Caetano Costa, 553 em Canoinhas I
� . �
mD��B�D�n�a�a��������a���Bna�������������a��������DD��D5B����B��

i
..
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