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realizar-se em novembro

autoria
de

de Canoinhas, a

Adaime
Agro-

, .

próximo
será pago este ano, porém ficará registrado para pagamento na primeira
oportunidade.' Até ontem conforme notícias recebidas do Rio, nenhum
dos Deputados e Senadores, haviam aprasentado objeção a aprovação
do aludido projéto.

o Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação Rural acaba

de receber comunicação do Deputado Elias Adaime, que o
...Congresso

aprovou por unanimidade, o pedido de auxílio de dois milhões de cru

zeiros, à 2a Exposição. O aludido projéto foi aprovado pela Comissão

de Finanças, devendo ainda esta semana, ir à Comissão de Redação da

Câmara dos Deputados, para logo em seguida, ser levado a sanção do

Sr. Presidente da República.
Segundo 'estamos informados, mesmo sancionado, o auxílio não

, -

Regosijamo-nos com o Deputado Adaime e com as bancadas de
todos os partidos, pela atenção que tiveram para .com Canoinhas, dis

pensando toda a consideração ao pedido formulado pelo Presidente da
Associação Rural.'

.

pARA ONDE
VAI (ANOINHAS?

Em todos os recantos do Município, ouve-se esta per-
.� gunta: PA�A ONDE VAI CANOINHAS COM A ATUAL ADMI

NISTRAÇAO? Evidentemente, Canoinhas está completamente
abandonada, sem direção, sem Prefeito, sem administração.
Município amontoado em dívidas mesmo diante de uJI1a fabulosa

arrecadação, queixa-se, o Prefeito que a Prefeitura não tem di
nheiro nem para pagar os operários. O que é que está aconte
cendo? Já está provado que o "homenzinho" só tem cabeça para
usar chapéu (quando usa). Senão vejamos: Outros Municípios
também atingidos pela enchente, os seus administradores preo
cupam-se em conseguir solução para amparar o povo de qualquer
forma e em qaulquer hipótese. O que faz o Prefeito de Canoinhas?
Veta uma Lei aprovada pela Câmara de Vereadores, cuja Lei
isentava do imposto predial (notem bem, apenas o imposto predial)
os moradores da Xarqueada e Campo d'Agua Verde. Esta é a

atual administração municipal! Afinal de contas, para que serve

o Prefeito? Canoinhas tem um que faz o expediente' e recebe no

fim do mês os seus vencimentos! É o que provou e tem provado.
.Vetar uma: Lei de interesse urgente de um povo que recebe as

consequências diretas de uma calamidade pública só mesmo sendo
um ditador sem noção de responsabilidade. E' o que se pode
deduzir da atual administração Municipal.

, .

Ainda estamos. lembrados e bem lembrados da campanha
do "Barriga Verde". Manchetes a gritar: Canoinhas ressurgirá!
Luzes voltarão a brilhar! Faltam tantos dias para a administração
aliancista mandar, governar, destruir! Expulsar, perseguir ê etc.
Tudo isso aconteceu em Canoinhas, e saiu da pena de um homem

que resume a suã vida exclusivameríte num jornal e deixou-se,
talvez, entusiasmar-se pelos ouvidos, porque defendeu sem co
nhecer o programa de govêrno dos seus aliados e êsse foi o

tremendo êrro. Agora perguntamos nós: Para onde vai Canoinhas?
Como vamos tirá-la da triste situação que -se encontra? E' o que
o povo quer saber a fim de salvar Canoinhas enquanto é tempo.

Colaboradôres expontâneos de
2a. Expos. Agro -Avícola-Industrial
Além do comércio e da in

dústria que desde o início da
iniciativa 'se prontificaram a

ajudar a 2.a Exposição Agro
.Avícola Industrial adquirindo
stands para maior brilhantismo
do Certame, temos ainda a

, mencionar os trabalhadores anô
nimos que, nas horas disponíveis
emprestam colaboração expon
tânea, algumas vêzes, com des-

pezas para os seus próprios
bolsos. Destacamos a colabo
ração do Sr. Guilherme Loefler,

Nota da Redação
A fim de esclarecer o lamentável incidente suscitado pela

não publicação da "Nota Paroquial" na edição de 3l de agosto,
os responsáveis por esta folha' tornam público o seguinte:
"Não houve. absolutamente, embargo à publicação referida

que sempre acolhemos com grande simpatia. Carência de es

paço e a necessidade de divulgarmos matéria que há semanas

aguardava publicação, motivaram a protelação que deu origem
ao mal entendido. A observação escrita que lançamos no ro

dapé do original enviago a esta redação, consignava, apenas
"por enquanto, "fiãii'�fque não traduzia desaprêço a Igreja
Católica.

.

Desta fórma as nossas colunas continuam abertas à publi
cação das Notas Paroquiais."

>
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Numero 467

CIRCULA AOS SABADOS

Cooperativa Tritícola Norte CatariDen�e
Com a presença do Dr. Mar

celo Vellozo, do Ministério da

Agricultura e do representante
do Sr. Mario Orestes Bruzza,
Secretário d a Agricultura d o

Estado de Santa Catarina, foi
realizada em Mafra, dia 25, reu
níão, para a instalação da Co

operativa Trítícola Norte Ca
tarinense, com séde em Mafra.
Após explicações sobre a finali
dade da Cooperativa e

.

discus
sões sobre o alcance da mesma,
foi constituida a seguinte Dire-

toria: Presidente: João Pigatto,
Secretário: Sadi Pigatto.
O Conselho de Administração

e Conselho Fiscal, foram cons

tituídos d e representantes de
todos os municípios produtores
de trigo, ficando Canoinhas re-

Do Sr. Osmar Nascimento,
autor da idéia do "sêlo da Ex

que já oficiou a Direção do
posição e da propaganda nas Banco Inca 'em Itajaí, solicitandocaixas de fósforbs "Paraná" do

" \
auxílio e pedindo que o mesmo,

qual e tambem representante. como na La Exposição, tome
Do Sr. Gustavo Maes, esforçado

� parte expondo gráficos sôbre o

Agente dos Correios e Telé- desenvolvimento daquela no

grafos, autor da propaganda tável organização catarinense.
nas fórmulas de telegramas dis-

tribuidas em todo o Estado de

Santa Catarina -.

Do Sr. Rafael Dilascio, digno
Gerente do Banco do Brasil S.A.

agência de Canoinhas, auxiliando
a Exposição com Cr$ 2.000,00.

Do mesmo modo, temos a

destacar a colaboração do Sr.
Carlos Nunes' Pires, Gerente do
Banco Nacional do Comércio
S.A. que . além do auxílio de
Cr$ 1.000,000, ainda aguarda
que o seu estabelecimento de
crédito venha a participar da
nossa Festa.

Outros colaboradores expon-
.

tâneos tem procurado a Asso

ciação Rural para mais pró
ximo da' realização do conclave,
colaborarem para que a nessa

futura 2.a Exposição seja co

roada de pleno êxito. Oportu
namente, daremos O nome de
todos êles, como nosso sincero
reconhecimento 'aos que tra
balham visando apenas o desen
volvimento do nosso Município.

presentada p elos Drs. Erwin
Schwartz e Waldomiro Bubniak.

Compareceram à aludida reu

nião o Sr. Alfredo Garcindo,
Presidente da Associação Rural,
Dr. Alaôr Motter, Agron. Chefe
da Patrulha Moto Mecanisada
e o Dr. Erwin Schwartz, triti
cultor. Sugestões apresentadas
pelos treis representantes d o

nosso Município, foram aceitas
e discutidas em plenário, porém,
não concordaram em que a séde
da Cooperativa ficasse em Ca
noinhas, tendo o Dr. Marcelo
Vellozo se comprometido, para
que o futuro Posto da Coope
rativa em nossa cidade seja con
venientemente equipado e apto
a 'fornecer todo o necessário ao .

desenvolvimento da triticultura,
além de contar com um Depar
tamento de Assistência ao tri

ticultor, como fornecimento de

adubos, máquinas e sementes.

.

A Cooperativa Tritícola Norte
Catarinense terá sua ação na

próxima safra de 1958, época
em que serão tambem instalados
os Postos nas zonas produtoras,
oferecendo então, todas as ins-.

Dia do
Dia l. de Outubro é consagrado

em toda a América à confrater
nisação da!' c a t e g�o r i a s

profissionais dos e m p r e g a dos
vendedôres e viajantes e dos re

presentantes comerciais, motivo
porque, 'em todo o Brasil, mani
festações estão seodo programadas
para homenagear os verdadeiros
pioneiros do desenvolvimento do
comercio e da industriá. Os via
jantes comerciais são os homens
que não fazem greves nem dema
gogia. Estão sempre unidos e disci
plinados. Trabalham no anonimato,
lutando bravamente sempre dentro
da lei e da ordem em prol da mis
são de que são investidos diaria-
mente.

.

,Reconhecendo o trabalho desses
heróis, o Sr. Presidente da Repú
blica acada de sancionar uma Le'i

truções e relacionando todos os

tritíctíltores do Município de Ca
noinhas, que irão pertencer ao

quadro associativo da mesma.

Para a instalação da Coope
rativa, foi liberada a verba de
treis milhões de cruzeiros. Vol
taremos a inforrhar nossos lei
tores tão logo tenhamos notícias
concretas das deliberações da
Diretoria empossada.

Partícíparam ainda da reunião
representantes de Papanduva..
Itaiópolis, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra e Valões. Não
compareceram representantes de
Joaçaba, Caçador, Concórdia e

Porto União, P?rém foram no

tificados do ieslQtado e da ins
talação da Cooperàtiva. Foi no
tada a falta d o Prefeito d e

Canoinhas, que convidado, não
compareceu, demonstrando com

esse gesto, desinterêsse pelo nos

so desenvolvimento tritícola.

Congratulamo-nos com os Srs,
Alfredo Garcindo, Alaor Motter
e Erwin Schwartz, pela eficiente
colaboração e brilhante repre
sentação ao nosso Município.

�.

Viara�te
que tomou o numero 3.207, re

gulamentando as atividades doa
Empregados Vendedores e Viajan-,
tes Comerciais e no dia 1. de
outubro à comemoração do DIA
DO VIAJANTEs será principal
mente no Brasil, comemorada com ./

bastante alegria e satisfação, pois
a Lei garante a estabilidade de
todos os homens, principalmente
os de categoria profissional que
perc�rrem de janeiro a dezembro.
todo o territorio nacional, levando
credito e confiança ·ao pôvo que se

mantem amparado pelo comercio
e industria.

.
'

!, iNossos sinceros aplausos a�s )

li-iajantes e representantes resi

dentes em Canoiohas pela regula
mentação da profissão e felicitações
pela passagem. da auspiciosa data
DIA DO VIAJANTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·','
"

CORREIO DO NORTE 28-9·1957

Reservem seus �tands na 2.a 'Exposição Agro-Avícola
realçaremos o valor do nosso parque industrial

município conhecido,' expondo sua matéria prima.

Senhores Industriais -

que produzimos,
Tornemos' o

MostrandoIndustrial. o

perante os visita'ntes.

" P I R A GY" - G ra n u I a do
Isca envenenada contra as formigas cortadeiras de

morada subterranea. Este formicida é de fácil aplicação.
Não necessita aparelho algum, nem água.

"PIRAGY"-Granulado é, o mais barato dos, Iorrni
cidaa porque mata de verdade com 'uma aplicação apenas.
MODO DE U�Ah: Aplicar de 1 a 3 colheres das de sopa
cheias de "PIRAGY"-Gran�lado, ao longo de cada caminho
(carreiro) com formigas em atividade, si possível o mais
perto do olheiro de entrada. Dentro de 15 minutos as

formigas começarão a levar o produto para dentro do formi
gueiro, onde o mesmo exercerá sua ação destruidora. Não
aplicar este produto em dias de chuva, e sim nas horas
mais quentes do dia.

'

"PIRAGY"-Granulado' é inócuo a seres hu
manos/e animais domésticos.

A'" VEND,A NA ASSOCIAÇÃO RURAL. Ix

NOVA
I

L
tI. I
I I
: I

Visite sem compromisso à CASA PEREIRA" e

conheça a "Nova Máquina de Costura Renner" agora
mais leve com espelho regulador automático de ponto,
enchedor automático da carretilha, com 15 anos de

garantia e por apenas Cr$ 300,00 mensais.

Compre de uma vez

CASA
e pague em' vinte mêses

PEREIRA
<i'

Rua Getúlio Vargas, 882

RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em' geral que abriu .uma

PANIFCADORA
à, rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

Estof�dos, colchões e sofá - camas CITYTEX,
móveis de vime e de aço CqNTOUR,

!

tapetes, lâmpadas de Nó de Pinho e uma

infinidade de outros artigos na

Loja de Móveis de Volker VoJlrath

Vamos mostrar nossa cidade aos cariocas
'Atenção. fotógrafos!
/

O CENTRO CATARINENSE, no Rio de Janeiro, lançará
em breve as bases de um concurso de fotografias, cuja finalidade
será mostrar aos cariocas' corno são nossas cidades em seus mais
diversos aspectos, bem cc,mêh;uas atividades sociais e econômicas.

Ê sem dúvida magnífica oportunidade que se apresenta
aos fotógrafos catarinenses, pois a exposição dos trabalhos rece
bidos será efetuada como parte do programa com que este ano

s� comemorará no Rio de Janeiro a Semana de Santa Catarina.fi,,,,, .>IW4..#

,

O regulamento do Concurso. para oportuna divulgação,
esta sendo elaborado com a colaboração da Associação Brasileira
de 'i}rte Fotográfica. .'

.

Desde já, no entanto, os interessados poderão se dirigir,
par�, melhores esclarecimentos, ao

Diretor do Dep. de Informações e Propaganda
Centro Catarinense
Rua México, 74 - and. 4° - RIO DE JANEIRO.

"Tendo em vista as constantes
e reiteradas reclamações relatí
vamente à intensificação na

fiscalização dos tributos esta

duais, em especial no que se

refere à ação dos Comandos
Fiscais que ora expandem suas

atividades em diversas regiões
do Estado, num policiamento
rigoroso à evasão dos diferentes
impostos, o Secretário da Fa
zenda julga oportuno, a fim de
dirimir possíveis dúvidas e con

trovercias quanto à justeza do

procedimento daqueles Coman
dos, prestar os esclarecimentos

seguintes:
O Govêrno do Estado, com o

fim de atender os seus múltiplos
encargos, que, dia a dia, se ele
vam em espiral crescente, e,
bem assim, executar o seu pro
grama norrnal de trabalho e a

política cada vez mais intensiva
de assistência às diferentes re

giões do Estado, necessitá, como
é' óbvio, de incrementar para
lelamente as suas fontes de re

ceita.

Rigorosa
impostos
A Secretaria da Fazenda está

divulgando a seguinte nota, a

propósito da intensificação da
fiscalização dos impostos esta
duais:

Na consecução dêsse deside

rato, procura a Administração
Pública ativar a fiscalização e

cobrança dos tributos que lhe
são deferidos pela Constituição
Federal, ao invés de buscar su

prir as insuficiências do erário

pelo expediente simplista d e

aumentar impostos, processo ês
se de prática frequente em ou

tras entidades da Federação, mas
cujos reflexos, por mais ruinosos
.a par de influírem na majoração
dos preços das utilidades e con

sequente exacerbação do surto

inflaciunário, oneram mais di
retamente a classe prod utora,
concorrendo para o desestímulo
de iniciativas no âmbito das
realizações de natureza pri vada
e conspirando, em última análi
se, contra a própria expansão
da economia do Estado.

Inclinou-se, 'por isso, o Go
vêrno para a alternativa mais
indicada e prudente, ou seja:
conseguir o equilíbrio financei
ro pela rígida compressão de
despesas e pela severa poupança

- nos gastos supérfluos e perfei
tamente' adiáveis, empreenden
do, ac mesmo tempo, fiscalização
mais severa na cobrança dos
impostos que lhe são devidos,
com objetivo de, assim, recupe
rar certas fontes de arrecadação,
cujo índice de receita absolu

tamentepão corresponde à mo

vimentação .dos negócios e tran
sações sôbre os quais se exerci
tam.

Revelam-se, n e s t e sentido,
como exemplos expressivos, os

impostos de vendas e consigna
ções, e o de transmissão "inter
vivos". O primeiro, porque" con
tribui com, aproximadamente,
80% (oitenta por cento)' <;11\ re
ceita do' Estado, torna extrema
mente propícia a sonegação, em
vista dos .multíformes aspectos.

Fiscalizacão
,

estaduais
dos

Nota da
Secretaria de Fazenda

em que se dissocia a incidência
,

dele, cerno, também, do volume
de ope�açÇíes sôbre o qual o

mesmo recai e, ainda, do elevado
número de estabelecimentos co

merciais e industriais existentes
no Estado, embora venha o

Govêrno, há ,largos anos, bai
xando série inúmera de medidas
coercitivas.

Já o segundo gravame, con
forme o demonstra a experiência
frequente e cotidiana, carreia
aos cofres públicos arrecadação
reduzida, absolutamente incom
patível com o incremento havido
nas transferências ímobiliásias
e com a valorização sofrida

(Conclúe em outro local)

PREÇOS MINIMOS
TRIGO

DO
NACIONAL

O ministro Mário Meneghetti assinou a seguinte porta
ria, destinada a ter a maior imoortância no desenvolvimento da
triticultura no Brasil.'

.

"Considerando que, em todos os países produtores de
trigo, o preço mínimo de cada safra é fixado muito tempo antes
dentro da época de plantio,

'

Considerando que êsse preço deve, ao mesmo tempo,
atender ao duplo interêsse do tritícultor e do consumidor:

Considerando que a muitos modos de estimular e ampa
rar a tritícultura, além da fixação de preços cada vez mais altos
e, por vêzes, exagerados;

Considerando que o atual govêrno demonstrou de ma

neira cabal, que está amparando devidamente a triticultura
nacional;

,

Considerando que o programa já pôsto em execução prevê
a organização dos tr iticultores me cooperativas e a construção de
silos e armazéns na zona tritícola;

.

Considerando que essas medidas permitirão a diminuição
sensível do preço de custo do produto pela isenção de certos

impostos, facilidade de compra indireta de adubos e sacaria e

melhor conservação do produto, impedindo a sua deterioração e

afastamento progressivo da ação nefasta de certos intermediários
desonestos; i� ,

Considerando que não interessa ao govêrno O;'l"�umento
exagerado das áreas de cultivo, mediante o pagamento' elevado
de arrendamento pela terra de plantio, mas sim maior rendimen-
to por hectare; ",

Considerando que tôda produção deve ser levada ao

ponto de impedir que se torne anteconômica ao' país;
Considerando, enfim que os preços fixados devem aten

der às necessidades dos que produzem em condições verdadeira-
mente econômicas em todo o país;

.

RESOLVE:
1 ° - Os preços mínimos do trigo de produção nacional

- safra J 957-58 -- a serem pagos obrigatoriamente aos produ
tores de trigo - serão os constantes da tabela abaixo:

Peso hectolítrico Preço mínimo Peso hectol. Preço mínimo
84 ou mais �24,OO 78 (básico) 4(10,00
83 420,00 77 396,00
82 416,00 76 392,00

81 412,00 .

75 388,00
74 384,00

80 408,00 73 380,00
79 404,00 ;2 376,00

Parágrafo único - Havendo fração no pêso hectolítríco,
êste deverá ser considerado como um qonto acima, quando igual
ou superior a meio, e COrLO um ponto abaixo, no caso contrário.

2° - Os preços acima entendem-se para o trigo são,
sêco e limpro, embalado em saco novo de 60 quilos e entregues
no local da lavoura.

3,° - Quando o produto for negociado a granel, o com

prador poderá descontar do preço fixado, nesd Portaria, a im
portância máxima de Cr$ 20,00, por sessenta quilos de grão.

, 4° - Os preços de que trata esta Portaria serão acrescl-'
dos de Cr$ 4,09, por sessenta quilos de trigo e por mês a part�r
de 1. de janeiro de 1958.

5° - Desde que se verifiquem, a partir desta datA
alterações nos preços, de elementos que influem, comprovadamente,
no custo da produção, o Ministério da Agricultura poderá efet\}át
as modificações que julgar necessárias, no sentido de ampa'tar.
os trrticultores".

Cirup05 E,st«i'ldôS
A ,P.RAZO j

Colchões de
À

Molas
""

V I ST A E
Informações com Waldemar Kníippel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIAo

Fundado em 23 de Fevereiro de

CAPITAL B RESERVAS - Cr$

Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP)
Rua Visconde de Inhauma. 134 C - LOJA :lf. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *
Rua do Carmo, 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa - Bairro da Luz Agência em Florianópolis(SC) - Praça 15 de Novembro, 9

.

r
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Telegraficos; , São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI '- Bairro, do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
,

Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). /

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte. Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Cauoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciuma Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguâ do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves,

. Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul. Rio Negrinho, Rodeio. Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São
Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, 'I'ijucas, Timbó, Tubarão, Uruasanga, Videira e Xanxerê.

' ,

Agencias no Estado do Paraoa - Cambarâ. Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabel, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Audrê, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Manaa. "

Escritorios no Estado dá Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.

Escritorios no Estado de, São Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, .Souaas, Tremembé
e Vila dos Lavradores.

ITAJAí SA N TA CATARI N A
1935

202..9�O_700,30
Agência e'!1 Curitiba (PR) - Rua Monsenhor Celso, 50

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 1957 - (Compreendendo

--------A-T-I-V-O-- II
Matriz e Agências)
PASSIVO

A - Disponível
Em moeda corrente

Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Título e ValorES Mobiliário:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22.398.500,00 depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 1.000.000,00, depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça

.

do Decreto-lei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências -no País
Correspô�dent�s 'no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro' Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)

Capital a realizar
Banco do Brasil S/A. Depósito
Aumentô de Capital
Outros Créditos
Imôveis
Outros valores

C - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílio'!
Material de Expediente
Instalações •

D - Resultados Pendentes
Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras Contas

219.519.689,20
74.003993.70

45,229,224,10
8,104,970,41 346.857.877,40

F - Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

50.000.000,00
75.00tl.OOO,OO 125.000.000,00

10.000.000,00
62500,000,00
5.480.700,30

18.419.452,30
83.820.00

2.713.537,20
58.711,816,50

. -525065.634,10
23.794633,10

1.573,849 837.20-
1.796 745.982,30.

98.713.217,20
1.341.20

79.928626,10

. 202.980.700,30

1 853.789,70
12,153000,00

Q,847.000,00
37.935.448,40 4.082.956.883.20

61.478,255,70
3,097.444,00 4.227.461.209,00

248978,215,70
39928.243,50
3.606116,40
6.978.971,30 299.491.546 60

G - Exigível
DEPÓSITOS
à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C sem Limite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de A viso
Outros depôaisos

242.822496,10
85.863.476.30
740,4821-27,10
ll'4.640.093,90
757.750.910,70
40.114.446,9U

57.297.�00, 70
51.185.632,10

""i

2.090756.783,80

. 2.633.607.70
2.4.22263,10
30.965953,60 36.021.824,40

1.093875.685,30
146.039.357,20

1.930.778,672,60
910.450751,40 4.081.144466,50

8.990.976.924,20

a prazo

de Poderes' Públicos
de Autarquias

de diversos:

8 prazo fixo
de aviso prévio

27.135,90
8.200.000.00

167.181.837,20
88,050.801,10 263.459774,20

2.35'1216.558,00OUTRAS RESPONSA
BILIDADES

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
Agências no País
Correspondentes DO País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

28.680 590,90

151.034.396,90
1.929.480.302,70

90.715.804,40
13.284,40.

71.475.110.30
2.994,395,80 2274.393,885,41 4,628.610.443,40

H - Resultados Pendentes

Contas de
(
resultados

I - ,Cont�s de Compensação
Depositantes de valores em

garantia é em custódia
Depôsit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior-
Outras contas

78.241JH4,00

1.239.915.04,25,0

1.930.334.473,70
444.199,90 1.930.778.672,60

910.450.751.40 4.081.144.466,50

8,990,976.924,20
<,

Itajaí, 11 de setembro de 1957 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr, Rodolfo Iêennux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, DiretorAd-
"_,,j?nto - Ofto Renaux, lrinf'u Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral - Reg, no CRC-SC N° 0.181

Rigorosa
(Co:1clusão' da 2,a página)

pelos imóveis em geral,.situando
se o Estado de Santa Catarina,
na arrecadação dêste tributo,
em nível notoriamente inferior
aO.dasdemais Unidades Federa
tivas.

Ademais, o critério a que se

tezn cingido Esta Secretaria, no

beato dos assuntos fiscais com

o.s co�trill;)1:üntes em geral, tem
sldo oe ab;soluta imparcialidade,
?'lercê ': dê ;\conduta' a�ste'r� e

lrreprbchável',� proW,ganGl� t$"com
ve,emênéia, as perniCiosas díscrí
Trllnaçôes e o tratamento diverso

'. '

Fiscalizaçã9
ou unilateral, já que não só na

retnvídicação de direitos, como,
também, na satisfação de obri
gações. todos hão de ser, obri
gatoriamente, considerados
iguais perante a lei.

Acrescente-se, ainda, que a

ação repressiva, desenvolvida

por 'esta Secretaria, nu combate
à sonegação e aos artifícios frsu

datórios, visa, de igual modo,
a 'amparar e reguordar os con

tribuintes zelosos, da concor

reneia desleal que lhes move o

comércio ilícito e clandestino.
Aos contribuintes inconfor-

mados, ou que SE" julgarem pre
judicados pela ação fiscal, so

bram-lhes os meios de defesa
que a lei lhes assegura, quer
na esfera adrninístratíva.Lquer
na esfera judiciária.

O Govêrno do Estado, na'

campanha que ora empreende,
outro propósito não tem, senão
o de cobrar os tributos que lhe
são devidos, em clima de per
feita c(j)mpreensão e harmonia,
à luz' dos' sãos princípios de

Justífà e Equidade.
FIoríanópolis, 28 de agôsto de

1957":
'

.

• • II

Casa Experimente
Café MARLY
O MELHOR

Vende-se
Próximo ao Posto Ouro

Verde vende-se propriedade
do sr. Dagoberto Schramm.
Ponto para qualquer ramo

comercial, anexo casa de mo
rada toda' de alvenaria, com
agua quente e fria e todo
o conforto.

,Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Salão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes

T t W lf íd .",� raparelhos: um secador capacete,ra ar com o sr
'. r � n o fim aparelho para permanente,Schramm no escritório da uma. bacia para lavagem de ca

firma Irmãos Procopiak ou beça, um secador manual, 2 jo
em sua residência. Ix gos de toalete, e demais ferra-

mentas que concernem ao ramo.

Tudo em perfeito estado. Preço

l1afé'. Só Marly de ocasião. Tratar com Walmor
U Marco na Associação Rural. 3x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CANOINHENSES' Prestigiai o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!
----------

.

--_. O título velho não tem mais valôr, Munidos de 3 fotografias 3x4, dotítulo velho ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartório Eleitoral, no prédio da Prefeitura
Municipal e façam desde já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano

.
'

Muita coisa' em pouco espaço ...
Conclusão da 68 página

lago para criação de peixes para
abastecer a cidade. _. !

Novo estádio - 'Quando Her
bert Ritzmann. adquiriu o ter
reno na Agua Verde para o,
novo Estádio Municipal e irne
diaramente iniciou os serviços
de construção, a cidade, toda re

cebeu essa iniciativa com a

maior satisfação, pois estava se

iniciando aquilo de que tanto o

esporte necessita - um. estádio
digno a altura do desenvolvi-
mento da cidade." Mas essa sa

tisfação durou pouco, Herbert
Ritzmann saiu e entrou Haroldo
Ferreira. Essa mudança de go
verno fez desaparecer toda a

alegria dos canoinhenses porque
o atual Prefeito, desde que as

sumiu a Prefeitura até agora
nada, absolutarnerits nada fez
para que se concretize essa rei
-vindicação do esporte Canoi
nhense. O resultado aí está: O
velho estádio municipal acha-se
debaixo de água há mais de tres
mêses, motivando assim a pa
ralização total do futebol em

Canoinhas. A estas alturas se

não houvesse a mudança de go
verno, Canoinhas já teria o no-

vo estádio em condiçõoes de
utilização.

"Tarcisio Schaeffer, Albino &
Cia têm ido diariamente ao no

vo aterro onde 'está localizado
a magestosa ponte "Irineu Born
hausen" verificar se as aguas
não levaram os alicerces... mas

por azar' deles, a ponte; é ainda
o ú-nico cartão de visita que
Canoinhas possue de bom na

falida administração aliancísta.
Não tem. mesmo o que fazer,

.

esses pessedistas sólítos ...

Os nossos amigos, Packer e

Kawa vendo que a Prefeitura
não se mexia para aterrar o lago
da rua Paula Pereira, defronte
a sua barbearia, resolveram me

ter mãos à obra. "Pegaram" en
xada, pá e pícarêta e "aliviaram"
a passagem. Se ainda não fo
ram nomeados Fiscais da Pre

feitura, bem mereciam os car

gos ...

- Consta que T a r c i s i o
Schaeffer está utilizando a areia

que a Prefeitura está guardan
do para o calçamento em 1980,
nas suas construções. Será ver

dade ou boato?
cacique

DOMINGO

CONTo DO SERIADO: SANGUE E ESPADA

Censura Livre

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

Sensacional programa duplo

A FLORESTA MÁGICA
em Technicolor

Revelação -cinematográfica com os Bonecos Eletrônicos,
Kinemins, na história encantadora de João e M�ria.

Baseada na ópera Hansel and GreteI de Humperdinck.

o FI LH-O NATIVO
com Jean Walace,

o

Richard Wright e Gloria lVIadison.

"Um filme de emoções Selvagens".

I

DO'MINGO _
ás 17 horas -
ás 20 hrs, - Imp. até 14 anos

Quando o Coração Floresce
em 'I'echnicolor

,

com Katharine Hepburn, Rossano Brazzi e outros.

"O filme que todas as mulheres desejarão vê r, porque
tem um pouco do coração de todas elas" .. ,

2a. FEIRA • ás, 20 horas. REPRISE - Impr. até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA • ás 20 horas • Impr, até 14 anos

CANTANDO NO RIO
em Technicolor

-corn Dick Hayrnes, Audrey Totter e Billy Daniels

5a. e 6a. FEIRA· às 20 horas - impróprio até 14 anos

INTERMEZZO
AGUARDEM:

I
A 'Condessa Descalça,
Os 3 mosqueteiros com Canlinllas

,---------------------------,

Caetano Evora da
Silveira <,

Em data recente, faleceu
na cidade de São Francisco
do Sul, o venerando cidadão
CAETANO EVORA DA SIL
VEIRA, ex-Prefeito daquela
comuna e pessoa muito esti..
mada na sociedade francis
quense. Ocupando elevadas
funções, sempre destacou-se

.

pela finura de seu trato e

pelas suas excelsas qualidades
de coração.
Era o extinto pai do nosso

particular amigo e. corrreli
gionurio, Sr. [oâo Silveira
Primo, dinâmico Prefeito do
importante munidpzv de Itaiõ»
polis, a quem, 'Correio do
Norte apresenta sentidas cem.

dolências, extensivas bem as»

sim, aos demais membros da
família Silveira.

/

Arroz para planta Mudas de betetinha e

ramas de aipim
Recebeu a Associação Rural

Ano 12. CANOINHAS - S. Catarina, 28 de Setembro de 1957 - N.467

Matou urn, feriu outro e se não

faltasse balas, faria a terceira vítima
Julio Gonçalves dos Santos, sol- I domingo à 1 hora da manhã. deixa

dado da 3& Cia. Isolada da Policia, o quartel e sai para comprar cio
Militar, sediada em Canoinhas, garras no bar do Sr. José Fernao
-----------'-- des Pedrosa sito à rua Felipe

Schmidt, próximo a Estação Fer.
roviaria. Lá chegando, encontrou
bebendo o Sr. José Ferreira em

companhia de Salustiano de Lima
e outros. que segundo consta, a

aquelas horas, já se encontravam
em adiantado estado de ernbria.
guez. Houve rapida discussão entre
o soldado Julio Gonçalves de lima
e o Sr .. José Ferreira por motivos
ainda ignorados. Notando o sol
dado que ia ser agredido por to.
dos que ai estavam, chegando
mesmo a receber algumas garrafa.
das. sacou rja arma e atirou contra
o Sr. Ferreira, prostrando-o mor

to. atirando em seguida em Sa.
lustiano de Lima e apontando
tambem o revolver que nessa

oportunidade já não tinha mais
balas, ao Sr José Fernandes Pe
drosa. Gerou então 'uma grande
confusão, fugindo o solda'd� assas

sino e deixando para traz, uma

vitima e uma outra em estado
grave.

A nossa reportagem ainda não

conseguiu apurar as causas verda
deiras do' pavoroso crime, porém
existem tambem versões que "o

soldado foi agredido.icorn garrafa.
. das por "mais de 3 e receioso de
ser linchado fez uso da arma que
trazia em seu poder. De forma
alguma, um representante da lei
não poderia revidar a agressão, se

é que houve, da forma como re

vidou. Uma agressão ( não justifica
a outra,

Segundo ainda conseguimos apu
rar, o Sub-Tenente Ademar Go·
mes, digno e ativo Delegado de
Polícia, está procedendo com rigor
o inquérito e brevemente pode·
remos pormenorizar os motivos
do crime.

Fábrica de Móveis

Café ocasião.

·Santa Tereza Espedel 'I
Tratar com o Sr. Car�os

Spies à rua Paula Pereira

para o seu melhor paladar n.? 498. 4x

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

de

.Instalada em prédio alu

gado, à rua 12 de Setembro,
podendo mudar ou continuar
no mesmo, por preço de

ás 14 horas

A FLOREST.A, MÁGICA
CONíT,; DO SERIADO: SANGUE E ESPAnA

Fósforos Paraná

lusirina, filha do sr. Tertu
liano Leandro; as srtas Marly
Voigt; Adelia Greffin e Almt»
da Salomon,

-Lã em fios
.CASA ERLITA
UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. \:Iuscreve·
te eleitor imedia amente, pro
curando um -,dos pós tos de

qualificação da cidade.

Sempre na ponta
Sempre na pontinha

,

QIJ_A R TA"FEIRA: A srta.
Tereza, filha do sr. Adão

Tyszka; as senhoras Dna,
Hilda, esposa do sr. Antonio
Cubas ti Dna. Irmg.ardt, es

posa do sr. Hugo Sabatke; o

sr. José (lrittens Sob.; os já
vens Renato, fi/ho do sr. Tar
cisio Scha-ffer e Alinor, filho
da Vva. Mercedes Côrte; a

menina Düoe, filha do sr.

Antonio da Rosa Menezes.

Assine! Leia! Divulgue!

Cóffeio do Norte

QUINTA-FEIRA: A menina
Rozi Terezinha, filha do sr.

Osmar io Daoét; as senhoras
Dnu, Tercia, esposa do sr.

Dr. [ase de Oliueit a,' Vva.
Genny Wunderlich e Dna,
Helena, esposa do sr. Anas
tacio Buba; o menino Orlando,
filho do sr. Robolto Froehner .

SEXTA-rEIRA: .Os srs,

Werner Mohr,' Francisco Zu
ziski e Elirido (i reffin; o já
vem Carlos Norberto, filho
do sr. Horacio Costa; a se

nhora Dna. Iêomilda, esposa
do sr . Darci Guebert; as srtas.
Francisca Cesconetto e [acira
Terezinha Furtado; a menina
Eliana, filha do sr. Dr. Ores
tes Procopiak.

• ' ma , �.�<_& �
.

ANIVERSARIAM-SE:
HOfE." As senhoras Vva.

Dna. alivia Ehlke, de lo in ...

uille: Dna. facira, esposa do
sr. [orge de Oliveira 'e Dna.
Maria, esposa do sr. Fracisco
Carvalho,' o sr. Jonas Wendt;
o senhor ILdefonso Kno li.

AMANHÃ: Os srs. Dr. z«
charias Seleme e Eraldo
Lessak; as senhoras Dna.
Carmelo, esposa do sr, Auri
Ferri Pedrassani e Dna. Ieda,
esposa do sr. Antonio Grein
Neto.

SECiu.VDA-FEIRA: O jó
vem Nivaldo Todt; os SrS.

Rodolfo Scheide e [ulio Gon
çalves Corrêa Fo.; as Senhoras
Dna. Elsa, esposa do sr.

Bernardo Metzger e Dna.
Ana, esposa do sr. Augusto
Bess; a sria Olga, filha do
sr. Alberto (lreffin; o menino
Celso, filho do sr. Elias 510;
boda; comemora-se hoje o

Dia do Viajante.
TERÇA-FEIRA, Dia 1.: Os

meninos Hamilton, filho do )

sr. Athayde Allage e Luiz
Ccsar, titho do sr. foão B.
Pacheco,' o jóven Herbert
Sachweh; os srs. Iêairnunao
Dombroski; Nelson Schei»
demaniel; Generoso de AI.
meida/ Prohmann; Ladislau
Bianf}k' 'e Horst Bollmann; as
meninas Ivone Augusta, filha
do sr. 'Ernesto Sukow e Sa-

Aos aniversariantes nossos

parabéns .

Sensacional Iiquidação
NOVIDADES.

COMPRAR

artigos t��e inverno

Preços nunca visto${. Aproveite
BOM E 13ARATO, na Lojapara

I
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CORREIO DO NORTE

..

28-9·1957

CASA DE FRIO'S
Erna BerJa Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras

Façam uma visita à nova e bem sortida, a primeira

CA S A D E F R lOS de Canoinhas

Rua Seno Felipe Schmidt .,Prédio Michel N. Selem e

CASA ESMALTE
RlTA PAULA PEREIR.4, 362-

TEM AO SEU DISPOR:

T8 t I
e m p ó a ó I e o

ln as esmaltes vernizes
facilite - betonol, .etc., etc.

fundos e massas
.

Sherwin-Wílliams
Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

martelos, torquezas, ali
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen
da, chaves de boca, li
mas, grozas; brocas, es
meris, pedras de afiar
ONÔMICOS

Ferramentas
FOGÕES EC

_- Edlficio próprio

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Compl-eta assistência para
b· " I do pequeno concerto

,

.

sua ICle eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a p:razo
'\

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira

64

A Associação Rural tem à venda
.,

Vacinas - «Se Jooolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúuculo Hemático; Hodhiavita; Penicilina; Zothelono
para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti
bacteriana porcina: Solubanegam contra diversos tipos de
doenças: cólera aviâria: Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

Sais e Adubos - TM 3-3 para animais (fortificante
atntibiôtico: Farinha de sangue para alimentação de ani
mais e aves; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para
alimentação de animais; S61 alimentar para animais; Adu
bos pat,ª,JlOrta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para t;l)_Jgn;.Enxofre.

Inseticidas - PÓ de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
para imunizar batatinhas; Bibo tox: Mata moscas; Mata
formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes - de hortaliças de tôdas 8S espécies; de aveia.

Máquinas -, Semeadeiras manuais; Carpideiras; Arados;
M'�\linas' para -matar formigas; Descascador de arroz ma-

nlnil.'
'

..... ." "

�'
.

Ferramentas' .::_ Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
'" cortar trigo,; Machados.

Negócio d e Ocasião
Vende-se um caminhão

Ford 41 e um Fordínho 29,
ambos em perfeito funcio
namento. Aceita-se troca por
caminhonete com capacidade
para 1.000 a 1.500 kgs.

Demais informações no

Bar Woitexen com o seu

proprietário. 3x

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

.

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

As melhores
malhas de Lã

(!,aft4 �",tit(J;

2 CASAS
No loteamento do Jardim

Esperança, vende-se 2 casa-s

recem-construídas de ma

deira. com os respectivos
terrenos.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

'Banjo.
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro 1. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou peio telefone, 289. s.o,

S. Tereza Especial
I

o seu café

VENDE-SE
1 motor Diesel - fábricação

ínglêsa - 8 BHP - 1 cilindro
_

- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
-dor de KWA - para 110 ou

220 - com correias e quadro
de contrôle.

Ver e tratar com Waldernar

Knüppel no Escritódet de Al-
fredo Garcindo. ,Pl",

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

.,,_
versos modelos

Na .. Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

»,.

Cobertores
de Lã

Casa
2.a Exposição Agro Avícola Industrial

-

Atenção! Senhores Lavradores e Criadores
A Associação Rural de Canoinhas pede que desde já re-·

servem produtos da lavoura, como sejam: milho. arroz, centeio,
etc" etc" bem' como submetam os animais: equinos, bovinos, etc.
a tratamento especial, afim de que os mesmos apresentem-se em

bôa forma para a exposição de novembro p. futuro.
A capacidade de produção do nosso mnnícípío deve ser

apresentada ao visitante, porque será desta forma que mostrare
mos a fertilidade de nossas terras,

Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposi
ção em saquinhos brancos de 1 quilo; milho e trigo também
poderão ser expostos em espigas e feixes, assim como também
raízes de aipim, abóboras e batatas. Todo o cereal que consti-:
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

A Associação Rural de Canoinhas, de 'setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais inclusive a confecção
de fichas dos criadores.

Para quaisquer informações queiram 'dirígír-se ao escri-
tório da Associação ou à Alfredo Garcindo. slo
::H::::::II::::::::::::::::::::::C::::::::I::::::::::w.::::::::::::::::::::1==::::::::::::::::::::: '
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�i Dentaduras Anatomicits ü
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DATAS 'A VENDA
Vendem-se

DATAS
na Estrada Marcílio Dias.

DE c.s 5.000,00.
Para venda global preço razoavel, a combinar.
T ratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882,

40 datas
A PARTIR

,
-

J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - SANTA CATARINA
- I

.

'.
/

O FE"ECE às donas dá casa as afamadas
:.-_....:1 maquinas de lavar roupa

.

II «PRIMA»
nas côres branca, azul e

verde, Moda 1957. Lava, enxaqua cinco

quilos de roupa em oito minutos. Não quebra
botões e a secagem de roupas é a mais

prática seguindo o melhor método manual.

Trilhadeiras à Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está, vendendo
para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uSQ mecânico e animal), da marca "S L C",
Schneider, ; Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G, Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão erílê;#posição nas dependencias da Assoe. Rura'!. 20

Representante 'RO DO L FO K RO LOW
Rua' Major Vieira 479 ..... Canoinhas, SC.
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Sementes frescas de Verdur.as
diretamente da CASA DO CANTO

TEM À VENDA A �

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas '.

Pague na compra e pague menos
Feijão kg. 8,50
Toucinho 35,00
Foices I. L. 60,00'
Cera p/assoalho 35,00
Assucar pacote 59,00
Sabão Vencedor 5,70
Araruta 14,00
Batatinha 10,00
Garrafas térmicas 11Q,00

Oleo linhaça kg. 32,00
« « galão 10k. 300,Qo
Soda lata 17,00
Graxa p/carro 1 kg 23,00
Rinso pacote peq. 12,00

« «grande �5,00
Calças para homens

a partir de 65,00
Bicos de arados
marca Padilha 390,00

AR-MAZEM SUBLIME
TOKARSKI G. CIA. LTDA_

Rua Caetano Costa 96 - Fone 219

,

POSTO DE MONTA DE' (ANOINHAS
I

MARCILIO DIAS

Reprodutores à disposição dos ériadores

PARA COBERTURA NO POSTO:

Reprodutores Bovinos - Raças: JERSEY
HOLANDEZA
SCHWYTZ

Reprodutores Suinos - Raças: CARUNCHO
DUROC-JERSEY
BERCKSHIRE

Repr�dutores Ovinos - Raça: MERINA
"

Reprodutores Equinos Puro Sangue Inglês
(1/8 á 31/12)

Ovos para Incubação ,..... Raças: LEGHORN BRANCA
NEW-HAMPSHIRE

Atenção Comércio e Indústria do

Município' de CaDoinhas

<'

EXPRESSO JOINVIlENSE LTOA., tem o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas
mais uma de suas' Agências de Transporte, tendo sido
nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma

Rimon Saleme & Cia. (Fábrica de Vasos de Xaxim),
com séde a Rua 12 de Setembro, 757 -telefone 255_

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio

de Janeiro, São Pau.lo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
etc., com preços especiais de São Paulo

-

a

Canoinhas de Cr$1,40 por kilo de carga.
Para melhores informações os interessados queiram

dirigir-se aos nossos agentes Rimon Saleme & Cia.,
que serão atendidos c9m ã máxima satisfação.

Pela preferência que nos for dispensada agra
decemos penhorados.

EXPRESSO .JOINVILEr·�SE LTOA.

Schmitt
v. S. já 'experimentou café Schmittl

Experimente uma vez e então

será seu preferido .
. ,"

P A R A F E R I D A ,S,
E C Z E M A' S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f .R I E 1 R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUI=IL

Muita coisa em pouco espaço ...
\ Prefeito irresponsável: - Por

que será que os cachorros enve

nenados pela Prefeitura são
escolhidos e apontados 8 dedo,
pois os atingidos são os das
melhores raças que possuimos
em Canoinhas, como policiais,
perdigueiros, basset, etc., e a

eliminação deles se dá na maioria
'dos casos dentro dos quintais?
Assim não! Animal fechado não
ataca ninguém. Por que eliminá
lo? Quanto aos cães rabugentos,
vira-latas e outros mostrando
os ossos ou o arcabouço por
baixo da pele, andam pelas ruas

e até atacando os transeuntes
corno acontece frequentemente
defronte a Prefeitura, à vista
dos fiscais e do "Prefeito Re-

Dr.Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292

Canoinhas - Sta. Catarina

POR MOTIVO DE MUDANÇA

VENDE-SE
1 Limousine FORD Modelo 1937.
85 HP completamente reforma
da, motor O kilometro, pneus
novos. PREÇO DE OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez,
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com, o Senhor

PAULO OLSEN
em Três Barras. 6x

A UNIÃO DEMOCRÁTICA'
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se ioscreverem
eleitores.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhIIllllmmrutmlllllll�ID�lllIlllIImlllllllllllllIIlhllllllllllllllllllllllml!IIIIIIIIIUmlllllllllllllmUIIIII1IIIIIIIIImlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IlIIImllllllllllllllllllllllllllllmlllíl

A MAIOR

lâmpago", Mas a êstes nada
acontece - são protegidos da
Prefeitura, mesmo que não pos
suam focinheira. Há um certo,
cão, pertencente a um .aliancista,·
defronte a Prefeitura, que. dia
riamente vive na rua, atacando
e mordendo os transeuntes. Até
mesmo o cacique já foi por êle
atacado. Mas íelísmente o caci

que não é de confusão porque
sinão a estas horas o tal cão já
não latia, não atacava e não
mordia mais ninguém. Sr. Pre
feito! Tenha mais responsabili
dade e indique uma pessôa
idonea para realizar essas exe

cuções, pois os cães até' agora
eliminados; a maioria deles o

foram dentro da própria pro
priedade. O primeiro cão a ser

eliminado deveria ser o daquele
aliancista. Mas esse não pode ser

eliminado - é protegido da
Prefeitura.

Fiscal em apuros - Um certo
fiscal da Prefeitura, metido a

importante, levou, devido a sua

falta de respeito e educação so

cial, um corridão de diversas

senhoras, lá no Alto da Tijuca,
quando, como sempre fazia, para
medir' as propriedades, entrou
no quintal daquelas senhoras
sem pedir a devida licença ou

permissão. Como os maridos das
mesmas senhoras achavam-se
no serviço, fora de casa, elas,

Ano 12 - CANOINHAS . S. Catarina, 28 de Setembro de 1%7 - N. 467

não conhecendo o fiscal e su

pondo que poderia ser- até um
ladrão, visto terem-no encontra,
do nos fundos da casa, tr'ataram
de enxotá-lo.

Frente de material - Um dos
engenheiros aliancístas e Presi
dente do PSD, construiu ali na
rua José Boíteaux um deposito
que diz ser frente de' material,
Admira -nos, pcis calculamos que
a Prefeitura não poderia des
pachar uma construção daquela
classe. Será que o proprietario
está satisfeito com aquele aba
caxi? Não haverá dente de
coelho nisso?

- Lançamos um repto ao tal
jornalista do BV que vista o

seu trajezinho de baile e calce
o seu sapatinho de verniz, afim
de darmos um passeiozinho pe
la rua José Boiteaux e ai pro
varemos que o nivel d'agua
abaixo da ponte é, e sempre foi
igual ao de cima da ponte. Coí
tadinhc do tal, certamente vol
tará que nem um pintinho em

dia de chuva.

� Falando em rua' José Boi
teaux, esta continúa abandonada

pois' com esta enchente consta

que o-"Prefeito Relâmpago" não
.

irá mais levanta-la; pretende re

presa-la a fim de formar um

Conclúe na terceira página
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� EIS DAS MAIORES:
-: . oFertas JAMA IS vistas em Canoinhasl!! �

A partir de 1. de outubro V; S. comprará nas LOJAS UNIDAS LTDA. �.

AI d_90zSand� dOmsetmroaiOre8s2dOesconct�s. IAtPROI'tVEIT;Md 111

3"'300 �
, go ao aCI , era a a I o�r�la a I. "
Zefir listado 11,00 Aparelho cafezinho 165,00 I

(9 peças decorado) �
. Xadrez Paulista 12.50 S' di h 2 98 I

.

ar ln as 00 grs.
.

' I
o

�
- Lamê 13,00 S d I t 1 k 18 5 �
�

. o a a a g. , o
ii== Tricoline listado 17,50.,> Pilhas lanterna 8,50 I

=
Opala estampado W� l�r��l19,50 Patê lata 5,80 I'I== Sedas lisas 29,50 C r d 38

==== opos ISOS ca a , o I
Tafetá charnallotado P' 21 42

.

k 215
=-

:SE

(largura ..90) 35,00
regos x. mç. g. , o i

! 17x27 22,00' �
= Faille « « 45,00 14x21 24,50 li
� Nylon bordado 45,00 Sombrinhas \

pi sras, 122,00 I
� �

�
==

to·a Uni-das Ltda Rua. Caetano Costa, 553
.. I

:: - JS. .• Canoinhas - Sta.Catarina I
= �

A PIONEIRA DOS PREÇOS
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