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Serão realizadas dia 29 próximo, as Convenções Udenistas de Três Barras e Papanduva

, Contrariando todos os prognósticos, o sr. Celso Ramos
continúa com a onda de ódio. e perseguição, mesmo com a

aproximação do pleito marcado para' 7 de outubro. Nem '

assim, o coração maldoso e perseguidor do chefe pessedista
díminuiu a sanha destruidora que tanto mal vem.cauzando
8 paz da família catarinense.

A imprensa livre da capital deu cobertura a expulsão
de modesto sargento da Polícia Militar, que viu seus :W a

nos de trabalho e honestidade na defesa da tranquilidade
nossa, serem ultrajados, rasgados raivosamenté pelo coman=
dante da PM, "Marechal" �'Rui Stokler, nome bastante' co-.
nhecído do povo canoinhense e que ainda ultimamente es

teve na Capital do Mate, onde recebeu homenagens do Club
do Sigilo, organização que sigilosamente reune os homens
fortes da malfadada aliança partidária. O sargento Mario '

Hercilio de Oliveira teria que ser jogado na rua, pois nun-

ca comungou com os ideais políticos do atual comandante
da Polícia Militar, e demonstrou sempre que possível sua
alergia pelos costumes políticos do atual govêrno. Na hora
do ataque de raiva, não lembrou o Marechal Rui que estava

jogando na rua uma família, em cujo lar estavam abrigados
sete filhinhos, o maior COm 13 anos de idade. A ordem era

castigar a tudo e todos -. Não se permite que alguém levante
a voz contra os preponderantes homens que por um passe
de magía tomaram o .poder, onde cometem tôda sorte de
tropelias, envergonhando uma coletividade que ainda' tem
em mente os áureos tempos de Irineu e Jorge Lacerda,
seguido da administração austéra de Heriberto Hülse. Pobre
Santa Catarina, entregue aos seguidores das normas Lupío
nísticas, todos pertencentes a mesma panéla, mesmo caldeirão.

Felismente, encontramos .aínda a imprensa dezassom-:
I brada, que não se curva diante da perseguição e que sem

mêdo enfrenta aos algozes do pôvo catarinense. Formamos
nesse exército. E nos orgulhamos disso.

Jamais nos curvaremos

diante do maquiavelismo po
Iítico dos "donos" da situação,
que sabem também onde' de
vem batervseus pregos. Para
nosso lado, não, existirá ja
mais a palavra mêdo em a

pontar os erros, as patifarias
de um govêrno malfadado.'
Para estas bandas não vigo
rará o regime da rolha, "o
regime da chibata. Todos co

nhecem o poderio raivoso
dos Ramos e da sua gente.
Estamos imunizados. Fiquem
tranquilos, os· nossos leitores.

E dando cobertura as atro
cidades do govêrno, a sua

imprensa, paga pelos cofres
públicos" torpemente ataca,
calunia, difama, os verdadeí
ros 'advogados dos interêsses
de Santa Catarina. Charenga
já conhecida .. Técla já b�tida.

dará a resposta na hora mar

cada para o acerto de contas.

A cada perseguição como

a do sargento Mario Hercilio
de Oliveira, modesto policial,
aumentará a vontade de mu

dar, de acertar do povo ca

tarinense. A cada "penada"
governamental aumentando

impostos, criando outros PIa·
megs, a cada contrato com

firmas de Lupion, a cada
"raivinha" Ramistica, o povo
aumentará a sua ansiedade
pela hora do acerto final.

E convenhamos" amigos .!.4

se as .cousas proseguirem
como vão, duvidamos que o

altivo POVQ catarinense a

guente isso que aí está até o

final. Algo surgirá; represen
tando a revolta dos catari
nenses, �evolta de um povo
pacato e ordeiro,' mas que
não permitirá que um homem
de passado negro venha de

chibata, fazer revivei o .:regi
me que outrora tanto nos

envergonhou. Chega de ver

gonha.
Alfredo Alberto

: I,

OS jornais e emissôras fi
nanciadas pelo govêrno; con
tínúam 'sua "batida" contra o

nôme Hustre e digno de A
roldo Carvalho, por reconhe
cerem naquele filho de Ca-

'\ noínhas, o maior, obstáculo
para as suas mazélas admi
nistrativas. E uma onda' de
ataques surgiu. Da capital
pelo "O Estado", dirigidopor
um Ramos. Em nossa cidade,
pelo Barriga Verde, de pro
priedade de um jornalista já
bastante conhecido pelo povo .�

do planalto norte do 'Estado.
A mesma linguagem. A mes�
ma linha de conduta. Talves
o mesmo pagamento. Todos
aceitando e atacando ordens
vindas de "cima", diretamen-
te do Palácio Rosado da Ilha.
Mas nossa gente, que já' a
prendeu a separar o jôio do
trigo, nosso povo 'que sofre

hoje. na própria carne o erro

cometido no último' pleito,

PARImo S�CIAl PR�HR[��I�IA
p_ s, p_

Para Deputado Estadual

Dulcidio Silveira
o Candidato que nada

promete, porque é contra
as falsa. Prome..a.�
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Monte Castelo na Róta da Vitória - Konder
Reis, Aroldo Carvalho e João Seleme, apoia
dos oficialmente - Convenção, Udenista reali-
zada dia 15 apontou seus! candidatosr

(Do correspondente)
O Diretorio Municipal da

União Democrática Nacional de
Monte Castelo em recente con

venção' realizada dia 15 p. p.,
.

apontou seus candidatos ao

proximo pleito eleitoral de, 7
de outubro vindouro.

República, AroIdo Carvalho para tino Maister, Alipio Correia de
. a Cemara Federal e João Seleme I'Lima, Nicador de Abreu, José
para a Assembléia Legislativa do João Rosa, Alcides Deffeck 80-
Estado. indicação aceita por todos brinho, Antonio. \ Bueno Neto' e

os presentes em demonstração Lauro. Uda. Para o Senado - da
inequivoca de que em 7 de ou, República: Antonio Carlos Konder
tubro a VON marcará espetacular Reis. Camara Federal: Arolde
vitoria nas urnas, A assistencia Carneiro de Carvalho. Deputado.
em pé. aplaudiu demoradamente Estadual: João. Seleme.

andamento dos trabalhos .a decisão tomada.
Abríndç a sessão solene, rea-

�

.
Correio do Norte esteve Ipresenle

\

lizada no Cine Maister com a Presente 4lipio Correia de Lima Encerrando a movimentada
presença de aproximadamente " Significa<\o especial teve a convenção. Udenista, atendendo.
400 pessoas, usou. da palavra o presença na Convenção Udenista pedido do. candidato Lidio Sec-."
Vereador Arthur .Cezar, que de Monte Castelo. do sr. Alipio con, falou o representante deste
saudou os presentes, dizendo do Correia de Lima, líder petebista semanário, jornalista Alfredo. AI·
significado daquela convenção, que não. concordando com aberto Munhoz, que saudou os

a primeira desde a rescente orientação dos chefes do, ptb candidatos lançados por Monte
�riação do novo Municipio. Em catarinense, passou a formar nos Castelo, dizendo da necessidade .

seguida o conhecido líder poli- I quadros partidaeios da UON, da vitoria em 7 de outubro. dos
tico, continuando seu vibrante tendo. seu nome incluido na chapa que formem na oposição ao atual
improviso apontou o nome de de vereadores. O destacado ex- .govemo. A& palavras do nosso

Lídío-Seccon para, candidato a lider petebista ainda atendendo. Diretor. dado. ao enérgico pro
Prefeitura Municipal. solicitação da mesa, disse da -cer- pronunciamento. oposicionista, fo

teza da vitoria Udenista em 7 de ram muito bem recebidas peles
outubro. e da satisfação de estar presentes. em prova do desceu
integrando uma chapa de verea- tentamento que reina tambem em

dores que representa ás aspirações Monte Castelo. pelas normas

máximas do povo do novo administrativas do governo Celso.
municipio. Ramos.

'

Lidio Seccon aclamado
Por entusíásta aclamação de

todos os presentes, Lidio Seccon
foi apontado candidato' Udenista
à Prefeitura Municipal de Monte
Castelo, em viva demonstração
de coerencía de pensamentos da
familia Udenista. Minutos depois,
o candidato lançado usou da

palavra para agradecer a indi
cação do seu, nome, frízando

que estava disposto a servir a

sua terra e sua. gente com o

mesmo sentimento de honesti
dade que sempre norteára sua

vída.: Em. seguida, o destacado
homem público, fez rápida ex
planação da plataforma de go
verno que apresentará ao
eleitorado.

Monte Castelo toma pOSição
Minutos depois. Lidio Seccori

voltava a usar a palavra, pára
indiJar como candidatos da VDN
dê Monte Castelo, Antonio Carlos
Konder Reis ao Senado da

'Fala João Seleme
A tendendo. .solicitação da mesa

diretora dos trabalhos falou o

candidato João Seleme, que em

vibrantes palavras disse do seu

entusiasmo. pela cordialidade rei
nante nas hostes Udenistas de
Monte Castelo. passando depois
a exemplificar as possibilidades de
pregresso do novo municipio,

.

depois da vitoria Udenista de 7
de outubro. Quando João Seleme
citou os nomes de Benedito Te
rezio de Carvalho Junior, Arolde
Carvalho e

�Konder Reis, a assis
tencia demorou-se em aplausos.

Estes são os candidatos de o sr. José Stokler Pinto. des-
Monte Castelo tacado prócer politico de Canoi:

Para Prefeito. Municipal: Lidio nhas esteve presente à convenção.
Seccon. Candidatos a Camara é manteve cordial palestra com

Municipal: Arthur Cezar. Aman.. este correspondente.

HOMOLOGADA CANDIDATURA TENENTE DULCIDIO
Recebemos o seguinte telegrama:
Jornalista Alfredo Alberto Munhoz.
Correio do Norte, Canoinhas.
Fpolis - 6087-47-18-11.
Comunico que tenente Dulcidío Silveira, foi escolhido

candidato Deputado Estadual pelo Partido Social Progressis
ta eleições, 7 de outubro pt Referido candidato "também en

carregado pr�par ar reestruturação .munícípíos zona norte do
Estado.

' .

Atenciosas saudações
Dep, Wilmar Dia. - D'eI. Nacional PSP em Santa Catarina.

BILHETINHO ...

Para o Sr. Prefeito Municipal. O estado de abandono
das ruas Benjamin Constant, Gil Costa. 12 de Setembro,
Marechal Deodoro, Caetano Costa, Major Vieira, Barão do

.

Rio Branco. Roberto Elbke, Eugenio -de Souza e aquela'
buraqueira danada no Sossego, clama por urgentes medidas
da Municipalidade. Os proprietários, castigados com o escor

chante aumento do Imposto Predial, ficarão. calados se rece

berem um pouco de beneficios. Sei de sua boa vontade em

solucionar este angustiante problema, daí este lembrete. Não.
leve a mal, por favor Senhor Prefeito. Mas esquecendo as

estradas, lembre das nossas artérias· mais centrais. Muito
obrigado pela atenção. Sr. Prefeito.

.

"'\
O DIRETOR.

:\
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'rOr. ARNOLDO PEITER FILHO DÊ PARTIDA .••

E X I D E GARANTE

CIVEL

i

A DVOG A DOr-

COMÉRCIO TRABALHO
BATERIAS

EXIDERua·Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Carregadas
ou Seco Carregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

Refaça suas forças, tomando

C A F É B I" Rua Paula Pereira, 391

Fone, �48 - Caixa Postal, 281
Torrado a ar quen.te

Saboroso até a ultima gota

Paula Pereira Telefone,

BIG é grande - mas em Canoinhas

s. c.

Em

IBIÇAO
Lourenço Buba,

proprietário de terras em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proibe terminantemente. a cria

ção ou soltura de porcos em

seu terreno; bem como passa
gens e caçadas" em vista dos
prejuizos. que vem sofrendo.

Canoinhas, maio ode 1962.

PR
,

e o melhor café
. !

�.��.

arqueada
Vendem-se - ótimos lotes residenciasi e pró-. Confecções finas

prios para, chácaras. Vários tamanhos.
Ver e tratar com O D I L O N· PAZ.D A.

para, senhores:"

C6SaErlita

/

REMINGTON. RAND
O máximo em 'máquina�"-de escrevers somar, ele.

. Escrever ou' entender-se com

Ithass . Saleme - Caixa Postal; 2 - Canoinhas.
"" / ',\

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 31�
CANOINHAS -- Santa Catarina

'FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart, Tít .. Doc. sYo. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 --l Canoinbas· S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunoios: Por vez e por centi�etro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA'
1 vez Cr$ 35.00'
4 vêzes 30,00
8 ou mais 25,00

PAGINAS INTERNAS
1 vez

� Cr$ 25,00
4 vêâes 20,00
8 ou mais � 15,00

Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina
tem um acreacimo de 10% __

"A Pedido" ou "S�çõeB Livres" serão cobrados pelo'
espaço ocupado, com o acréscimo de ,50%. ,

A Redação não endossa' conceitos emitidos .ern artigos aaaiuados.

CHEGOU PARrMoSTRAR O QUE É "PERFORMANCE"
"

Gordini é emocionante! Famoso na A ri! H P
Gordini tem motor de 40 cavalos Estável: suspensão reforçada - Sólido:

, f::Liropa.on�!l se destaca entre os carros ,JJ �'� ���r�ncc��r:u�:r�o:aàc1:s;:'tIQUe,
r estrutura monobloco _. Luxuoso: esrne-

(fe comportamento esportivo, agora: ektá, __, rado acabamento, numerosos detalhes

sendo fabricado' peta Wiilys: Pdtent§';' 4 UiDrítUi(' �O::�:i ;,::r�� �1aste4m";:::�I�!� de bom gôsto :_ Confortável: 4 portas,
D,Ji I; Gordi I)'i' é antes de tudo máquinaj, " IWU\HfUc [Ui.;) oferece grande faixa de utilização! ,grande porta-malas, amplo espaço i nterno.

"
.

, .. \'
,',

\ .

���������������,��������a�*b�
',! � �. (.:""1'"

�,

I
v;"nho conhecer o novíssimo Gordinl ,

. ,

um orodutoda, 'V_

WIl!..LVS-CVERIl.AWlD .

•

l d'
.

Fabricante de veicules de alta,.qua'lidade'
.

Basilio Huménhuk &. (Ja. t
'

I.·
'

S�o Bernardo do Campo ,
.

'

.

E'sladode São Paulo .'

CANC INHAS Rua Vidal Ramos, 203 • Fone, 145 - Sta. Catarina

•

.. ;.'"

!_t:

� f •

,
,. ,

, ..���'*.�
.

.
:, �,",5764/�2

" .�

i':'

.

:1'

Re'gistro Civil
'.

r\1aria' ,Gó�s "Glinskí Escrivã,
•

'-'-de' Psz e Oficial' do :.Rf'gistro
Civil de Paula Pereira, Munici

.. ':l?iq e Comarca .de S�r'lOinhas�,
'�Estado'de Santa Catarina. "

\ '

-

Faz saber que pretendem ca-

S1U: Benvindo Alves 'Pereira e

Aurea Gomes Êle natural dês
te, Estado nascido em Valões,

,'" rio díá 28 de Agôsto de +934
.. Iavrador, soltefro, domiciliado' e
residente neste Distrito. filho
legítimo de João Alves Pereirs'
:fi!, de Dona Flora Maria Padilha.

,

::;1 ;.�la, natural deste �stad,o' na�:-'
:

,
cida em Paula Pereira no dNí

,

is de Abril de 1938 domestica-,
.

.soltefra.. dorníçiliadae
' residente;

neste, Distrito, filha legítima de
Brazihno Gomes e de Dona
Luiza Gomes domiciliados a re

sidentes neste i'Dístríto. <,

: Apresentaram os' documentos
exigidos pelo Código Civil art;
180.'

'

Paula Pereira,
'., de 1962.

Maria GÓIS GliDllki
Oficial do Registro Civil

ATENCÃO
.

.
'

..

j Norte do Estado
d:iamamos a ,a a:te�çãd 'dé\

todo,o planalto .catarínense
para o programa �'O Nosso:
Comentário", apresentado
diàriamente pela Rádio Ca- I

noínhas as 12,20 horas' na:
palavra .do jorn�lista Alfredo
Alberto. Um, programa ex-.
clarecedor, Não acredite em

boatos politicas. : Saiba a,
'verdade ouvindo "O Nosso'
., Comentário".
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N·o·t as
Pancadaria da grossa regís

trou- se na Convenção do PTB,
realizada dia 7' e 8 do corrente

na capital. O sr. Walmor de
Oliveira foi o mais criticado,
pois como Secretãrio do Estado
não atendeu aos afilhados po
liticos gerando forte desconten
tam=nto. Como ponto culminan
te "amigavel convenção" a espo
sa do Deputado Olice Caldas,
de revolver em punho, tentou
"exterminar" com a vida do

correligionário Pedro Ivo. A

intervenção de terceiros evi
tou que a demonstração de amí
sade dos trabalhistas terminas
se tragtcamente.

'x x x

Também o PSD andou fazen
do das suas em sua Convenção.
A agremiação governista não

poude nem apontar os candida
tos ao Senado e Câmara Fede
ral, dado o clima de hosttlída
de reinante entre os srs. Atilio
Fontana, Osmar Cunha e Ader
bal Ramos. A Convenção foi
encerrada as ,préssas e O� can

didatos, ao "_'senado e a Câma
Ta Faderal serão apontados em

momento oportuno pelo Dire
torio Regional. Democracia"?

Julho
1956

Serviço

Politicas
Hoje e amanha, estarão sen

do instalados os Municipios de

Irineuópolis (Valões) e Matos
Costa Convidado especialmente
estará presente as solenidades
o deputado AroIdo Carvalho.
Nossos 'parabens aos dois mu-

, ,nicipios vísínhos,

xxx

Papanduva, Monte Castélo,
)taiópolis, Mafra, Campo Alegre
Rio Negrinho, além de Três
Barras, estão formando na li
nha de frente para a eleição de

João Seleme a Deputado Esta

dual. Nossa reportagem que es�
teve .vísitando todos êsses mu-

, nicipios sentiu de perto o en

tusiasmo que reina com yistas
a espetacular vitoria de 7 de

outubro do candidato Udenista

apontado
-

pela Capital do Mate.

x x x

Na capital o vice-governador
Doutél andou pregando revo

Iução, em comícío que contou
com 8 presença, de meia duzia
de comunistas. Mais uma quali
dade do vice. Valiente. Inspi
ração brlzolesca.

com presteza e

Ponte Três - São Mateus do SulBarras

dedicação populeçêo norte-catarinense

mi

I
11

I
II
II
.'
II

I

.'
a
.'
R

I
\11

I
Ia Luizioe 30,00 Plâstiooe - metro 128,00 Macacõe. de lã para eri�nça.

'Hiacadoe 58,00
_

_ Bol.a. 480,00 Manta. de lã
Xadrêa 68,00 Terno. para meninos 420,00 Calçado. E.colare.

_ Linon estampado 49,00

•- Cretooe (1.40 largura) 198,00 Terno. para homens 2.350,00 Cobertoree de lã p/ca8al
Toalha. plâeticas 17.5,00 Ca.aco.' de lã a partir de 350,00 Calça. �a.emir8

I R E T A L H O S 2 O % D E D E'� C O � T O

• Gêneros alimentício. - Louça. - Ferragens - Malha. em geral - Armarinho. - Tecido. - Calçado. - Roupa. f�ita. Artigo. para pre.ente.

li L O J A S UNI DAS L T D ,A • A maior Organização omercial do Planalto

..................................................
, '

••••�••••�m.E���g.��H••••a•••��B�•••B��•••••••a��aBm•••1

l OJ A S UNIDA S -ri M 11 A � A J���o I6 ANOS II

I
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I
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,

d

Como todos os anos as LOJAS UNIDAS LIMITADA, no mês de seu aniversário, oferecem sensacionais descontos. Aprovei
tem estas espetaculares ofertas que as LOJAS UNIDAS LIMITADA oferecem durante todo o transcorrer }o mês de

J U L H o
Camisetas fbica.
Bobys
Meiae pI homens
Sabonete Dyrce
Talco Algamar (grande)
Aparelho. p/ barbe
Suspensôrioe p/ criança.
Sapatoa pi bebês

/

Macacõee Malha 2 peçai 98,0075,00,
4,00,
15,00
8,00
3300
45,00
48,00
63,00

-

Sapato. espume
Pente. Flamengo a partir de
Ferros elêtricos
Tinta Quink
.lôgo�

cefêainho porcelana 9 peçae
Fio Ancora • novelo
Lã em novelo.
Camieetee p/. bebê.

Cobertores

Jogo" para batisados
Grinalda.
Meias Nylon pI Sora••
Modese - exa.

Xicaras par
I 85,00
25,00

95,00
7,00

644,00
65.00

580,00

145,00
270,00
1140,00
230,008,\10

28.00
4,9.00

:...s:.... :
,

LOJAS UNIDAS LIMITADA
ATACADO E �AREJO

M A T R I'ZCASA NOVO MUNDO FILIAL
Rua Paula Pereira, 1068 - Fone, 222 Rua Caetano Costa, 553 - Fone, 140 Rua Getulio Varga.

C A N O 1 N H A S C A N O 1 N H A S [ T A I Ó P O L I S - Santa Catarina

ACORDEÕES TQDESCHINI - MÁQUINAS DE COSTURA VIGORELLI E LEONAM - RÁDIOS PHILIPS - CHAPÉUS RAME'NSONI
CAMISAS BAN-TAN - COLCHÕES DE MOLA "PROBBEL" E "EPEDA" I

'

I

550,00
690,00
350,00

1:470.00
990,00

...

, ( ,
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban
cário começou em San
ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-

,põe de 105 agências
em 6 estados brasilei

ros, mas 60 delas, se

situam no território co

tarinense.

Isso significa que, além
de tôda segurança ori

unda dêsse crescimen

to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

,de seu amigo de tô

das as horas: O INCO

o
"C
c:

&,
8-
2
o..

c:

&
c:

=i
o

�

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

MAIS DE 25 INOS CONTRIBUINDO' PARI O PROGRESSO DE SANTA CATARINa
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PreFeitura'
I .

Contabilista, guarda livre, conta
dor e economista
Escritório de trabalho até 5 Iun
eíouârios
de 6- a 10 funcionários
com mais de 10 funcionários
Coordoeiro com estabelecimento'
Carroeiro com estabelecimento
COrretor
Decorador
Dentista com estabelecimento por
cadeira
Com aparelho de Raio X mail
Desenhista, com ou Bem escritório
Despachante ou caixeiro despa
chante
de Coletorias
de estrada de ferro
Divertimentos publicas,' casa de
tais como ciolebaàl, velodromos
e quaisquer outraI que venderem
poutes, rifas etc.

Veia Parque
Dourador ou prateador com esta
belecimento
Economista, veia Contabilista
Elevador ou guindaste, empresário
de
Embarcação miuda, fretador de
mail de uma

Embutidor com estabelecimento
Empalhador com estabelecimento
Empresa Colonizadora, agencia ou

escritório de

Empresa de transportes, veja
automóveis
Emprestador de dinheiro, mediante
hipoteca ou títulos:
de 10.000,00 8 15.000,00
de 15.0!:ll,oo a 30.000,00
de 30.GOl,00 a 60.000,00
de 60.001.00 a 100.000,00

J

de 100.001,00 a 200000,00
de mais de 200000,00 para
cada 50.000.co mais
Encadernador com estabelecimento
Encanador sem estabelecimeuto
Encanador com estabelecimento

Engenhei�) civil
Engraxate com eatebelecimeuto '

por cadeira
Entalhador com estabelecimento
Erva Mate. mercador comissão
Escritório de representações de
casas

comerciais ou fábricas
Escultor com estabelecimento
Estofador com eatahelecimento
Estofador sem estabelecimento
Ferrador com estabelecimento
Ferreiro trabalhando só
Com oficiai.
Fitas ciuematográficaa, agente ou

escritório de locação ou sub-loca
ção
Fotografia, atelier ou gabinete de
sem venda de material
Fretador, veia embarcação
Funileiro, trabalhando só
Com. oficiais
Gado vacum, cavalar ou muar,
mercador

.

ovelhum ou caprino, mercador de
,.Garage, alugador dê ..

Gravador com estabelecimento
Guarda livro, veja contabilista
Hipódromo '

Intérprete de comércio
Jornais, revistai ou outras publi
caçõel
agente de

Veja quioski que ve�de jornais .

Laboratórios de pesquisai clínica.
e enatomopatolôgieae
Latoeiro com estabelecimento
Lavagenl de cala emprese de
encerador etc.
Lavandeira com estabelecimento
trabalhando só
trabalhando até 5 operário.
com mail de 5 operários
Leiloeiro
LUltrador

/

Municipal de Ma Vieira
1.500,00

2.500,00
r

3.000,00
3.500,00

500,00 300,00
550,00 300,00

1.200,00
1.000,00

1.500,00 1.100,00

700,00 400,00
1.000.00 700,00

600,00
300,00

600,0,00 5.000;00

-:

1.000,00

5.300,00
.

,

700,00
8UO.oo

1.100,00
1.500,00
2.400,00

800,00

1.500,00

1.200,00
250,00

2.500,00
500,00

700,00
.

400,00

1.200,00 800,00

500,00
400,oc

300,00
250.00

500,00 '

800,0'1.'1
1,000,00

300,00
500,00
.700,00

100,00\
300,00

200,00

5CO,00

. 1.000,00 500,00
<,

600,00 300,00
800,00 600,00
600,00 300,00
500,00 300,00
6()0,00 300,00
800,00 500,00
"800,00 5UO,OO

�

1.50P,oo 1.1)00,00

500,00
1.100,00

300,00
900,00

500,00 300,00

800,00

1.200,00
-.

-' 600,00 3�O,OO
500,00 300,00

600,00 300,00·
800,00 500,00

1.200,00 700,00
700,00

500,00 300,00
-�

..
'

. (continuação da lei n. 13 de 13.3.62)

•

J�r
--------------------

Farmácia· Santa CruIManicure, veja barbeiro, cabeleiro
Máquina. de escrever. cousertador
lIem estabelecimento trabalhando /

com mail operâeíoa ou sôcios
Marceneiro trabalhando .sô .

trabalhando çom operários
Matadouro não abatendo diaria
mente
abatendo meDOI de lO cabeças
diárias
abatendo 10 ou mais cabeças
diárias
Mecauico, oficina de
sem operário.
até 5 operários.
com mail de 5 operários
Médico /

Mél ou melado mercador de
Milho atafoua de
Moinho de cereais
Mutualidade, formação de peculio
capitalisação com escritório
agente de

600,00 300,00 Grande e variado sortimente
'de medicamento••

Rua Senador Felipe Schmídt

(ao lado do I.A.P.I.)
800,00
800,00

1.000,00

500,00
500,00
600,00

1.300,00

2.000,00

4,000,00

Vende-ee
NO perímetro urbano uma

casa residencial, recem cons

truída. Ver a tratar 'condi
ções no Açougue da CASA
NATAL telefone, 156,

Assine! Leia! Divulgue 1

Correria do Norte'

1.000,00
1.500,00
2500,00

500,00
600,00

1.500,00

350,00
150,00 .

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Ix
1.500,00

650,00
250,00

3.000,00
3.500,00

1.000,00

(continúa no próximo nú.mero)
•

'�ERHY SElEME' & FILHOS oferecem

_:... estoque GOODYEAR completo
- condições Favoráveis

,

-serviço rápido e eficiente

Só (I 'GOODYEAR

garante tanto I

=='�=-��
� MAIOR RESIST�NCIA

.

= Provada em terríveis testes

: de laboratório

3 VEZES,MAIS RECAPAGENS·
Provadas pela Frota de Provas
da Goodyear

fAAIOR QUILOMETRAGEM
Prdvada em milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros.

TES<it>GO EA

MERHY SELEME & FILHOS
Pronto para servi-lo.
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Caixa Postal, 1 --.:. Três Barras - Sente Cotori�o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'I./

C®RREI® OG) N<9RTE

CANOINHAS

A'viso aos

FORÇA E LUZ S. A.

Consumidores
A "CANOINHAS FORÇA E LUZ S.A." por sua Dire

toria, vem de comunicar aos seus cousumidores em geral que:
Considerando o. que já fez publicar na imprensa local,

sempre que ocorrer oscilações no custo da energia que dis
tríbuímos, efetuamos um rateio para mais ou para menos

entre os consumidores, baseados em autorização Ministerial
e'lei vigente no País;

Considerando que, segundo carta que acabamos de re

ceber da nossa fornecedora, EMPRESA SUL BRASILl1;IRA
DE ELETRECIDADE S.A. "EMPRESUL", datada de 5 de

julho corrente de conformidade com o Decreto n? 41.019
Art. 176, de 26.2.57, § 4° e § 5° e Portaria n? 204, de 29-

8�61, do Ministério de Minas e Energia, o Adicional sôbre
as Tarifas da Portaria n? 104, de 29-1-1960, Ficou aumen

tado em mais 56,13% por KWH,' a partir de 1° de julho
corrente. Desta forma resolve;

De con'formidade com o que autoriza a letra "b" do
art. 119 e mais os ertigos 172, 176, - letras. "a", "b,OI e pará
grafos 2° e 4° da letra "c" e segundo o art. 190 e seús pa
rágrafos, todos do' decreto lei n? 41.019, conjugados com a

Portaria Ministerial n? 986-A; também 'à majorar suas tari
fas' cobrando a título precário, a partir de 1° de julho cor
rente e inclusive, um adicional de mais 50% sôbre o atual
existente.

Esta resolução baseia-se no' fato I de que os aumentos
.

do custo da energia, provenientes do que se extrai do capí
tulo VII do Regulamento dos Serviços de Eletrecidade, fe
riram .frontalmente a estabilidade econômica e financeira de
nossa Empresa, impedindo, desta forma; sua expanção, me-

I lhoria e conservação dos serviços, contrariando' o que pre
coniza o art. 119 letra "c" do citado decreto, obrigando-a a

usar o que lhe faculta a Lei e Portaria Ministerial.

Ressalta que o .aumento, ora determinado, vem acom

panhar os aumentos efetuados pelas nossas congêneres em

igual período, provando dest'arte que as alterações estão se

fazendo em curto espaço de tempo, o que, aliás, é conse

quência certa da atual conjuntura administrativa, econômi
ca e financeira por que atravessa o país.

. Os escritórios de nossa .Empresa estão a disposição dos
consumidores para a.ª demais explicações/que" se fizerem ne-

cessárias.
Canoinhas, 10 de julho de 1962

Dr. Zaiden E. Seleme Diretor Gerente

Cine Teatro ·Vera. Cruz
A P R E SE N TA:

HOJE - á. 20,00 hora. - Imprópno até 14 anol

SATÃ A / MEI'A NOITE
,

com Hardy Krüger, Sylvia Syms, Ronald LeWi�,

e Ipeter Myers
.

O Satã mais indiabrado de todos os tempos... Ven am

rir com êle! Oh! alegria de viver! Estudar?. também ...
porém o principal é "dívertír-se

'

DOMINGO - à. 14 hora. - censura livre

SATÃ A', MEIA NOITE�
.

.
ã. 17,00 horas

• Imp, até 14 ano.OOMINGO - à. 2000 hora.
,

,

Árvore Dos EnforcadosA
com Cary Cooper, Maria Sçhell, Karl Malden, Ben Piazza

Sem barreiras ante 'a violência, sem preconceitos de hon-
,

ra e dominados pelas paixões. Homens ou feras!
._----

26. Feira - á. 20,00' brl. • [mp. até 14 anoa • REPRISE
------

,3a. Feira· á. 20,00 hora•• improprio até 14 ano.

E O ANEL MAGICOSABU
coiri Willian Marshall e Doria Massey

40. feira - à. 20,00 bora. -- improprio até 14. anoa

PERIGO AS CEGAS
. com 'Bill Elliott'e Tom Dràke

58. e 6a. Feira - á. 20,00 hora•• Improprio até l� anol

O MOMENTO SUBL'IME
com Marcello Masttrianni e Gio'iTana Ralli

_.'.r-'
I

Pelos 'Lares e Salões
ANIVERSARIAM.Sr..

Hoje: a senhora dona Ana
esp, do sr, George Wegger;
a srta. Hilda Gonçaloes; os
srs.: Luiz Flores, Waldomiro
Schulka e Tanus M. Isphair;
as meninas: Maria Gorette
filha do sr. Mano�l a. Costa
e Gladis Regina filha do sr.
Oswaldo Werka.·

Amanhã: a srta. Maria C.
Pereira; os sr S.; Iêodolto Bo
laut e Jacob Tremi; a menina
Bernadete de Fatima filha
do sr. Augusto Pilati; os
meninos: Helcio Heros filho
do sr. Brasil Fagundes e

Teófilo filho do sr. Antonio
Sconhetzki.

.

Dia 23: as snras. donas:
Rosa esposa'do snr. lthass
Seleme, Nancy esposa do sr.

Orley Moreira e Ana esp. do
sr. Atonso C. Kohler; o sr.

Jose Pacheco de Mir'anda; os
jovens: Alirio Dias, Argos
Treuisani e Jair Müller res.
em Mafra; o menino Luiz
Roberto filho do sr. Waldo»
miro Holler.
Dia 24: a sra. dona Maria

esp, do sr: Norberto Fiedlér;
a srta. Suelv Rita Cornelsen;
os srs.: João, Silveira, Albino
Budant, Bonifacio G. Oalotti
e . Ludovico Dambroski; as
m�nii1.as: Iêosangela filha do
sr. João Dirschnabel, Suély
Terezinha filha do sr, Bernardo
Matzger e Irene da Conceição
filha do sr Cirilo Medeiros;
o menino Vitor Meneu filho
do sr. Pedro Tokarski.

.

Dia 25: as sras. dnas.: Léda
esp. do sr João D/ Wendt e

Estefania esp: do sr. Fran
cisco Koehler; os srs.: [uuenal
Gonçalves e Leonidas Zie
mann; os jouensi . Rubens
Stulzer e Leomar Reinert;
os meninos: Luis Antonio fi
lho do sr. Boleslau Kiuiscien
e JOSé Hermes filho do

-

snr.
Estanislau Dambroski.
Dia 26: a S1a. dona Ana

esp. do sr. Nicolau Burgardt;
Exma. vva. sra. dona Marta
Wordell; Os snrs.: Rogerio
Marqlilles e Walter Schoize:
os jovens: Anastácio Bubd e

Moacir Lemos Sphair; a me

nina Maria da Luz filha do
sr. Felix da Costa Gomes,'
os meninos: Roberto Tadeu
filho do snr. Celso Bauer e"
Guida Gilmai filho do snr.

Alex Michel.
Dia 27: as snras, donas:

Luiza esp. do sr. Argemiro
kosa e Nereida esposa do sr.

Iair Côrte,' a senhorita Flóra
Letchacki; os srs.: Aristides
Guebert, João Algacvr 'Fonta, I...:.._ • ...:. • _

no, Wiegando Knopp e

Mamed Cador;; os Jovens:
RodolTo Ziemann, Francisco
F. 'de Souza e' Bernardino
Tokarski,- as meninas: Ivete
filha do sr. Ludovico Bóra e

RosicMr foaquina filha do sr.
Antonio de Barros.

'

C01'1eio do NOtte cumpri
menta os aniversa,iantes.

Enlace Matrimonial
Unem.se hoje pelos laços

matrimoniais a Srta. Maria
de Lourdes, filha do casal
Sr. e Sra. Salim Zattar com
O Sr. Claudio filho do Sr. e
Sra. Angelo Carniere Sobri
nho, residentes em CuritIba.
Nossos parabens.

'

)

/ 21-7-1962

E 0,1 T A L
A Alllociação Profiaaional dOI Condutoree de Veículoe em

Geral de Canoinhae, convoca OI senhores 81110ciadol e todo. os

motoriltal em geral, para a Allembléia Geral Extraordinária, a

realisar-ee ali 14 horas (2 horas da tarde), dia 25 de Julho "DIA
DO MOTORISTA", no lIalão de propriedade do Sr. Francisco
Bechel, no Campo da Agua Verde, .para tomarem conhecimento
da seguinte ordem do dia:

I
Transformação da Alllbciação Profissional do! Condutores

de Veioulos em Geral de Canoinhae.. para Sindicato. dos Con
dut'lrel Autonomo. de Veiouloa : Hodoviârios:

III
Eleição dOI Conselhoe de Administração e Fiscal;.

III
Concentração de todos OI veiculos, não e motorizados U8

rua Coronel Albuquerque,' inicio ponte do Rio Canoinhaa, a. 18
(6 horas da tarde), para a grande paeseâta na cidade, rumando
para a Matril Cristo Rei, a fim de receberem a benção e níiala
a Cla.le.

.

Contemos com a colaboração e -

presecça de todos

Canoinhae, Julho de 1962.

Allociação Profi..ional
ral de Canoinhas

Walmor A. Furtado
Secretário.

dOI Condutores de Veiculai em Ge

O.car Werka
Presidente.

-Ó,

Prefeitura Municipal, de Canoinhas
AVISO AOS SRS. COMERCIANTES:

O Sr. Prefeito Municipal, tendo em vista o ofício da
Associação Comercial e Industrial, datado de 29-6-62" e

ainda considerando ponderações de interessados, torna. pu
blico e determina o cumprimento das leis n. 121 de 5-6-51
e 178 de 30: 3-52, que determinam:

Art. - As casas comercieis, oficinas, farmácias e es

critorios, do perímetro urbano da cidade, de I. de abril a

30 de setembro, abrirão suas portas ás 8 horas e cerra-las.
ão ás 18 horas; de 1. de outubro a 31 de' março, das 7 .ho-.
ras ás 19 horas .

Parágrafo 1. - É obrigatorio o fechamento nas horas
das refeicões, das 12 ás 13 horas,

.

Art. - Aos sabados o encerramento das atividades
comerciais Iar-se-á, as 13 horas, quer no horário. de verão
quer no de inverno.

Canoinhas, 18 d:� julh� de 1.962

João Colodel - Prefeito Municipal

Agradecimento
A famtlia Quadros, compungida com o passamento

dia 16, de sua inesqueciuel
.

Wanda Quadros
quer manifestar o seu protundo agradecimento por
intermedio do Correio do Norte, a todos que trouxeram
lhe conforto, e acompanharam a extinta até sua ultima
morada.

'"

Agradecimento esse extensivo aos humanitários
médicos Dr. Aroldo Ferreira e Dr. Mário Mussi,

Na oportunidade conuidam tombem porenies e
amiuos para assistirem a missa de 7°. dia, que mandam
celebrar no Altar Mór da Matriz Cristo Rei dia 23
[segunda-feira) . às 9 horas.

À todos por esses atos de fé cristã, sua imorredoura
gratidão.

.

Acidos Muriáticos, 'Nítric()
Acético e Sulfurico ATENÇAO

Por motivo de mudança ven

d'e':se em Caraguata distante
4 kilómetros da cidade. proprio
para uma pequena granja, 1 ter
reno com área de 26.377 m2.
com casa, paiol, 8 pés de laran-

Procedente do' Nova Igusa- ja' prôdusindo fruto, e mais
SÚ, Estado do Rio, encontra. nma carroça em estado de no-

'

se em nossa cidade a snrta. va, 2 novilha.g,� sendo 1.' de 3
Hébe Rafael, tino ornamento anos e a outra de 4 anos,' 12
da sociedade daquela cidade mil pés de aipim tudo por preço
Tluminense. A linda snrta. de ocasião
Hébe. está hospedada nd re-, Isídencia do casal Lidia·Moacir Tratar com

Ferreira, seus tios. Desejamos João Thomaz da Siiva
a visitante uma Teliz estada
na Capital do Mate.

I

Casa Esmalte

VISITANTE

Em Caraguata 4x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREFEITLJ RA M lJ N rcr P·A L
<,

DE
r:

(oontinuação do número anterior)
CAPITULO II

r.

MAJOR
Artigo 12. - O ',' lançamento rá preenher as seguintes for- deral a respeito em vígôr,

será feito com base
<,

nos dados mahdades: / declarar a sua residência.
oferecidos pelo registro do exer-

IDo lançamento e da arrecadação cicio anterior, cabendo ao con-
a} requerer, por escrito, ao

Artigo 9 A'P '. tt Prefeito 8 licença de inscrição,'.
- "feJie ura, tribuinte 8 obrigação de comu- Das infracões e penalidades

"ela repartição competente, fa- nicar, por escrito, qualquer al- b) - apresentar a carteira de
rá anualmente, nos mêses de teração operada no seu estabe- identidade, 'nu documento que Artigo 19. - A ínfracão das Artigo' 23, - Fica á multa

janeiro e fevereiro, o lançamento lecirriento e requerer a . neces- a supra; nodrmasdde °fl!ltor[gas de't licebnça de mora de .vinte por' cento a

do imposto de licença, em livro sáría averbação )' tânci d
e as e uncjonamen o, em licença que não for paga na

especial ou fichário com indice
.

"

A
,c -

.

pagar a I�por 'ancI� e como as declarações inexatas época marcada de sua cobraii>:

correspondente notificando o .
Artigo 13" - O Imposto se- cmquef_lta cruzerros, mediante objetivando sonegar o impôsto ça até o momento de ser lan

contribuinte, I\l�e poderá recor- r� devido por inteiro at� � i,ni- conhecl:nento 9ue s:rá aposto serãô punidas com as multas cado o débito em divida ativa.

.rer ou ofer,ecer reclamação .9,e- CIO do 1. semes!re, e �lVldIdo no cartao de lícença: de cr$500,OO a cr $1.000,00; con -
.

ntro dó prazo de 15 dias, a con-
em duas prestações IgUaIS, d) _ ,atestado de que não so- forme o caso e do dobro na Artigo 24. - Esta lei entra

tar .da data da expediçao do Artigo 14 _ O impôsto se- fre de molestia contagiosa,. in reicicidência,' sem prejuízo da em vigôr a partir de primeiro
aviso. rà cobrado de conformidade fecto-contagiosa ou repugnante, cobrança do ímpôsto, porventura (10.) de janeiro do ano de 1.962

• f ít de - devido. revogadas as disposições em

Artigo 10,/-., A arrecadação com as tabélas anexas.
.

o q�e, para e erto. e concessao
contrário'

do impôsto processar-se-á du- de licença, valerá por .um ano, Parágrafo - único - Reinei-
rante todo o exerCicio a bôca ,CAPITULO III a contar da data de sua ernís- diodo o infrator por mais de Prefeitura Municipal de Ma-

do cofre, na-tesouraria da: Pre- Da licença para o comércio são. uma vez, ser-lhe-á cassada 8 jor Vi�r8, 14 de maio de 1.962.

feitura, ou em outras repartições ambulante ( e) - o interessado deverá obter licença.
a.rr:cadadoras, por fun�ionários Artigo 15 _ O impôsto de no Delegado de Higiene ou, em Artigo 20. --:- Fica sujeito á

designados para esse ,fIm, com licença sôbre ambulante. incíde falta desse, o médico local, ates- multa o estabelecimento que for
exceçao daqueles, cujos laf_lç,a- sôbre todos aqueles que,' não

tado do qual conste não haver encontrado sem licença ou de
mentos _tenham Sido ex OfICIO, tendo estabelecimento fixo, exe- impedimento para o exercício do

pois da cassação desta.
que serao efetuados no decorrer rçam atividades lucrativas no comércio, sempre que se tratar
dos mêses de janeiro, feverei- território do município. de gêneros destinados s alimen-
ro e, março. ,tação e das boas condições de

A' tl'g II' _ N Artigo 16 l,l- A licença será veiculas quando houver.r o. as zcnas ru- I' d' d'
, -

,'_ anua, guan o o interessa o tI-, , .

ralS, a arrecadação poderá ser
�

'd
A'

"

" Artigo 18 - Os negociantes
feita por .funcíonártos arrecada-

ver r�sI encI:s, d�o mU�lCIP!O; ambulantes' para que lhes seja
dores, mas o talonário respec-

mensa ou peno ica, quan o nao.
concedida, deverão, se estran-

tivo- será sempre preenhídc na Artigo 17. - Para obtenção geiros, apresentar os documen-
tesouraria,

-r--«

de licença,' o interessado deve- tos exigidos. pela legislação fe-

��lllllwmlllilllld�� ffiIIIIIIII�II�lldIllllIl!tlHlmmhlmdllllltlllll' i�!�m8ll��III�II�IIIUlllllllhlmIlOO
=

i SENS CION LI I
i Agora ternbem em _Canoinhas o�, .I..mados tratores -I
�r �

� F E N 0,1 F' M I
� . �
Z �

� ,_, ===

i A mais recente criação dos insuperáveís tratores agrícolas à Óleo Diesel, I
Gl!I da linha uFENDT" agora fabricados no Brasil. =

! -A par das inovações técnicas, êste modêlo robusto, versátil 'e altamente ,�
-= maneável, foi concebido para posibsilitar a mecanisação total de proprie- ==

!""",
dades agrícolas, de tamanhos pequenos e médios, rêalizando tarefas leves �� e pesadas' a um custo mínimo de . amortização, manutenção e consum'o ;:.

de combustível.'� .= �
� O fENDI-fARMEI é um produto da marcante e tradicional §
,

Jécnicl Aleml, Iplicadã no Brasil. Ii EM EXPOSIÇ10 NA .FIlMA !
� II A 'r i 5 t i d e 5 M a II o n 'I
I §

I Rua Vidal Ra1'0s, _1036
.
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PARA fERIDAS,
E C Z E M A.S,
INFlA'MACOES,, ,

c o C E I' R 'A .S,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC. PARE! '[

, J

CAPITU�O IV

e do anual, mensal ou periódica,
deve ser renovada em tempo
oportuno, sob pena de multa
de CR$50,OO á CR$'500,00. e ao

dobro na reíncídeneía.
.

.

Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

A presente lei foi publicada
na, Secretaria �l[unicip81 aos 25

dias do mês de maio de 1.962.

Artigo 21. - Nenhuma ati
vidade comercial, industrial ou

profissional. será exercida ou

transferida sem licença da Pre
feitura. do pagamento do res

pectivo ímpôsto sob pena de
multa de CR$20.00 a CR$1000,0'0

Eduardo Klodzi'nski
Secretário

'
'

Romances e Livros
C-L4SA ERLITAArtigo 22. - A licença sen-

GÀ'R�AFA
TERMICA

<, 1/2 e 1 Litro

,

r

o Aviário Leghorn "Canoinhas"
Sito a Rua Roberto Ehlke, N, 33�, avisa aos interes

sados, que já dispõe para a presente t�mporada avícola
de

"

Pinto. de 1. Di. e tambem de mais idade para
pronta' entrega, das rloças Leghorn Branca' e NJw Hãms-

.

phíre. Tem tambem esterco de galinha deshidratado

para horta e jardim, em sacos de papel de 25 kilos.
.

Rua Roberto Ehlke - Caixa Postal, 100.
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Bem no ,coração da éidade

CASA DO CRIADOR
de Carvalho & Nascimento Ltda,

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS

Temos Vacinas, Crístal Violeta Rhodia.
Sai, Mineraíe e antibiotieoa, para a' fabricação de raçõel,
inclusive farinha de carne, de 01101, de laogue, e outros

nigredientes. Ração para canario.
Um variado estoque de aduboe e inleticidal para OI

diversos fior egrícolas.
I

,

\

A _CASPA· [ QUfOA O[ S[US CAO[l.DS U·SANOO

I I

\
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Deputado ·A�oldo
.

Carvalho
ASSISTENCIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO ANIMAL

�""""",,"""""""""""I""""""_""��·""""" -IDivulgamos na presente edição mais algumas emen
das que o Deputado Aroldo Carvalho apresentou ao orça
mento da União, para 1963, na parte referente ao Ministério
da Agricultura.

Vários municipios catarinenses serão benificiados, com
assistência do Departamento de Produção Animal.

Conforme divulgação que estamos fazendo, estão assim
especificadas as verbas, por municipio.

Ministério da Agricultura
Departamento Nacional de Produção Animal

Verba: 3.0.00 - Consignação: 3.1.00 - Subconsignação:
3.1.00.

INCLUA-SE, ONDE COUBER:
Instalação de um laboratório de análises em MAFRA,

Santa Catarina, Or$ 5.000,000,00;
CINLUA-SE, ONDE COUBER:
Instalação de um Pôsto de suinocultura em <'lanoinhas�

SC. mediante convênio com a Prefeitura Municipal. . __ ...

Cr$ 2.000.000,00;
.

Instalação de U1h Pôsto de Suinocultura em Major
.

Vieira, SC, mediante convênio com a Municipalidade, Cr$
2.000.000,00;

Instalação de um Pôsto de Suinocultura em Três Bar
ras, mediante convênio com a Municipalidade, cr$ 2.000 000,00;

Instalação de um Pôsto de Suinocultura no município
de Papanduva, mediante convênio com a Municipalidade,
cr$ 2.000.000,00;

Instalação de um Pôsto de Suinocultura no muno de
Itaiópolis, mediante convênio com a Municipalidade, cr$
2.000,000,00;

Instalação de um Pôsto de Suinocultura no Munícipío
de Irineuópolis, mediante convênio com a Municipalidade
cr$ 2.000.000,00;

.

INCUA-SE, ONDE CIDUBER:
Fomento de suhiocullura no Munícipío de Presidente

Getulio, mediante convênio com a municipalidade, cr$ ...

3.000.000,00
Fomento da pecuária leiteira no Municipio de Presiden-

te Getulio, mediante convênio com a municipalidade, cr$ ...
2.000.000,00;

Fomento da pecuária leiteira em lbírama, mediante
convenio com a municipalidade, cr$ 1.000.000,00;

. Fomento da suinocultura em Ibirama. mediante <!on
vênio com a municipalidade, cr$ 2.000.000,00;

Fomento da pecuária leiteira em Rio .do Sul, median
te convênio com a municipalidade, cr$ 5.000.000,00;

Fomento da suinocultura no Município de Taió, me-
diante convênio com a municipalidade cr$ 1.000.000,00;

,
I. :..
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H'oje e Amanhã
serao instalados os

Municipios de
Matos Costa
e Irineuópolis

.............a B6 � I 11

Emendes do
Ano 15

Fomento da suinocultura no Município de Rio d'Oeste,
mediante convênio com a municipalidade, cr$ 1,000.000,00;-

INCLUA.SE, ONDE COUBER:
Instalação e funcionamento de uma fábrica de vacinas

contra peste suína em Canoinhas, cr$ 10.000.000.000,00;
Fomento da pecuária leíteíra no planalto de Cano i

nhas, em convênio com os govêrnos municipais, crs ...
5.000.000,00;

.

Fomento da pecuária leiteira no municipio, de São
Bento do Sul, em convênio com a municipalidade, crs.;
2,000000,00;

.

Fomento à suinocultura no Planalto de Hanoinhas,
mediante convenio com as municipalidades de Pôrto União,
Canoinhas, Major Vieira, Tres Barras, Papanduva, Mafra.
Itaíópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre,
crs ) 0.000 000,00;

Fomento à Pecuária leiteira no munícíplo, de Bom
Retíro., mediante convenio com a municipalidade, crs..
2.000 000,00;

11') Instalação e manutenção de patrulhas mecaniza-
das nos Estados:

25) Santa Catarina. '

DESTAQUE-SE:
Para manutenção da patrulha mecanizada de Canoi

nhas, cr$ 5.000.000,00;
Para manutenção da patrulha mecanizada de Chape

có, cr$ 2.000.000.00;
Para instalação de uma patrulha mecanizada em Bom

Retiro 3.000.000,00:
Para instalação de uma patrulha mecanizada em Rio

do Sui, cr$ 5.000.000,00;
Para instalação de uma pratrulhamecanizada em Taió,

cr$ 3.000.000,00;.
Para íustalação de patrulha mecanizada em Presiden

te Getulio, cr$ 3.000.000,00.
'"-

Liquidação de

).

PREFEITURA
CONVIDA CN

para

, ,Recebemos o seguinte Oficio
Oficio N. 143

Canoinhas, 17 de Julho de 1962.
Exmo. Sr. Diretor do Jornal Correio

10 Norte
Nesta

.

Prezado Senhor:
Pelo presente, tenho a honra de

convidar V. Excia. para compartilhar de
uma reunião, dos Prefeitos de Três Bar
ras, São Mateus do Sul, São João do Tri
unfo, Major Vieiira. e deste Municipio, a

realizar-se no dia 29 do corrente, domingo,
ás 10 horas, na Prefeitura Municipal, afim
de serem "elaborados os planos para a

construção da ponte sôbre o rio Negro,
nos municípios de Três Barras e São
Mateus do Sul.
\ Contando com a honrosa presença de

V_ Excia. desde já agradeço, e subscrevo
me apresentando minhas

Cordiais saudações
Prefeito MunicipalJoão Colodel

Correio do Norte. estará presente a Im
.portante . reunião representado pelo
nosso Diretor Alfredo Alberto Munhoz.

m.��m.�e����.�.��.mE��.�••��m��.

Saldos de Artigos

180,00
180,00
250,00

1.950,00
5.500,00

10,00
10,00

100,00
3,00

45,00
85,00
620,00
45,00

.

Inverno

'. Casaquinhos de lã para crianças -de 900,00 por 680,00
Casacos de lã para senhoras de 2.100,00 por 1.650,00
Blusas de lã para homens de 1.�00,00 por 1.200,00
Blusões de malha de Ia para homens e senhoras p/ 800,00

Lã em novelo Pingoin pelos preces da tabela anterior e mais
infinidade de artigos por preces sensacionais

Camisas de malha pará homens
blusas de

-

malha para senhoras
camisas com manga comprida para homens
.casacos compridos para senhoras
ternos de tropical santista para homens
babadores de malha

', toucas de malha
.

toalhas para rosto "Bom' Dia"

bobys
suspensórios para crianças
sapatos de espuma para crianças
ferros elétricos
camisetas para bebês

uma

Meias de Nylon para senhoras
tecido xadrez a partir de '"
linon estampado
ternos para homens a partir de
cobertores de lã para casal
calças. tropical Melange para homens
Laneze Matarazo (90 de largura)
ganguinha
calçado "7 vidas" de' 24 a 43
conga de 22 a 32

conga de 33 a. 43
calça Coringa legitima para homens por apenas

Economize
na
comprando Compre

FISCHERCASA

. "

"

I 220,00
65,00
44,00

1.950,00
1.280,00
850,00
325,00
55,00

255,00
345,00
395,00
595,00

economizando

,
I
I
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