
Importante Projéto de lei do Deputad.o Aroldo
Carvalho, abrindo o 'crédito de cinco milhões
Destinado
50·

doàs Comemorações
Aniversário de (anoinhas

Art. 1°. - Fica o Poder Executivo âutorizado à abrir,
pelo Minístério da Educação e Cultura, crédito especial de

Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para auxiliar a Pre
feitura Municipal de Canoinhas nas comemoràções do cincoente
nário da fundação da cidade a verificar-se em 12 de abril de1961.

Art. 2°. - Do auxílio' previsto no artigo anterior
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) serão destinados à
conclusão -do edifício do Ginásio Santa Cruz, à edificação da Bi
bliotéca Infantil de Canoinhas e à construção do Asílo de Meno-
res Rolando Malucelli, em partes iguais.

'

Art. 3°. - O crédito de que trata a presente lei será auto
máticamente registrado no Tribunal de Contas, distribuido ao

Tesouro Nacional e posto à disposição da Prefeitura Munícípal de
Canoinhas que dêle prestará contas no prazo de 120 dias.

'

Art. 4°.: - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, em 13 de abril de 1960.

Arolde Carvalho.

Justificação
A cidade de Canoinhas, na' região norte catarinense, li

mítrofe cqm o Paraná, é das mais importantes do Estado. O

Município, grande .produtor de mate, de pinho e de trigo, exer

ceu papel de relevo também
no passado quando serviu de
séde ao Quartel General das

( Expedições' militares manda
das ao Sul na chamada "Guer
ra dos Fanáticos" que du
rante três anos ensanguentou
o solo pátrio.
Victor Konder, ex-Ministro

da Viação, foi Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas. O
Senador Ivo d'Aquino iniciou
a sua vida pública em Cano
inhas, na qualidade de Supe
rintendente Municipal, eleito

para o período 192.� -1926.

Para que se aquilate da

importância da comuna, basta
que- se assinale que a maior

'. Cooperativa ervateira do país
é a de Canoinhas, com três mil associados, aproximadamente. A
Associação Rural local é das principais do país, atingindo o seu

quadro social mais de três mil e quinhentos lavradores.

O importante evento _::_ a passagem do cincoentenário da
criação do município, a verificar-se em 12 de abril de 1961 deve
ser comemorado não apenas com discursos e festejos mas sim
com a edificação de marcos que atestem o desenvolvimento da
cidade e do município. Nada melhor que concluir-se as obras 'do
Ginásio, da Bibliotéca e do Asílo a fim de assinalar a gratidão
dos contemporâneos à magnífica obra' dos antepassados.

Sala das sessões, 13 de abril de 1960.
Aroldo Carvalho

MONOPÓLIO ABSURDO
Saiu o decreto do govêrno federal criando facilidades à

indústria a�tomobilística para a produção de tratores e imple
mentos agrícolas. Conforme se esperava, houve preocupação de
favorecer o industrial sem levar em conta o interêsse dos con

sumídores, que no caso é muito respeitável. De fato, o Govêrno
ajuda a indústria a produzir tratores precisamente sob o pretexto
de que é necessário propiciar e facilitar a mecanização da agri-'
cultura. Para que isso seja possível, entretanto, é .Indíspensável
que o decreto começasse por estabelecer preços acessíveis, de
modo que os lavradores pudessem de fato adquirir as máquinas
que vão ser aqui fabricadas. Ora, isso está inteiramente fora das
intenções do Govêrno. Ao contrário, o' que transparece do 'texto
do decreto é a preocupação de presentear a indústria automobi-
,lística com um monopólio à custa do sacrifício do consumidor.
Basta assinalar a proibição de importar tratores com benefícios
fiscais e cambiais, a partir de 1 de julho de 1960, ao passo que
o mesmo decreto prevê Uma nacionalização mínima de 70% a

partir de janeiro de 1961. Quer dizer: ainda bem as máquinas
não estão fabricadas e já se proíbe sua importação para que os

produtores locais não tenham concorrentes. Graças a essa au

sência de concorrentes, eles poderão cobrar o que bem entende
rem pelos tatores que fabricarem. Resta saber se haverá com

pradores em número suficiente para manter .a indústria.
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Transcrevemos na íntegra o Projeto de Lei de autoria do
dinamiéo deputado Aroldo Carvalho, solicitando a abertura do
credito especial de CINCO MILHÚES' DE CRUZEIROS, para as

comemorações do cincoentenário da fundação de Canoinhas.

Projeto de Lei
"Autoriza o Poder .Executivo a abrir, pelo Ministério da

Educação e Cultura, crédito especial de Cr$ 5.000.0DO,OO (cinco
milhões de cruzeiros) destinado ás comemorações do cincoentenário mrctom� .'da fundação de Canoinhas, Santa Catarina".

�Desinteresse dos .Partidos
Alistamento

pelo}
Eleitoral

- Por pessôas que nos visi

tam, fomos informados que em

outros Munícipios, a campanha'
'pró alistamento eleitoral vem

sendo conduzida pelas autori
dades e pelos partidos políticos,
com veemente entusiasmo sen

do que em alguns, desde o ve

reador até o Juiz Eleitoral, es

tão empenhados na qualíficação
eleitoral, trabalhando todos os

dias da semana, inclusive do

mingos e feriados.

Canoinhas continúa com um

pouco mais de 9 mil eleitores,
numero esse bastante inespres
sivo, pois a nossa população é.
calculada em 50 mil habitantes.
No mínimo, teriamos que apre
sentar no proximo pleito, de 13
a 15 mil eleitores.

Apelamos para o Exmo. Sr.
Dr. Juiz Eleitoral, Paulo Pere

grino Ferreira, no sentido de

Debandada
no PT'B

Três Vereadores trabalhistas
de Criciuma hjpotetam .

soli
dariedade a BRAZ ALVES e

PAULlNO BÚR IGO. desligan-
do-se do P T B.

"-

Em telegrama, enviado a Di-

reção Estadual do PTB, três dos

quatro -vereadôres trabalhistas
da Camara Municipnl de Cri
ciuma, comunicaram seu afas
tamento do Partido.

No telegrama, os vereadôres
dizem que a' atitude foi tomada

"por motivo da cobertura que
õ deputado,Doutel de Andrade
vem dispensando aos comunistas
e seus simpatisantes em Cri
ciuma". Acrescenta o telegrama
que igual motivo-aquele desli

gamento o espirito de solida
riedade dos edis Ariovaldo Huas
car Machado, Pedro Andrade e

Doriso Francisco Rocha aos de-:

putados Braz Jooquim Alves e

Paulino Búrigo, que sofreram

recentemente, imtepestiva ex

pulsão das fileiras trabalhistas,
a qual não mereceu acatameto
do comandante nacional do PTB,
senhor João Goulart.

, Mais três defeções de impor
tancia vital para o PTB em

Criciuma, indica a gravidade da
crise �petebista, avolomando-se
a medida que influentes proce
res trabalhistas do interior so

lídorizam-se com os deputados
Braz Joaquim Alves e Paulino

Búrigo. Noticias de outros, Mu

nicipios dizem que tambem mui

tos Diretórios estão solidários
com os deputados expulsos.

(extraído)
,

...

convocar os partidos politicos e

os preparadôres afim de ser co

locado em evidencia, uma fór
mula de trabalho capaz de fa
cilitar a tarefa no interior. A
exemplo de Joinville, inumeros
postos volantes foram instalados
nos bairros e nos distritos, Ia-

cílítsndo deste,modo, a qualifi
cação eleitoral de maneira dig
na de ser copiada e ao mesmo

tempo, acabar com o desinte
resse que está existindo entre
autoridades e os partidos, por
uma iniciativa tão importante no

desenvolvimento de Canoinhas.

,

Jânio ..

vencera
Rio, 22 (AG.) O Marechal Lott está cada dia

mais só, parecendo que todo o Govêrno, a começar pelo
presidente da República, está convencido da inevitabilidade

. da sua derrota. O PSD nem parece que está em campa
nha. Não se conhece providência para a mobilização dó
Partido, que continua vivendo apenas em função do atual
Govêrno.

No PTB, o problema ainda é piar. O Partido' do
sr. Jango Goulart, quando não se acomoda com as forças'
janistas, adere ostensivamente ao candidato adversário.
Dos cinco governadores petebistas, apenas o 'sr. Leonel
Brizola está realmente engajado na campanha, embora
esconda a sua desesperança por um resultado satisfatório;
o governador do Rio Grande do Sul considera o sr. Jânio
Quadros inevitàvelmente eleito e por margem esmagadora
de votos.

Os outros quatro governadores do PTB estão en
tendidos com as forç-as janistas regionais, desde o sr. Gil
berto Mestrinho, no Amazonas, até o sr. Roberto Silveira;
no Estado do Rio. No Piauí, o sr. Chagas Rodrigues é um

governador que inte-gra um sistema de forças dominado
pela UDN,'e no Ceará o sr. Parsifal Barroso não quer
se comprometer muito, embora guarde as aparencias de
lealdade ao marechal.

Concreto
o 'Salto

Canoinhas

Uma Ponte
Armado sobre
do Rio

de

o DER, Residencia de Canoinhas)' está concluindo
os estudos e muito breve será iniciada a construção da
monumental ponte de concreto armado sobre o Rio Ca
noinhas (Salto, na estrada de Major Vieira à Papanduva).
A ponte medirá 47 metros -de comprimento e estará con

cluida até o fim do ano.
I ,

A 6a. Residencia de Canoinhas do DER, está com

um plano de trabalho verdadeiramente colossal. Além da
ponte sobre o Salto do Rio Canoinhas, outras pontes se
rão iniciadas depois de junho - além disso, a estrada
de Canoinhas até o entroncamento com a BR2 (Pistola)
será completamente revestida e retificada em muitos trê
chos, encurtando a distancia existente êntre esta cidade
e àquele entroncamento com a estrada federal.

Endereçamos nossas congratulações ao Governo do
Estado e .ao Engenheiro Residente, dr. Guilherme Scheide,
pelo notável trabalho realizado em pról de nossas rodovías.

, .
. ,-";
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37 dias até o encerramento do Alistamento Eleitoral
•

-

í'

Temos
-

apenas 37- dias para o encerramento do alistamento dos eleitores que votarão no pleito de 3 de
outubro próximo. Urge, -pois, que os cidadãos .que ainda não -

possuem seus títulos se dirijam imediatamente
ao Cartório Eleitoral, no Edifício _

do Fórum, para obterem aquele documento, bem como para
providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de residência .

•••• :111••••••• 11 •••1: 11•••• 111•••••• 81I ••�•••••• II••••••• IIj •••••••• II.iI••••• II••••• II.
••••••• Ir••••••••a II ••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••• II••• II a••a••••••• !I ••••
" "
" H
" "

ii o financiamento de construção da casa própria feita pela ii_
�� Caixa -,Econômica Federal de Santa Catarina ii
H - -_ ---- ••
H - H

ii depende exclusiva�ente dó montante de seus depósitos. ·il
. ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii" -

H

:i suas reservas em depósitos na 5:
ii CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA. �i
" "

5i Agência. em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
" "

55 Oliveira n. 54,4, em frente á Matriz Cristo Rei. 5i
- H
" "
" "
.. �

- ..
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Grande Oportunidade
Vende-se por preço de- ocasião, um imóvel .medíndo 800

metros quadrados, cercado. com, poço. já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural, ou troca-se

por terreno rural que possua aguada, até 10 km, distante da cidade.

.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232.
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II Dr_ Aristides _ Diener ii
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55 CIRURGIÃO DENTISTA ':5
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Raios . X - Pontes Moveis, e Fixas ii
H "
" -

li Dentaduras AnatomicBS ii
" "

=1 • - I:
:: Rua Vldal Ramos ::
" . "

ii CANOINHAS Santa Catarina ii
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"
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Louças MAUA"
Jçgos pI café
Jogos pI jantar

-

. Jogos pI crianças
Chícaras pi coleção.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle -

.

Talheres in�oxjdaveis e Prata WOLFF'

.'

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone ) 25 - Caixa Postal 76�
Canoinhas - Sta. Catarina

..............1 .

oflcina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

.
Co�mplet.a _

assistência para
-

- b· . -I t do pequeno, concertosua ICle e a até a reforma geral'

Bicicletas das melhores marcas

Peças' e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

c

Sempre OFIC1NA RELAMPAGO
.'Edi fído

.

próprio
(

........................ ,..�..........

Rua Paula Pereira _-

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

versos modelos
Na ,Relojoaria Suissa

di 6uilherme 3. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Terras de Cultura
Vendem-se 13

-

alqueires
de terra de 'cultura e her
val formado, cercado com

arame, possuindo casa
.

de
morada, .paiós e boas agua
das; sito no distrito de Po

ço Preto, Porto União.
Facilita-se 50% do paga

mento, Tratar com o sr. Jo
sé de Oliveira Braz, rua

Gil Costa, 330, nesta cida-,
de. 3x

Vende�se
Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica,_ ótima
água, situada à

rua Vidal
Ramos; nas imediações da
Tôrre da Rádio. �.

Melhores informaçõescom
João Bello, nos Irmãos \Tre-

. '1-'vísani.
.

'Vende-se
Uma casa de madeira c/

instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller.
Tratar com o dr. Riva

dávia Corrêa ou n/redação.

Proibição
Família. Koval, proprietaria

de terras em Valinhos e Paci
encia dos Neves, torna público
que em virtude dos prejuizos
que tem sofrido em suas' cria

ção e plantação não mais per
mitirá passagens, caçadas e pes
carias, definitivamente em seus

terrenos.

Quem desrespeitar este aviso
será responsabilizado pelos. pre
juizos havidos.

-

2x

Casa Erlita
Confeccões finas

.

para senhôiàs

Loteamento Jardim
Esperança

Vende-se lotes á vista e

a prestação.
Pequena entrada e o res

tante a' Cr$ 650,00, por mês.
Tratar com Ludovico Bora

no escritório da Sicól. 2x

povo precisa fiscalizar suas compras SAIAS, última moda

exigindo a) sua Notar iFiscal. - Ca�4 e,.t.tta,
o

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

c'íVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan dá Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314-
CANOINHAS -- Santa Catarina

"iI

'Dr. José Bonifácio da Sil�.

ADVOGADO
Questões Cíveis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum)
ITAIÓPOLlS· -- S. c.

...._.--------------------------------......

Exigindo as suas NotAS. F ISCA IS
de Compras os comerciantes Ficarão

o"brig�dos a recolher o -impôsto
que V. S. está pagando.

NegociQ de ocasião
URGENTE

·,,1

Vende-se uma casa com 60 metros quadrados de cons

r-: trução - fogão econômico e poço e 2 (duas) 'datas de esquina
sitas a rua Anita Garibsldi, nas proximidade da casa de comer-

cio de Afonso Kolher. -'
"

\

TJ:!itarcorn Z, Garcíndo, � Knup,peLLtda . .ou nesta Redação.
d
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Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos ínterêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o 'seu mandato._

Residência e -Escritório:

Rua Souza Lirna, .185 • Apartamento 801

Fone 47.9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

Atencão Eleitores!
1

Aproxima-se cada dia mais, o .dia
_

do' encerramento do
alistamento eleitoral. para as proximas eleições do dia 3 de outubro.

. Não deixe, portanto, para ultima hora, o que com muito
mais facilidade já hoje lhe é passivei conseguir,

1)- Verifique se o seu titulo está em ordem

2) Em caso de transferenia de seu titulo de outra" cidade,
para lhe possibilitar votar em CANOINHAS, faça desde já o seu

requerimento. /
J '

-

3)- Em ca_�o de' não possuir ainda o seu titulo eleitoral,
dirija-se com a passivei brevidade, ao Cataria Eleitoral, no Edífício
da Prefeitura Municipal, procure a Snr ta. Glicia Buss, que com

satísfàção lhe prestará todas as informações e dará todas as ins

truções para a obtenção do titulo.

Dia das Mães
8 de Maio

escolha seu presente
na

CASA
Curso Prático' de,

u"WEEK-ENDII
Inglês

"

Estão abertas as inscrições ao curso rápido de

Inglês prático, ministrado por professor e disco.

Aproveitem a .ocasião única' na localidade para
aprender a lingua mais falada no mundo,

Informações na Secretaria da Escola Técnica de .

Comércio de Canoínhas, Ix

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793/- CANOINHAS

Camisas para passeio; Brancas c/ colarinho e Tipo
Esporte - Camisas especialmente para serviço

Diversos preços e padronagens--
'_

Calças para homens,

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar .madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC MAR.EK
l�formações:

.

Z. Ciardndo & Knüppel Ltda.
CANOINHAS S. C.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provável felizardo 'da campa
nha "Seu Talão Vale Um 'Milhão" bastando

.slmplesrnente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

Procure no se� fornecedor
Apresentaram os 'documentos

O sabão Princez.a, Lygia, exigido. pelo 'Côdigo Civil artASO. Apresentaram os documentos
. exigidos pelo Código Civil art.

B 'f
- Si alguem souber, de algum im- 180 SI' algu bd-

orax OU upY d' I I
.

f
. em sou er e im-

Pde dJ�e?to Eega, acuse,ot p�ra blOs. pedimento legal, acuse-o para
Um produto bom, e ireito,

. 'para. cous ar e c e- 'fins de direito. E pua chegar
gar. ao conhecimento de todos la-

ao conhecimento de todos, la-

especíel e canoinhense! vrei o presente no lugar de cos- vrei o t á f'"
-

tume deste Cartório e publicado xad·° oprJ,eosen leC" que. sedr Na l-

o n rna orreio o or-
no Jornal Correio do Norte em te de C oi h
Canoinhas. -,

an nas.

Major Vieira, 13-4.1960 Paula Pereira, 13-4-60.

Sebastião Grein Costa MARIA GOSS GLINSKI
Oficial do Registro Civil Oficial do Registro Civil

Serviço Militar
"JoveIJ), você já se alistou

para o Serviço Militar?".
Senhor Empregador: - O Sr.

sabia que não pode empregar
qualquer indivíduo de 17 a 45 -

anos de idade sem exigir o do
cumento militar do cidadão?

E que por esse motivo poderá
incorrer em multa de 100 a 500
cruzeiros �.
Então exija a apresentação do

documento militar dos seus em

pregados, registre o número do
mesmo

I
e devolva imediatamente

ao interessado.

(Nota n°. 10/C-1960).

DOCUMENTO� PÁRA
OBTENÇAO DO TI.
TULO ELEITORA L

(

Os candidatos à obtenção
do título de eleitor deverão
instruir o requerimento ao

Juiz Eleitoral com um dos

seguintes documentos: carteí-s
ra profissional, carteira de
identidade, certidão de reser

vista, certidão de nascimento
ou certidão de casamento.

x x x

Leve um dêsses documen
tos quando for tirar seu tí
tulo.

Material elétrico
CASA ERLITA

VENDE.SE
A Vista ou a Prazo
1 Piston em sibemol
1 Bateria de_Jazz

1 Arquivo Musical com
500 músicas.

Ver e- tratar com Casto J.

Pereira à -Rua Getulio
I

Vargas, 882. Ix

Atencão
1

Senhores Criadores'
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando na

Rua Coronel Albuquerque,
201 - Consultas gratís.

CASA
Aluga-se uma à Rua
Major Vieira, 628.
Tratar no, local.

'Proibição
'-

.Licinio Cornelsen, torna

público que em virtude dos

prejuizos que tem· sofrido
em sua criação, não mais

permitirá passagens, caça
das e pescarias, definitiva
mente em seur terrenos.

Quem desrespeitar este

aviso, será responsabilizado
pelos prejuizos havidos, Ix

Lovoura e Pecuária
Responsabilidade. Associa��o Rural de SaRoinhas

Lucros na Criação Poreina
.

Apesar -:ie contar o Brasil;' atualmente, entre 58 e 60
milhões de suínos, o que lhe assegu-ra" em relação à

-

popu
lação. um dos primeiros lugares do mundo nessa criação, a

banha e a carne sobem de preços nas cidades, havendo
mesmo, vez por outra, necessidade de importar-se a gordura,
Isso significa que este País dispõe de amplo e lucrativo
campo de criação porcína, visando, antes de tudo. o pró
prio abastecimento interno. E' sabido que só no Rio Gran
de do Sul e em Santa, Catarina há criação organizada, com
abates regulares destinados à industrialização, Vertfíca-se.:
nos ultimos tempos, maior procura de reprodutores de raças
para carne ou mista (carne e banha) principalmente entre
os criadores de Minas 'Gerais. As estações experimentais dó/
Govêrno, existentes em alguns Estados, não contam, porém,
com animais suficientes para atender � procura, embora
tenham fixado excelentes raças nacionais-precoces, resistentes
às moléstias e de alto rendimento.

Delegacia Auxiliar de Polícia de Canoinhas

AVISO,
De ordem do sr. Diretor de. Veículos e Transito

Público, aviso aos interessados, que o emplacamento de
'veículos __!llotorizados, terá inicio no dia 2 de Maio p/Vin
douro, ·encerrando no dia 31 do mesmo mês. O veículo
não emplacado dentro do prazo acima, estará sugeito a

multa de 200/0 bem como a apreensão do mesmo.

Canoinhas, 26 de Abril de 1960.,
Osmario Davet - Escrivão de Policia.

Registro Ci v il Editais
- \

Alfredo
_

Pereira Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do
Toldo Canoinhas - Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Alfredo Kohler e Maria
Luiza Carlos de Castro, Ele, na
tural deste Estado nascido' em

Campo Alegre no dia' 4 de Abril
de 1919 de profissão Operaria
solteiro, residente em Serra do
Lucindo neste Distrito filho de
Luiz Kohler e de Dona _ Maria

=Endler Kohler. A contraente
natural d-este Estado nascida em

Canoinhas no dia 24 de Setem
bro 1926, doméstica, solteira e
resi-dente em Serra do Lucindo
deste Distrito filha de Anacleto
Carlos de Castro, f' de Dona
Marcolina Ribeiro Simões resi
dente em Canoinhas.

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Ci
vil de Major Vieira, Município e

Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Albino Rodrigues e Maria
Joana Corrêa. Ele, natural des
te Estado, nascido em Cochos,
nesté Distrito no dia 9 de De
zembro de 1932, operario, sol
teiro domiciliado e residente
neste distrito, filho legitimo de
Pedro. Rodrigues e de Maria
Lísbôa dos Santos domiciliados
e residentes em Cochos, neste
distrito. Ela, natural deste Es
tado, nascida em

. Cochos, neste
distrito no dia 24 de Junho de

1933, domestica, solteira, domi
ciliada e residente neste distri
to, filha legitima de João Cor
rea de Lima e de Julía Ferreira
Ferry, - domiciliados e residentes
em Cochos, neste distrito.

B. V. do Toldo, 23-4-60

Alfredo Pereira
Oficial do Registro Civil

Faz saber que pretendem ca

sar: Antonio Varvenczack e Mar-
cena Jientara. Ele, natural des- Maria Cóss Glinski, Oficial
te Estado, nascido em Rio Cla-
ro, neste distrito, no 'dia 7 de

do Registro Civil do .Dístrito
de Paula Pereira, Comarca de

Outúbro de 1938, lavrador, sol-
Canoinhas, Estado de Santa Ca-

teiro, domiciliado f' residente tarina. Faz saber que pretenneste distrito, fllbo legitimo de dem casar: Antonio Livaldo
Vicente Varvenczack e de Fran-
cisca Iasniéska domiciliados e

Porta e Irene Woichícoskí. Ele,
solteiro, lavrador,' natural de

residentes em Rio Claro, neste Pinho deste Distrito. 'nascido a
distrito. Ela, natural deste. Es- 12 de Março de .1938, filho de
tado nascida em Agudos neste Elísio Porta e de Dona Mariana
distrito no dia I: de Setembro Porta, já falecidos. Ela, solteirade 1937, domestica, solteira, do- doméstica natural deste Distrito
míciliada e residente neste dís- nascida a 25 de Dezembro de
frito, filha. legitima de João Jí-

1942, residente .neste Distrito,entara e de Estefania Jíentara,
.. filha de Floriano Woichicovskídomiciliados e residentes em Rio

Claro, neste distrito. '

-

. : .

e de Dona Luiza Rodrigues Fer�
reira, residentes neste Dístríto.
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e ./Ia D,<D�e § .�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE:
Hoje: a sita. Anéte Scheidt;

as meninas Ioete Marilda fi-
i lha do sr. Vicente Gapski;

f
Rose Mary filha do S1. Felix
Demikoski e' 1ngrid Celeste
filha do sr. Jean Edmond

'ir
Pierrard; a sra. dna. Elvira
esp, do sr. João Hessel; o me-
nino Osmar filho do S1. lu
venal Gonçalves,' os srs. Raul

� Roester e Ernesto Noernberg,
Dia I de Maio: os srs. Pedro

Grosskopt e Ioão Greinert; as
sras. dnas. Zilda esp. do sr.

dr. Rivadavia Ribas Correo
e Herminia estr. do sr. Otto

"
...... Hoepfner; as meninas Marise

Marta -fiiha do sr. Felix Ru
dolf; Ursula' filha do sr. Fre
derico Werdan; Roseliane fi-:
lha do sr. Erimar Olimpio
Fiedlrr e Rosane Maria filha
do sr. Erotides Pacheco Pra
tes; o levem Pedro Frank; os
'meninos Osmar filho do sr,

Bernardo Wendt 20.; Altino
filho do sr. lzidoro Kretzer e

.

Osiris Ren,e filho do SI. Oady
Nader.:

-

Dia 2: os srs. Pedro Paulo
"Fernandes e Theodoro' Tar..
cheski: a menina Dôra Bea
triz filha do sr. Adolar Stra
tmann; o menino Eloy filho
do sr. Paulo Olsen; a sra.

dna. lsolde esp. do sr. Alvino
Frantz; as, sitas. Zenilda
'Kosouski e Adelia Kretzer.

Dia 3: os srs. dr.Tosé Pedro.

Mendes de Almeida, Juiz da
2a. Vara, res. em Lajes; Sa
liba Nader; Nelson Bannach;
Manoellungles;Antonio Gros
skoP/; Felix da Costa Gomes
e João Gonçalves; as sras.

dnas. Isarina esp. do sr. A·
ristides Guebett; Lenira esp,
do sr. Estanislau Schiuinski

Cobertores
malhas

Tafetá

e Ezilda esp. do Sr. João B.
Pacheco; a srta. Anna Zélia
Daoét; a menina Rose Mary
filha do sr. Quintino Furtado;

,

o menino Valfrido filho do sr.

Ernesto Herbst e Luiz Roge"
rio filho do sr. Alex Michel.

Dia 4: os srs. Ubaldo R.i
cardo da Silva e [osé Freitas
Fo., a srta. Leny Schivinski;
as sras. dnas. Maria Dolores
esp, do sr. Pedro Carlos Ne
gromonte, 1 es. em Blumenau.,
Tiburcia esp, do sr. Dionizio
A. Orgecoski e Olga esp, do
sr, Pedro Tokarski; o menino
Walter filho do sr. Horst
Winter reg. em Porto União,'
a menina Roseti filha do sr.

Felix Demikoski.

Dia 5: a srta. Ivete de Pau
la e Silva; a menina Maria
tilha do sr. Ananias Petrint«
chuk; o sr. Willy Priebe; as

sras. dnas. Iracema esp, do
sr. João Bedretchuk Sobo. e

Angelina esp, do sr.Toaquim
Dias Pacheco.

Dia 6: a srta. Iza Maria S.
Machado; a menina Yeda ,Ma
ria filha da sra. Vva. Leonor
Wiese; o jovem Sezinio Wal
dmann; as sras. dnas. Zitda
esp. do sr. Francisco Fernan
des Luiz e Ema esp. do sr.
Oustavo Stratmann, res, em

Curitiba.

Nossos parabens.
'\

Ajust� de Núpcias
Ajustarão suas nupcias 'dia

7 de Maio, a srta. Ecilda fi
lha do casalHenrique, Tereza
Perosso com o 'sr. Osmindo
Waldmann, de Piedade. '

..�.

' .....

Associacao . Comercial
e Industrial de

'

Canoinhas
Canoinhas,22 de abril de 1960.

Ilmo. Soro
Diretor do Jornal "Correio' do

Norte" N E S T A

Prezado Senhor.

Tomamos a liberdade de trans
crever o telegrama recebido.do
Exmo. Snr. Dr. Juscelino
Kubitschek DD. Presidente da

República, cujo te!egrama, pe
dimos a gentileza de publicar.
"RIO - 00699 - 50 - 21 - nil

Muito agradeço a remessa

do volume contendo os temá
rios e pareceres do Conclave
Sócio Econômico realizado nes

sa cidade pt Recomendei aos
órgãos competentes adminis-

, tração examinar resultados con
clave vg que apresenta suges
tõe!:! valiosa. para o governo
cds sds Juscelino Kubitschek
Presidente República"
Sendo o que se nos apresen

ta no momento, de antemão

gratos, firmamo-nos
pjAssociação Comercial e In

dustrial de Canoinhas
MATHILDE W. WITTLICH

Secreto executiva

Por Um Mundo Melhor
Ouçam todas as sextas

I
feiras, às 1.8,30 horas, na
Rádio, Canoinhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.

Livros e Romances
CASA ERLITA

Nascimento
o lar do sr. Ewaldo (Ion ..

chorowski foi enriquecido, dia
21 de Abril, com o nascimento
de sua filha Tania Elisete.
Nossos purabens.
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Esperado
Pneus

Novo 'Aumento
e Câmaras de

Nos
Ar

RIO; 23 (VA) - Nem bem
decorreram três mêses após a

última majoração havida nos
pneumáticos e câmaras de ar,
novo acréscimo se anuncia para
o próximo mês nestes artigos
ligados ao transporte, deixando
preeosiva - muito justificada
mente - a classe dos motoris

tas, que tem€' se tornem pre
cocemente insuficientes os rea

justamentos tarifários consegui
dos em vários setôres de trans

portes. Ainda se desconhecem
as causas sob as quais se base
ia á cogitação de, nova elevação;

os reflexos da possível alteração
nos preços de pneus e câmaras
de ar, já podem ser previstos
com facilidade, em vista da ex

periência que a população ad
quiriu com a sucessão de au-

mentos. Consequência das mais
importantes e por isso mesmo

das mais graves, seria a verifi
cação de nova on�a altista no

setor de' transporte.
Ao que se- informa, deverá

ser de 20% sôbre os preços a

tuais o acréscimo, previsto para
maio, nos pneus e câmaras de ar.

,------------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

A P R E S EN TA.:

HOJE • ã. 20, horaa .. Impróprio até 14 anos

MADRUGADA DE SANGUE
c/ Ralph Zumbano

'

-. Mauricio de Barros - Tito Lívío
Bacarim - Oscar Azevedo

Suspense! Ação! Realisrnol- Um poll.cial do cinema nacional.

.
DOMlNGO - � 14 hora. - Censura Livre

BANDOLEIROS DO PRADO
Cj Durango Kid - Smiley Burnette

'

No programa ainda: Uma comedia intitulada "Patas e

Patadas" e um senho "Cachorrinho Tímido" .

--',---
.

á. 17 hora. censura até 5 anos
DOMINGO - áll 20 hora.

--

Irnp, até 14' anos

JOÃO NEGRINHO
\

�

......
.

-

C] Santo Costa - Walter Mancini Filho - Alberto Prado
.---- '

, Alba Ribeiro e outros.

"Uma pagina de nossa historia, no tempo da escravidão!
,

.

Humilde1 Gratidão!
--' --

2a. Feira - ás 20 horas· Proib. até 14' anos ..-REPRISE
- .

)
- JOAO N'EGRINHO -

-------

3a. e 4a. Feira - á. 20 horas _:_ Imp, até 14. anos

TERRAS BRAVIAS
.,'

.
"Um drama sensacional" .

_

5a. e 6a. Feira � á. 20 horas - Irnp, até 14 anos

Urna Aventura Em Balboa
EM RKOSCOPE - Cf Jane Powell e Oliff Robertson

"Uma deliciosa aventura, vivida em magnífícos cenários,
lindas mulheres, musica" alegria e�romance ...

,
'

AGUARDEM: Brigitte Bardot em

,O Principe e a Parisiense
�I--_.--------------------'

AVISO
Fica' expressamente proi

bida a passagem - Caçadas
de qualquer especie e as

pescarias na FAZENDA SÃO
SÉBASTIÃO em Santa LEO

CADIA, torna-se estensiva

essa proibição aos particu
lares e aos próprios agre
gados da Fazenda-.

Será solicitada a 'confis
cação da ARMA, aos con

traventóres que por denun- '

cia ou forem encontrados

desrespeitando o. presente
aviso.

Ass. Ismael de Almeida
Garret 2x .

Nossos cumprimentos.

1--_IIIBIIIIIII__lIIIIm_IIIIIIIII__IRmIllIll_1lIII1II1l
I COMERCIO E INDUSTRIA I
II -,',

,

' �

I FISÇHER & (,IA. i
'119351 25 anos servindo 11960 I
I Comércio em Geral Moinho de Fubá e Cangica . MALHARIA PANIFICADORA I
1!mJl!I' Trigo e Centeio Integral

e MERCEARIA
mm

II Varejo e Atacado- Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão ,III

I CASA FISCHER I
I I
e Pelúcia xadrez • 40,00 r.

I ICobertores para casal' a partir de 95,00 I
Meias tamanho único pi homens 45,00 \ I
Tafetá chamalotado .saldo

-

de côresl I
largura 90 (metro 36,00

. i
de sêda xadrez largo. 90 45,00 I

lãs casacos I
acolchoados

�

etc... I
, II

•••••m•••••m�••BB....HBB�••m•••••••

VENDE-SE
Fabrica de Portas e Janelas
com registro no Inst. de
Pinho para 4 vagões de
madeira mensal. Com diver
sas maquinas, barracão e

lote ao preço e condições a

combinar.
Tratar cf E. Dambroski

Vila Fani, N' 50 e 1408 ou

cx. Postal 2668.
.

3x

VENDE-SE -

Um terreno de cultura,!
com a area de 32 alqueires.
cercado, casa de morada,;
ranchos etc., situado no lugar
Bugre, Distrito de TrêsBarras.

Preço Cr$ 350,000,00
Tratar no Cartorio em

Três Barras. 3:8:
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Quinze Milhões
r:

do Trigomento
Apurou !l qossa reportagem que o Banco do Brasil S. A.

,Agencia de Canoinhas, conforme _levantamentos feitos, destinou
QUINZE MILHOES, DE CRUZEIROS para pagamento do trigo
aos lavradôres do Municipio. O pagamento está sendo feito des
de o dia 4 do corrente e no primeiro dia, aproximadamente,
saíram dos cofres do Banco, mais de um milhão. Mesmo com a
demora do pagamento, notou-se alguma satisfação entre os lavra
dôres presentes, dado o motivo dos proprios interessados ou se

jam os proprios Iavradôres, somente eles, de posse das nota!' de

entregas do trigo aos moinhos, receberem a quantia destinada a

çada um e conforme o que foi produzido.
Estando os nucleos "rurais tr iticolas espalhados por todo o

Municipio, entre um grande numero de lavradôres, o dinheiro
recebido concorrerá para algum desenvolvimento comercial e co

locará o triticultor em dia com os seus compromissos perante o

çomercio.
Mesmo com as dificuldades havidas para o pagamento do

trigo por parte do Governo Federal, somos de opinião que não
devemos abandonar a tríticultura em nosso "Munícipío, pois é pos
sivel que dias melhores virão e teremos

_

então assegurada a cer

teza de melhor- amparo e proteção à lavoura tritícola.

A Associação Rural de Canoinhas vae adquirir sementes
selecionadas para o plantio do corrente ano, tentando com essa

iniciativa, mais uma vez, salvar a triticultura canoinhense e pro
var nosso estimulo.

o Dep. Aroldo Carvalho
e o . Reflorestamento

Transcrevemos na íntegra, oportuno Projeto de Lei do
dinamico deputado federal Aroldo Carvalho, nosso conterraneo
que na Camara Federal vem se destacando com a sua inteligencia
e interesse pela causa publica.

'

Projeto de Lei
Permite à indústria ,madeireira, deduzir do Impôsto de

Renda as ímpertâncías aplicadas no reflorestamento.
<,

Art. 1°. _ Inclua-se no art. 37, parágrafo 1°, do Regula
mento do Impôsto de Renda, aprovado pelo decreto 40.702" de
31 de dezembro de 1956, após a le!ra "b", o seguinte:

"c) - quanto às importâncias aplicadas no reflorestamento
de áreas de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas que se

dediquem à' indústria madeireira, medindo laudo do Serviço Flo
restal do Ministério da Agricultura e desde que essas importân
cias, não ultrapassem, em cada exercício, de 25% (vinte e cinco

por cento) do respectivo lucro líquido tributável".

Art. 2°. '_ Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1960.

Jusfificação]
Flagelos terríveis como as sêcas e as enchentes decorrem,

principalmente, do desflorestamento do solo. O exemplo do Nor-'
deste, calcinado durante as longas estiagens, e semi destruido à
violência das enchentes, estarrece tôda a Nação e evidencia a

gravidade do problema criado com o gradativo desaparecimento
das nossas florestas.

Segundo estimáveis oficiais o Brasil perde, anualmente,
quinhentos milhões de toneladas de humus, de terra feraz, de
solo fértil, em consequencía do desgoste do solo por erosão. Cou
tinho Cavalcanti, no seu extraordinário trabalho sôbre a Reforma
Agrária, citando aquela estimativa, converte a astronômica cifra
em linguagem ferroviária e conclue que "êsse volume de terra'

corresponde à carga de- uma composição ferroviária que, sem so

lução' de continuidade, desse seis voltas ao globo terrestre na la
titude do equador".

A floresta é a proteção do solo, Destruída, � erosão' tra
balha ininterrupta e eficiente, carregando a terra para os leitos
dos rios, reduzindo a capacidade desses. .Sem a camada

.

superfi
'cial que reveste o solo, não ha absorção das águas das, chuvas,

.

cujo regime SOfre radical mudança, Daí as longas estiagens e as

avássaladoras 'enchurradas. Desaparecidas as florestas surgem os

desertos! Destruído o solo, desaparece a civilização.
_

Em nosso país o Código Florestal 'é letra morta, inteira
mente descumprido pelos órgãos do govêrno e. ignorado pelos
particulares.

As florestas são destruidas, intensamente, pelas "queima
das" ou "coívaras" dos agricultores, pelos fabricantes de papel,

,Para Presidente

Para
.-

PresidenteVice

de Cruzeiros para Paga ..

{\no 15 7 de

nsm temem -,

Maio de .1960Cenornnes, Sélm:a ,-,atarma,
------------------------------------

mr�t�rcs : AlfRmo ,�AR�I��O C J�M - �mM[
FONE, 128CAIXA POSTAL, �

Numero 590

�erente: !m�SS �mMl
CIROULA AOS SABADOS

Primeiro' Passo
Problema de

Para/ a

Energia
Regressou de Florianopolis,

onde esteve em reunião no Pla
no de Obras e Equipamentos, o
sr. Herbert Ritzrnann, Repre-

sentante do POE Zona Norte
do Estado. De inicio podemos
informar com segurança aos

nossos leitores que no atual e-

Mãe querida extremosa, fonte da minha vida'e do meu

ser, recebe neste dia consagrado a venerar- te. a .mesagern de
amos do filho agradecido. que cercaste de desvelos e carinbos.
Escuta, destes, lábios. que viste a balbuciarem os primeiros
monossilabos incertos. da criança que amparaste nos primeiros
passos erradios, a palavra ungida do reconhecimento aos teus

.

sacrificics e renuncias. Não é a celebração dos teus atos, per
passados de meiguice e de bondade. Não é a apologia da tua

gloria, superior a todas as glorias do mundo. Não é. tampouco,
a retribúição à. divida imensa, que a Humanidade tem con-

traída contigo.
..

�

Amanbã, a voz do teu filbo entoa menos um .hino do
que uma prece, Prece ardorosa e unissona, 'proferida por uma
multidão de vozes ferventes. erguida aos Céus e' ao Criador,
implorando-lhe as bençãos divinas sobre ti, pedindo. lhe que
os sentimentos de Amor, que compõem a essencia da tua vi.
da, povoem a imensidão do orbe inteiro e convertam os ho
mens ·ao Evangelho da Doçura e da Esperança.

Mensagem
,

as Mães

de celulose e de pasta mecânica, e pelos industriais madeireiros
em geral. '>,

O reflorestamento \
é insignificante, comparado ao desflo

restamento. Os agricultores não reflorestam. Entidades oficiais
como o Instituto Nacional do Pinho, realizam tímidas experiên
cias de reflorestamento, devendo obter em alguns anos, as árvo
res de mais elevado custo de quantas já se plantaram na face da
terra! Entre os madeireiros, à falta de estímulos oficiais e muitas
vezes de patrióticá compreensão, apenas uns poucos, os mais lú
cidos e progressistas, sabedores que não haverá indústria. extra
tiva permanente sem a recomposição das florestas há algum tra
balho nêsse sentido. É que o madeireiro só poderá colher os fru
tos do seu trabalho no reflorestamento 3::>' ou 40 anos depois - de
iniciado, tal é o tempo necessário para a formação da árvoresin
dustrializável. Os industriais de papel, da celulose e da pasta me

cânica, não podem prescindir do reflorestamento que lhes permi-
te aproveitamento das essências a partir do décimo ano, assim

-

representando investimento altamente lucrativo ..

Sem dúvida cumpre ao Poder Público estimular o reflo
restamento. E não haverá melhor estímulo para o.rnadeíreíro que
permitir a dedução preconisada no projeto de .lei,

Parece nos absurdo, 'realmente, que o Impôsto de Renda
recaia também sôbre as importâncias pelos madeireiros despendi
das no reflorestamento.

Adotado o projeto não haverá própriamente isenção, mas

sim protelação da época de cobrança. As somas investidas pelos
madeireiros no reflorestamento criarão novas riquezas que se re

produzirão muitas 'vezes" proporcionando ao Govêrno a cobrança
de . maiores tributos.

'

Os laudos do Serviço Florestal do Minístérío da Agricul
tura, comprovantes do reflorestamento obediente a normas téc
nicas e a limitação da dedução, a 25% do lucro líquido tributável,
dão aos órgãos fazendários a segurança que evitará a fraude e o

abuso.
.

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1960.

Arolde Carvalho

MilTON

Sqlução. do
Elétrica

Atacado de enfarto cardíaco,
faleceu em Florranópolis onde
residia,' 'o sr. Emilio Ritzrnann,
ex-Prefeito 'e Deputado Estadu
al por Canoinhas. Um dos pri
meiros fundadores da Coopera
tiva de Mate, Emílio Ritzmann
muito trabalhou por Canoinhas,
deixando aqui um .largo circulo
de amigos. A ndÍicia do seu

falecimento surpre ndeu todos
aqueles que ainda mantinham
relações de amizade com o ilus
tre homem público e benfeitor
do nosso progresso.

'

Seu sepultamento foi efetuado
no Cemiterio de fl,orianópolis.
Pêzames à familia enlutada.

xercicio de 1960, VINTE E SEIS
MILHOES E MEIO 'foram apro
vados para a reforma da linha
de transmissão de Rio Negrinho
a São Lourenço" pois sem esta

-

linha em condições técnicas de
receber; maior força, será im
praticavel conduaír outra qual
quer iníçiatíva para a solução
do nosso problema. Segundo nos

declarouo sr. Herbert Rítzmann,
tanto a Celesc como o Governo
do Estado, estão interessados em

ajudar a resolver o problema
de energia e1etnca em nosso

Município, de qualquer maneira .

A verba aprovada na reunião
do POE,' � a confirmação 'do

que estão. afirmando. Posterior
mente, serão iniciados estudos
para a �eformà da linha São
Lourenço 'Canoínhas, provavel
mente ainda este 'ano, '

Estamos aguardando do Plano
de Obras e Equipamentos copia
da ata da reunião e na próxima
edição daremos noticias mais

detalhadas a respeito.
.

EMILIO RITZMANN

D. Tempória Furtado
Após' pertinaz molestia, veio,

8 falecer dia 2 a estimada Se
nhora dna. Tempória Furtado,
espôsa do sr. Nicolau Furtado,
funcionário dos Correios e Te
legrafos. Seu corpo io'� condu
zido para o Cemiterio Munici
pal no dia seguinte, com gran
de acompanhamento.
•

Nossas sentidas condolências.

Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do Norte

CAMPOS
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Só 30 dias até o encerramento· do Alistamento Eleitoral
�

,

Temos apenas ,30 dias para o encerramento do alistamento dos eleitores que votarão no pleito de 3 de

outubro próximo. Urge, pois, que os cidadãos que ainda não possuem seus títulos se dirijam imediatamente
ao Cartório Eleitoral, no Edifício do Forum, 'para obterem aquele documento, bem como para

I ,
.

.

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de residência. ' J

Vendem-se 13 alqueires
de terra de cultura e her
vai formado, cercado com

arame, possuindo casa de
morada, paiós e boas agua
das; sito no distrito de' Po-

::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ço Preto, Porto Uniã o.
h �
II Dr_ Aristides Diener ii Facilita-se 50% do paga-
•• I. mente. Tratar com o sr. Jo-
ii CIRURGIÃO DENTISTA 5ã . sé de Oliveira Braz, rua
- "
" "

i� Raios x - Pontes Moveis e Fixas li Gil Costa, 330, nesta cida-
:: :: de. 2x

. ii Dentaduras Anatomict3s §
.. -:'-'..
- "

!: Rua Vidal Rámos 55
" "

ii CANOINHAS Santa Catarina Ü
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Praça Lauro Müller, 751 .

C:;:r.S.::::.. Er·ll-t..::::..Fone 125 � Caixa Postal 76 ..... 1IUii. 'I..J!l

Canoinhas Sta. Catarina Confecções finas

para senhoras

Grande Oportunidade
Vende-se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metrosquadrados, cercado, com poço já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural, ou troca-se

por terreno rural que possua aguada, até 10 km. distante dá cidade.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232.

RADIOS � PIONEER
A vista e em suaves. 'prestações

PT··3 Transistor
....... • <

,
.

<'

PA 12

J. Côrte

. _.- Edi fido próprio

Oficina

R�lâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para'
b· . I t do pequeno concerto'

sua
.

ICle e a. até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à, vista e a prazo

Sempre OFIC,INA- RELAMPAGO·
Rda Paula' Pereira

o povo precisa' fiscalizar suas compras

exigindo a sua Nota Fiscal.·

.
- Queatões Civeis, Comerciais e Criminais > Inventários e Partillha8

Melhores informações com Atende diaria�erlte das 9 às 12 e dás l4 �IJ 17 horas
João Bello, nos Irmãos Tre-

Ivisani.

Terras de Cultura

Vende-se
Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima

.

água, situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da
Tôrre da Rádio,.

·Vende-se
Urna casa de madeira e]

instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller.

Tratar com o dr. - Riva
dávia Corrêa ou n/redação.

Proibição�
, Familia· Koval, proprietaria

de terras em Valinhos e Pací
encia dos Neves, torna público
que em virtude dos prejuízos
que tem sofrido em suas cria

ção, e plantação não mais per-
mitirá passagens, caçadas e pes
cartas, definitivamente em seus

terrenos.

Quem desrespeitar este aviso
será responsabilizado pelos pre
juizos havidos, Ix

Loteemento J;rdim
Esperança

Vende-se lotes á vista e
.

a prestação.
Pequena entrada e o res

tante a Cr$ 650,00, por mês.

Tratar. com Ludovico Bora
no escritório da 'Sicól, lx

V. S. poderá comprar re-
-

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos' modelos

Na Relojoaria Suissa
�I Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de �ouza
. I

SAIAS1 última moda

e(J;�(J; �.tit4

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CfVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490, - Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

-

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

. Dr. José Bonifâeio da Silva
ADVOGADO

Escritório: Rua Dr, Nereu Ramos (Proximo 80 Forum)
.

ITAIÓPOLlS -- S. C.
-

. ,

Exigindo, as suas NOTAS, FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando .

Negocio 'de ocasião
URGENTE -

Vende-se uma casa com 60 metros quadrados de cons

trução - fogão econômico e poço e 2 (duas) datas de esquina
sitas a rua Anita Garíbaldí, nas proximidade da casa de comer

rio de Afonso Kolher.

Tratar com Z, Garcindo . & Knuppel Ltda. ou nesta Redação.
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