
Jranscrição de Telegrama do Ministério da Agricultura
"URGENTE - Prefeito Municipal de Canoinhas
Florianópol.is 1335: 45 - 25 - 11 h

Nr 231 de 25-2-58 Obséquio difundir: Sr Ministro

baixou ontem vg portaria 276 vg fixando data sete março

prazo encerramento presente safra vg notas compra serão

aceitas Banco Brasil até cinco mesmo mês pt
Sds
Schiefler Agritrigo Regional"

Ano 12 Canoinhas, Santa Catarina, 1 de Março de 1958 Numero 487
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Temo caso da Biblioteca e o prejuizo que

o etuel Prefeito vse dar ao Município
Capitulo }.O

Foi no Governo da UDN, quando Prefeito o Senhor HER
BERT RITZMANN, que se concretizou velha aspiração dos CA

NOINHENSES.
.

Esse dinâmico Prefeito, de larga visão administrativa,
entre outros beneficios proporcionados aos seus rr.unícipes, provi
denciou a instalação e equipamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL
"ALINOR VIEIRA' CORTE" que até então existia apenas no

"papel". ,,

Contratou excelente prédio, situado no centro da cidade,
que para servir convenientemente, o :seu pprorietario, atenden.do
às exigencias do Prefeito, reformou � adaptou o mesmo, cujos
trabalhos foram executados pelo competente engenheiro Dr.

Tarcisio Schaeffer.
Tomou posse do mesmo e providenciou o equipamento

necessário, prometendo aos Canoinhenses inaugura-lo em janeiro
de 1956.

-

. Todas essas providencias foram tornadas sob os aplausos
da população, da imprensa falada e escrita e enfim de todo e

qualquer turista que por esta cidade passasse.
.r

Quan1do todas" as providencias estavam tomadas para a

inau'gu�ação da BIBLIOTECA MUNICIPAL "Alinor Vieira. Corte",
findava o mandato do Prefeito da UDN.�O Snr. Herbert Ritzmann

passa o Governo do município, ao snr. HAROLDO FERREIRA
, eleito pela Aliança-PSD-PTB.

Pásmem senhores... Assumiu o governo do Município o

homem destinado a destruir as realisações benéficas, construtivas,
culturais proporcionadas pelos prefeitos da UDN, sem medir as

eonsequencias, sem aquilatar o prejuizo que vae acarretar ao mu-

nícípio. '

,

Este Prefeito e
\
seus pares se prevalecem da situação para

satisfazer seus caprichos pesl"oaes . .. Senão vejamos a continuação
do caso da Biblioteca que será publicado no próximo número ...

-----------------------------------

Quem pensar ou pretender
dizer que Canoinhas é UM MAR'
DE LAMA, tem primeiro que

-

pedir licença ao "ALBINO" o

Dr. que sabe tudo e a frase é
dele.
O povo que julgue, vendo e

observando a belíssima admi
nistração do Dr. Haroldo Fer

reira, eleito pela Aliança. PSD
PTB, para a felicidade dos ca-.

noinhenses.

Aí estão limousines acorren

tadas no coração desta Canoinhas
- Princeza do Planalto (na pa
lavra do Dr. Sabe tudo).
Pedestres só de botas - Co

mércio paralizado por falta de
estradas transitaveis - enfer
mos padecendo sem recursos

por não poderem chegar a ci
dade - Médicos sem recursos

para socorrer os enfermos .no

interior ,- tudo por falta de
estradas.

Isso tudo só porque chove
3 dias em Canoinhas ...
O Governo a exigir a entrega

do trigo de 5 de Março sem

o que, o colono não receberá
do Banco do Brasil.
.Será que ,eJ Governo do JK

MARMEALIANCAS
. ,

o titulo é novo, porem o ter
mo que é um "compôsto", (em
sírio soa diferente .. !) nos veio
dos classicos adquiridos pela
Prefeitura Municipal. Se non é
véro, - procurem na biblioteca
de João Selerne, recentemente,
confirmada pelo Egrejio Tribu
nal de Justiça, ou melhor ainda,
naquela adquirida do Aldo Pa
checo - nesta a citacão do termo
está �specific'ado n�- "Don Quei- .

chote", tradução Afranio Peichô
to (qualquer semelhança com o

Peixoto' do Hotel Scholze é mé
ra Iomia .!) Mas; como já devem
ter verificado, a "marmealiança"
é hoje o "hobby" da adminis
tração municipal! É como .uma

espécie" de rock an roll, os mo

vimentos e os requebros são
lUuitos e em diversos sentidos,
lUas a harmonia e pouca! Ha
dias ainda, o Barriga Verde, ta
lo.U sobre "marmelausen", alu
dindo ás pontes dos rios Canoi
nhas e Timbó - aquélas mesmas

Pontes que aí estão como um mo

numento, à atestar a lisura e a

Opero.sidade de um govêrno !
S&o. fatos e nãoficções! São óbras
qUe beneficiam a coletividade
canoinhense, fazendo com que o

progresso invada nossa terra,
P�ssando por sobre essas mara

v�lhósas óbras que ha vinte anos

VInham sendo reclamadas pelo
pôvo! Essas e mais outras óbras,
qUe aí' estão na municipio de
Canoinhas da qual se orgulha

seu pôvo - pelo menos 99%,
crêmos 'mesmo, sejam, 100 %,
pois se dizem o contrario é só

por falta de' um outro mot�vo
que, justifique a critica, no In

timo ha satisfação, ha reconhe
cimento! Nós, porém, avêssos à

critica, de tantos os motivos que
se nos deparam, não podemos
f u g i r à ela, lamentavelmente,
pois sobrepômos ao. interesse

politico partidario as razões de

ordem pessoal, as nossas velhas
amisades. Mas, já que recebemos

; a estôcada, não ha por onde fu

gir ou silenciar, temos que revi
dar. E assim, voltando ao termo
da móda, a "marmealiança"! Ana
lise gramatical: Marmealiança
quer dizer:-. Pedreira comprada
por tanto e a Prefeitura pagou
vezes tanto; Denunciar um con

trato legitimamente elebôrado,
pelos efeitos do aleool politico,
e cujos efeitos vão custar aos

cófres publicas uns 150 mil cru

zeiros; adquirir uma bibliotéca

por 300 mil cruzeiros e solicitar
à Camara Municipal autorização
para compra-la por 200 mil, já
tendo pago 262 sobre a mesma,

portanto, 62 mil acima do auto

risada; Compelir à Pia União a

adquirir um terreno por um

preço absurdo: Parodiando Na

poleão, poderiamos dizer: Canoi
nhas - do "Alto da 'I'ijuca" 300 '

pelêgas de
'

mil cruzeiros te con-

templam.! '.

'São ainda os favoritismos aos

• a .•

cupinchas politicas. São os 10
milhões de cruzeiros gastos sem

que tenha aparecido a ,razão para
tanto; o pôvo quer saber onde
"tonto foi gasto por tão pouco".
Afinal, "marmealiança".é sino
nimo de "administração desas
trósa". Quando houve aquêle
caso das maquinas, para cuja
aquisição

\
"Seu Dito", foi legal

mente autorizado pela Camara

Municipal, por aprovação unani
me da mesma, depois de verifica
da a escroquerie, na quai, caíram
tantas Prefeituras desse Brasil
e tambem firmas particulare�, o
Barriga Verde trazia em cons

tantes manchetes "Quando seu

Dito pagará a Prefeitura 135
mil cruzeiros etc. etc.!" Quando
então diferente dos inumeres
casos de hoje, não havia respon
sabilídade daquele Prefeito -

houve o martelar das manchetes,
é então chegado o momênto
de perguntarmos: quais as nos

sas manchetes
.

agóra ? "Seu
Dito pagou os. 135 mil cruzeiros,
como agirá o atual Prefeito"?

Sempre é bom lembrar: "Quem
tem telhado de vidro não jóga
pedras no do vizinho", ou então:
Macaco ólha para o teu rabo".

E dessa fórma, finalisamos com

o prime,iro capitulo de "mar
'meafianças:', nos proximos nu

meros daremos uma resenha das

realizações do governo muni-
. cipal..

Transcorreu ontem o aniversário
natalício do Sr. Teodoro Hume
nhuk, industrial de renome a muito

sabe que estamos em Canoinhas radicado em nosso município e .um

NUM MAR DE 'LAMA dos desbravadôres do nosso pro
(frase do Dr. Sabe tudo) sinão gresso industrial e comercial. Sua
teria feito uma lei toda especial fibra e persistencia fizeram-no me
para o nosso município. recedor da estima e confiança do

povo canoinhense, pois iniciou ':�E' quando alguém na' intimi-
sua vida, comerciando no interior.dade ,diz ao Prefeito porque Tornou-se em pouco tempo. umnão trata melhor das ruas e
dos valorosos esteios da emancipa-estradas de Canoínhas, ele res-
ção economica do município,ponde com o maior sangue frio:

_ Não há necessidade de voce } O Sr, Teodoro Humenhuk con-

tinúa em Curitiba em tratamento'ir para esta ou aquela zona
de saúde.Eis aí caros canoinhenses, o

Prefeito que temos. "Correio do Norte" almeja-lhe
inumeros votos

-

de felicidades e
Recordam dos Prefeitos que breve restabelecimento.

Canoinhas já teve na pessoa de
Benedito Terezio de Carvalho
Junior, em Herbert Ritzmann e

nas realisações dos mesmos, no

cuidado que tinham em calçar
as ruas. da Cidade, trazendo

pedras de Piraquara � estado
do Paraná, e em se preocupar
com as estradas municipais, nun
ca abandonadas como hoje? Re
cordem e lembrem-se que tanto
o Sr. Benedito Therezio, como

Herbert Ritzmann.. são canoi
nhenses de alma e coração e no

entanto O ATUAL PREFEITO,
apesar, de não ser canoinhense
de alma e coração, tem pavor

· quando se fala em Canoinhas
perto dele. Ele só quer ganhar

·

um dinheirinho aqui e ir -bern
longe desta terra.

EJ lamentavel que Canoinhas
com a arrecadação de dez mi
lhões de cruzeiros anuais, não

possa o Prefeito ,conservar as

nossas ruas e olhar um pouco
mais pelas estradas municipais.
Será que ainda está pagando

dívidas da UDN (com a palavra
o Dr. Sabe tudo) ou que não re
cebe a quota do Governo do
Estado? (com, a palavra o Dr.
Sabe tudo). Será que os dez mi
lhões que arrecada do município

· não bastariam para esses re-

Palavra
\ .

.....

Justa Promoção
• 1. Tenente Pedro angelO Rodrigues
Acaba de merecer justa prorno
ção nos quadros de nosso exer

cito a 1. Tenente, QOA, o nos

so particular amigo, Tte. Pedro

Angelo Rodrigues. Servindo
atualmente no Campo de Instru

ção Marechal Hermes, na desta
tacada função de Tesoureiro da

unidade, vêm o Tte, Pedro me

recendo do Comando da mes-.
ma, justificada confiança e

estima, dada a sua competencia,
.dedicação e espirita de disciplina.
Dotado ainda de elevada educa
ção, prima pelo seu espirita sim
ples e acolhedor, razão porque
goza de muito apreço e sim
patia no meio da população.'
civil. A festa que por esse mo

tivo vae promover, marcará
época em Tres Barras,
Ao nosso amigo Tte. Pedre',

as sincéras feliCitações do Cor
reio do Norte.

�,

Teodoro Humenhuk

paras? ..

Onde está o calçamento tar

taruga (frase do Dr. Sabe tudo)
com pedras dentro do município
bem pertinho da praça Lauro
Müller. Mas cadé estradas para
transportar pedras... cadé Pre
feito para atender ás necessida-

\ des dos municipio ...
Será que o Prefeito depois, de

tudo isso não pretende passar o
governo do Município ao Pré
sidente da Camara, que a nosso

vêr parece um pouquinho "me
lhor" .

Pretendiamos silenciar ante
tanta desorganisação administra
tiva, mas uma força sobrenatu
ral nos impede de tal e aqui.
estamos para defender e alertar
os Canoinhenses, é o nosso de
ver de brasileiros é o nosso de
ver de cidadãos, comtra aqueles
que somente querem o voto do
povo e depois de estarem no

"puleiro" despresarn os compro
missas assumidos, desprezam os

companheiros, deprezam o tra
balho e só veem uma-unica cau

sa: pretensão pessoal e vniganças
mesquinhas ... ,);

O povo de Canoínhas que
julgue ...

Os turistas q-qe julguem ...

O que foi o governo Munici
pal da UDN, e o que é atual
mente .o governo da aliança
PSD-PTB.

COM A PALAVRA, .. o Dr.
Sabe tudo!

1. Tenente Medouro Neves �e Menezes
.

,

Na mesma oportunidade, foi
promovido a 1. Tte, QOA, o

110S50 amigo' Tte. Medouro N�
ves de'Menezes, igualmente ser

vindo no, Campo de Instrução
Marechal Hermes. O Tte. Me
douro é gaúcho e como legitímo
filho dos pampas, traz no sangue
os traços daquela raça de valen

tes, lógico, pois, que sinta s9uda
des dos "pagos" e de sua gen
te, élo indistrutivel como o

mirruano, cuja aragem já o tem

apanhado nestas paragens cata
rinenses.
Ao amigo Tte. Medouro (:8

felcitações de Correio do Norte .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 1.3-1958

Sais Minerais HProvhni" Pro(ure no seu lorne(edol

TERRENO
No kilometro 17 estrada para Mafra, a 4 kilo

metros da estrada com 52 alqueires, sendo 15 terra
para cultura de l.a e o restante terreno bruto com apro
ximadamente 15 a 20 mil metros de lenha, bastante
herval, alguma madeira de lei e boa aguada.

Ver e tratar com Sr. Oriomar Schaidt à Rua Curi
tibanos sin em Canoinhas.

/

Informação nesta redação, Ix

.nL2 fi A@&4WtQ
,
Si ._;+&&Ma....,. III ;...._

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
f

Relâmpago

Compl.eta assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICle e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO'
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Proteinas - Vitaminas - MiI)erais
Cinco pontos básicos dos Suplementos "PROVIM!":

1.0 Aumenta a produção do leite;
2.° Traz maior fôrça de resistência, consequente

mente mais saúde ao gado;
3.° Produz maior rendimento à alimentação;
4.° Crescimento rápido e completo do bezerro.

Estas vantagens se oferecem ao fazendeiro e criador
de gado, usando o "PROVIMI".

Depositários: Com. e. Ind. H. Jordan S.A
. Rua Getulio Vargas '562 - Carioirrhas,
Em breve teremos também suplementos para

suinos e avicultura.

::1:::::::=:::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::1==::::::::::::!:::::=::::::::::::::::::::::::::
•• '-. iii.
.. ..
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�i Dr, Aristides Diener �j
.. ..

:: CIRURGIÃO DENTISTA 55
" "
- "
" "

� Raios X - Pontes Moveis e fixas ii
- "
" "

ii Dentaduras Anatomicc1S i�
3 �

H Rua Vidal Aamqs H
:: CANOINHAS Santa Catarina �
- -
" -

===::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Geladeiras? Só

4CFrigidaire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.
Informações com

-,

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

f�E••�E�E.�m�E••EE���m••E.���m�m�.���\

I .��\ "A U R O F A C * .. i
I ;. com Aureomicina e Vitamina B12 !.

relôrço. antibiótico para alimentação animal
:

� * * * * * �

I APRESSA O DESENVOLVIMENTO 1-
It PROTEGE A SAÚDE AI

I PREVINE CONTRA DOENÇAS i
I dos suínos, aves, bovinos, ovinos e equinos.· I
I

* * * * *

I
&I Para melhores informaçõés dirigir-se ao m

I DISTRIBUIDOR:
, I

"

el.l.· · Marca Registrada
"

•

.

.., " .'1;
��R��m���.mmmm�.Rm��m����m��••ma.�m.��

Vende-se
um terreno em Salseiro, com
9 alqueires, possue herval,
casa de morada e outras

benfeitorias. Margeia com a

estrada de Major Vieira.

Tratar com o sr..

Bento da Rosa Menezes
em Canoinhas. 2x

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

Tràtar com o sr. Ludo
vico Bora, nos 'Escritórios
da - União Madeireira Ltda.

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense l

Material elétrico
CASA EJ/LITA.

Café·

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Vende-se
5 datas com propriedades

em campo d'Agua Verde.

Ver e tratar condições e

preço com Miguel Wojcie
choski, Rio Novo, Major
Vi�ira ou nesta redação. 2 x

Material Elétrico
lâmpadas, lustres, ferros para engomar

.anímais.

-

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Aural de Canoinhas tem a
venda os seguintes produtos:

Piragí Granulado - isca envenenada pará matar formigas,
sern uso de maquinas e inllfensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína - para uso curativo e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os
,

Maquinas e ferramentas agricolas ,
-

Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei
ras e etc.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Associação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
.quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

OLEOS PARA CABELO: de Ovo - Admiravel - Palmolive
- Colgate - Glostora - Gessy - Dirce - Baboza - Oleo de
Lavanda e de Lima - Brilhantina -:;, Quina Petroleo - Perfumes
- Loção Brilhante - Loção Pindorama - Leite de Colonia e

de Rosas - Agua Velva - Creme de Barbear e Pinceis -

Pentes Flamengo - Esmalte - Batão - PÓ de Arroz - Anti

sardína e muitos outros artigos de perfumarias,

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

\

Orlando Nascimento - Encarregado
Alfredo Oarcindo' Presidente' da Associação 2

Acôrdo Florestal elo Estado de
"

Santa Catarina
,

Campo de Cooperação 'de Canoinhas,
com a Associação Rural.

.

Tem para pronta entrega, as seguintes varie
dades de essências florestais:

Acácia Mimosa, Casuarina, Eucalipto Vimi
nalis, Bracatinga, Acácia Negra, Cedrinho, Eu

calipto, Terericorrris, etc.

OBS: As referidas mudas, são vendidas a preços
mínimos, a fim de que todos possam colaborar coro

I,
o Serviço Florestal. II

Motores a gazolina "BUGREi' 5 a 9 Hp;
Motores a gazolina "BRIGGS & STRATTON"

(EE.UU.) de 9 Hp.
para sua trllhadelra ou pequena indústria;

Conjuntos geradores de corrente contínua e alternada;
.

Dinamos para carregar BATERIAS

a loja J. CORTE
Praça Lauro Müller, 751 -- Fone 125 -- Canoinhas

oferece a V. S.

pelos melhores preços e maiores garantias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Delegada Fiscal do Tesouro r ..Jacional - Florianópolis

·ED·ITAL
De ordem do sr. Coletor das para que não haja tróca de nú

Rendas �ederais, nesta .

cidade, meros e séries.

!aÇO púbhco, para que� interes-
.

Sutrossim, reiteram-se as reco-

saf possa. que em v1rtu�e de+L
mendações já publicadas nos

'nstruções emanadas da Delega- .

\a Fiscal do Tesouro Nacional, Jor�ais locais, quanto as cédulas

cem Santa Catarina, em ofícios
de papel moeda, ernbóra nOVAS,

369 b
com dísticos, números, carimbos,

nOs. 269 e 6. , em como
gravuras ou desenhos estranhos

eJII Circular s/n, de 28 de janei-
C

a estampa e bem assim, com'

ro p. transa to, esta oletoria sinais de queimado proposita-
não mais poderá receber cédu-

las de papel moeda (nótas) di- damente apóstos. Nêsse caso de

laceradas pelo seu constante uso
verà a pessoa portadora requerer

; manuseio e coladas com a fita â DelegaciaFiscal neste Estado,
para serem tais notas encami ..

adesiva denominada "DUREX", nhadas á Caixa de Amortização
devendo esta ser substituída por no Rio de Janeiro, sujeitando-se
um pedaço de papel fino, bran- o possuidor, da cédula, ás despe-
co e transparente; colado com sas que docorrerem com novas

goma arábica no anverso da cé- emissões.
dula, sómente sôbre a parte ras-

gada e não em tôda a extensão Coletoria Federal em Canoinhas,
da nóta, devendo-se ai.nda ter' 21 de fevereiro de -1.958.

omáximo cuidado ao se' junta- Mario Soares de Carvalho
rem os fragmentos da mesma, Aux. ref, "'18"

qualquer que se]o a carga ...

qualquer J que sejn o estradal

um pneu - dois serviços.
, ,

• barras duras e robustas que mordem
o terreno para máxima traçõo nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas cssequ
rorn mínimo desgaste nas estradas

pavimentadas.

para cerninhêes e camínhonetes,
'que não escolhem estradas

Pneus Firestone

máxima quilometragem por cruzeiro

,

.Compre
!I i!!IlI!I a���III!!!!!!I!!III-_""'_1i2_IIIIIIIIIli_ilIi·!!!II!iiA44Wi_IiII!!II__.r"DMI!ll!!II1__Ei��,

I
menosvista e pague

Sardinhas quilo 15.00 Leite Ninho 48,00
Cação seco quilo 30,00 Forforos �8ÇO 7,00
Peixe salmãoy maionese 420 grs. 42.00 Leite Lactcgeno 50,00
Peixe em escabeche 370 grs. 16,50 Fermento Fleishmann 13,00
Peixe em escabeche 450 grs. 20,00 Leite Nestogeno 50,00
Peixe selecionado 450 grs. 25,00 Extrato de Tomate 9,50

.

Filet de tainha 200 grs. 18,00 Leite condensado 17,50
Sardinha sem pele e sem Sabão Vencedor 5,00

espinha 250 grs.
'

28,00 ALPARGATAS RODA
Sardinha a portuguesa 250 grs. 22,00 CHINELOS RODA \ 26,00
Sardinha 200 grs. 14,00
Sardinha 500 grs. 30,00

(asa FischerPasta de sardinha 20,00
Camarão 200 grs. 20,00
Camarão 420 grs. 35,00

a

I
eM"·

Para a pintura' de sua Bicicleta

FLEXCll
exclusividade da CASA ESMALTE

José Yvan da Cosia
Bacharel em' Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira "_0 580
CANOINHAS -- Santa Catarina

Venha couiiecer o extraordinário Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firestona
poro todos os tipos de veiculas, bem corno uma

equipe esoecioíizado, Ó sua disposição, para servi
lo com presteza e cortezia.

MERHY SElEME &
TRÊS BARRAS .: S. c.

FILHOS

)

Eugenio Zawatzki
.
Acometido de mal subito fale

ceu ha dias passados, nosso par
ticular amigo E: correligionario
sincero, snr. Eugenio Zawatzki.
Moço estimado pelas suas qua
lidades de cidadão cunpridor de
seus deveres, deixou neste muni

cípio um vasto círculo de amiza
des, razão porque foi muito senti- .

da sua morte prematura. Era ele
noivo da diléta filha do nosso

amigo José Protczek, abastado
. agricultor no Colónia Tigre. á

cuja família o infausto aconteci
mento, abalou profundarnente.,
Correio do Norte, associando-se
as justas manifestações de pe
sar, envia à família enlutada
sentidos pêsames.

Ve,nde-se
r",

Vende-se 30 alqueires de
caíva, sendo 6 1/2 frente
estrada geral a Major Vieira
e 23 1/2 retirado da estrada
'1 km.

Tratar com o proprietário
Sr. Saliba Nader à Rua Gil
Costa, ::157. 3x

Estude Espe'�d�to .

Em POUCRS ".mêses pode ser

aprendida a língua internacional
auxiliar, O Clube de Esperanto
da capital do Estado aceita alu
nos por cor respondêncra. Escre
vam á caixa postal 377;r{} curse
é gratuito.

Aluga-se,

ARMAZEM
area livre 180 m2

.

h

Tratar nesta redação,

Experimente
Café M.ARlY
O MELHOR

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

;r==========='

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

Café? mas caFéSim, bom! ASTRO o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estatutos
de

da Comissão
,(anoinhas

contribuirem, expontaneamente, por acentuado espírito público
e de forma relfvante, para concretização dos objetivos da Co-
missão. "

"

Art. 8, -- Serão Membros Contribuintes: tôda e qualquer
pessoa que, contribuir, indistintamente, para os fundos eco
nômicos da Comissão.

Art. 9. - Os membros serão admitidos por proposta dos par
ticipantes da Comissão com o beoeplacido, pelo menos, de sua maioria.

Paragr. 1. - Urna vez aceito. o canditato poderá ser recepcionado por uma delegação nomeada pelo Presidente, sendo de qualquerforma lhe comunicado o fato.

Paragr. 2, - Em casos especiais. será confeccionado a criterio
da Comissão. um "Diploma", em favor do membro aceito. com dados
sobre a pessoa e cirountanolas relevantes que deram margem ao ato,
segundo os dados coligidos pelo setor de atividade a esse [im destinado.

Capitulo III - Da Diretoria
Art. 10. - A Comissão elegerá, os membros de sua Diretoria,

da forma prevista DO disposto do art. 18., a qual se constituirá dos car
gos ousetores seguintes:

a) Presidente
b) Secretario Geral
c) Tesoureiro
d) Relações Publicas ou Sociais
e) Difusão e Propagauda
f) Execução Tecnica:
Art. 11. -' Ao Presidente compete:
a) - declarar abertas. presidir e encerrar sessões;
b) - fazer' com que o secretario, ao inicio dos trabalhos, pro

ceda a leitura da a�a da sessão anterior, dando contas do expediente,
c) - por em discussão e aprovar a 'ata, mandando fazer as

correções ou retificações devidas;
d) - representar a Comissão, em qualquer oportunidade, quando

sua presença se fizer necessária;
e) - por em discussão 109 projetos. ou propostas apresentadas e

aprovar os que forem aceitos pela maioria;
,

f) - apresentar um relatorio mensal dos trabalhos:
g) - encaminhar ao setor de propaganda toda e qualquer co

municação de interesse a divulgação dos trabalhos da Ccmissão.
Art. 12 - Ao Secretario compete:
a) - receber, despachar o expediente, lavrar 8S atas das sessões,

expedir a correspoudencia de acordo com o Poesidente ou qualquer
membro-diretor;

b) - organizar o arquivo, de forma a que o mesmo esteja em

condições de ser manuseiado por qualquer membro da, Comissão, por
neceasidade de consulta;

c) - apresentar mensalmente, um relatorio das atividades de
BUa secretaria;

d) fornecer ao Diretor de Difusão e Propaganda os dados ne
cessários a divulgação das atividades da Comissão, independente de
requisição e a qualquer ensejo que se lhe ofereça.

Art. 13. ___, Ao Tesonrerio compete:
a) - zelar pelo patrimonio e interesses correlatos da Comissão;
b) - abrir num Banco, de sua livre escolha uma conta cor

rente para as retiradas de acordo com as necessidades da Comissão,
DO que tange aos trabalhos por ela desenvolvidos. e deposito das

. importancias que lhe forem encaminhadas;
c) - efetuar as compras. a que for autorizado pela Comissão, ou

maioria de seus membros. Na primeira hipótese, quando deliberado
em sessão. Na segunda, quando a urgencia imperiosa o exigir, em
não havendo oportunidade de reunião previa.

d) - apresentar semanalmente, um esboço dos gastos feitos: de
que trata a letra anterior. e um balancete mensal para a publicação
em um dos jornais da cidade;

e) - manter em .íia os livros destinados 80 movimento da
tesouraria;

f) - publicar. anualmente, ou ao fim dos trabalhos da Comis
são. um, balanço das despesas e receitas feitas;

.<

Paragrafo Unico - No impossibilidade do registro da firma
COMi SSÃO PRO AEROPORTO DE CANOINHAS (COPRAC), o

tesoureiro abrirá provisor iamente, uma conta corrente, conjunta, em

nome proprio do Presidente e do Diretor das Relações Publicas, de
vendo em qualquer hipotese de "saques" fazer as retiradas com a

aHsí"rll:ltura de um deles, além da sua. Isto, para cumprimento do
que dispõe a letra "b" deste artigo ..

Art. 14. - Ao Diretor das Relações Publicas compete:
a) - fomentar e promover festividades de caráter social. para

dar cumprimento ao, disposto na letra "b" do artigo L interna ou

externamente, inclusive o que for necessario ao desenvolvimento das

FEI1-IÇO
VIROU ...

Aeroporto O

� nosso dever pagar cs impos.
tos, pois assim contribuimos pa.
ra o bem comum. Mas, os illl.
postos devem ser justos e o di.
nheiro arrecadado aos cofres
públicos deve ser aplidado elll
benefício do pôvo.

Os lavradores também gozalll
de plena liberdade democrática
por isso não, ficamos sem tugi;
nem mugir, daí a pergunta 10001
legal: Que foi feito do dbheil�
da "Taxa de conservação das es.
tradas" que o Município cobrou
dos colonos e nem SI:' importou
com os buracos\ das estradas�
Se o Estado consertou nossas es

tradas, o Muncípio bem poderia
por êste ano suspender a cobraj,
ça do dito imposto em todas
aquelas localidades onde a má.
quina do DER renovou' as estn,
das municipais porque agora
"o feitiço virou contra o feiticei.
1'0 e de "devedor" o Estado pas.
sou a ser credor pois nós, mu.

mcipes, devemos ao Elstado
a conservação de estradas muni·
cipais e, embora êste "Deve" não
seja taxa pagavel á dinheiro,
contudo, devemos gratidão ao

Dr. Aroldo Carneiro de Carva
lho, D,D, Secretario de Viação
e Obras Públicas que mandou
para cá a máquina do Estado
para nos ajudar.

J, P. Modelinho, lavrador,

Continuação do número anterior

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

versos modelos

Ma Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
=-

relações que redundem em beneficio dos propoaitoa da Comissão;
e) - entrar em contato permamente com o setor da Difusão e

Propaganda, fornecendo lhes dados pertinentes ao setor de suas ati
vidades.

Art. 15. - Ao Diretor de Difusão e Propaganda compete;
a) - difundir e propagar, pelos meios ao seu alcance todo e

qualquer ato da Comissão, que possa repercutir no espirito publico,
dentro do esquema de suas atividades e DO interesse dos objetivos
por ela visados.

Art. 16 - Ao Diretor Tecnico compete:
a) - planificar e mandar executar os planos traçados para a

construção definitiva do Aeroporto de Canoinhas, dentro dq_ mais
breve espaço de tempo possivel;

e) - encaminhar dados sobre os trabalhos realizados ou ,por
realizar ao Diretor de Difusão e Propaganda;

Capitulo IV - Das sessões
Art. 17. -- A COMISSÃO, nome generico pelo qual é conhe

cida a Comissão Pro Aeroporto de Canoinhas, deverá reunir- se semanal
primeiramente. e depois mensalmeute. Na primeira hipotese, em vir
tude da necessidade de aceleração dos seus trabalhos. Depois. quando
os mesmos estiveram com o seu curso normal. Poderá tombem reunir
se extraordinariamente, ou apenas com os membros da Diretoria As
sessões serão essim:

a) ::__ Gerais
b) - Extraordinarias
c) - Da Diretoria
Par. Unico - As sessões extraordinarias de carater reservado,
da Diretoria, não será permitido a assiatencia publicas. As reuniões

(Continua no próximo número)

2x

INSTRUMENTO da cida·,
O dânia é o teu título eleitoral.
A democracia' e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te e.lei·
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

e as

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas, e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha'
etc. recebeu a Associação

Rural de Canoinhas.

s. Tereza Especial
o seu café

Edital Concorrência' Pública

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

de,
A diretoria da Sociedade Beneficente Operária, devida

mente autorizada pela Assembléia Geral realizada em :0-11-57,
torna público o seguinte:

a) - Que acha-se aberta concorrência para o seguinte:
1.0) - Arrendamento para exploração dos serviços de

bar e restaurante da Sociedade, na nova séde
social.

2.° - Arrendamento de uma das salas do prédio social.
b) - Para o arrendamento dos serviços de bar e res

taurante, o arrendatário deverá realizar o pagamento
adiantado de parte do aluguel, que deverá ser empre
gado no acabamento da respectiva sala.

c) - Os interessados deverão remeter- suas propostas ao

Presidente da Sociedade, em envelope fechado, até as

10 .horas do dia 9 de março de 1958, devendo nelas
constar o seguinte:
1.0) - Qual o aluguel mensal que deseja pagar.
2.0) - Qual o prazo que pretende para o arrenda

mento.

3.0) - Qual a importância que poderá pagar adianta
damente.

d) - As propostas apresentadas serão abertas e apre
ciadas .pela diretoria, em reunião "a ser realizada as

10 horas do dia 9 de março de 1958.
f) - Toda e qualquer informação sôbre o presente as

sunto, os interessados poderão obter com o Presidente
ou Secretário da Sociedade,

,

Ganoinhas, 17 de fevereiro de 1958.
Alcides Schumacher - Secretário
Dr. Mário Mussi - Presidente

Frios e VerdurasFrutas

NORBERTOu FIEDLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 8x

Canoinhas Santa Catarina

Utensílios
domésticos

e(J.,(/;(J; �t,tlt4

,1

PA R A f E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

A 5,
ETC.

=======::3"
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Banco .Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA.
SÉDE ITAJAí SA N TA CATARI N A

,
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935,

CAPITAL E RESERVAS - c r s 202.980.700.30
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 C .. LOJA }(.. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *
Rua do Carmo 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa - Bairro da Luz Agê�cia em Florianópolis (SC) - Praça 15 de Novembro, 9

,
'

r
Matriz e A.gências INCa - Direção Gerál INCOGERAL - Rua Visconde de Inh�uma RIOINCO - Rua do Cerrao INCOCARMO - RIJa

Endereços Telagraficos: São Bento BANCOINCO - Rlua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
- Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS), .

Agêne,ias no Estado de Santa Catarina - Araranguá,/ Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciuma, Curitibauos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ihirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporsnga. Jaraguá do Sul, Joeçaha, 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, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Uruseanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estàdo do Parana - Carnbarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

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

Agencia no Estado do Rip de Janeiro - Barra Mansa.

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

Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrioha, Guararema, ..Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio dás Pedras, Saiesópolis, Sousas', Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1957 - (Compreendendo Matriz e Agências)

A T I V O II P A S S I V O

234.136.926,00
248.340.321,00

45.229224,10
27.028.162,90 554.734.634,00

A - Disponivel
CAIXA

'

l!:m moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito á ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizavel

�tulos e Valores Mobiliários:

Ápolices 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 Credito, e as do valor nominal,'
de Cr$ 1.000.000,00, depositadas'
8.0' Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto-lei n. 9602de 16/8/946
Apólices Estaduais ,

Apólices Municipais'
Ações e Debêntures
�mpréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no' País
Çorrespondentes no País
Correspondentes' no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
[Divisão 'Tmpôsto de Renda)
Capital a realizar
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Exoediente
lnstalações'

.

E - Cont� de Compensação
Val�res em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia �

Outras contas

18.97,0.488,20
83.820,00

2.593,.537,30
58.627693,50

625 063.601,00
2_7.721.907,50

1.652.499.340,80
'l.825.797.717,30

.56.845.930,70
1.341,20

80.275.539,00

2.458.097.70
12,153,000,00
58,347.895,70 4.260.888.831,90

54.054,607,00
2.952.196,00 4.398.173,90·

226.978.215.70
42.542.001.00
3:146492)0
2.415,087,00 275.081.796,40

1.258027.468,10
147.916.414,20

1.714.146,093.40
969.251,831'00 4.089,341.806,70

9.317.329.411,tlO

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

G - Exigível
DEPOSITOS

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 CIC de Aviso
Outros depósitos

'

a prazo
de Poderes Púplicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

OU,TRAS RESPONSA
BILIDADES

Títulos Redescontados
Obrigações . diversas (inclusive

as operações de café)
Agências no País
Correspondentes no Pais
Correspondentes no. Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar
H - Resultados Pendentes
Contas de Resultados

I ....;.. Contas de Compensaçâo
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
.

Deposit, de títulos em cobrança:
do País

.

do Exterior
Outras contas

125.000.000,00 125.000.000,00
12.000.000,00
60.500.000,00
5.480.700,30 202.980.700,30

/

232.394.632,50
87.371.494,90

1,009.875.410,20
125.116.042,70
863.333,841,40
17 305.580,90
80 469.393,30 /

113.959:278,00 .2.529.825.673.90

600.000,00
7 .�89.998,70

185.486.228,50
91.277.861,10' 285.254.088,30

2.815.079.762,20

4.074.439,50,

173.918.623,20
1.823.821.593,20
106.976.237,40

4.484,40

65.731.469,�0
7.022.366,40 2.181.549.213,30 4.996.628.975,50

.\

->", r::
.v

28.37'7:928,50

1.405.943,882,30
1.713.70l.893,50

444.199,90 1.714.146093,40
969,251.831,00 4,089.341806,70

9.317.329,411,00

Demo5tração da conta' de lucros e Perdas
"

Balanço de 31 de Dezembro de' 1957
DÉBITO CRÉDIT6

Receita de Juros
Descontos
Menos os do Exercício Seguinte
Comissões .Recebidas ou Debitadas
REndas de Títulos e Valores Mobiliários
Rendas de Capitais não Empregados,

- em Operações Sociais
Outras Rendas

I \_

35.741.440,40

80.504,523,80
86,256.021,70
'833,420,50

273.542,20
23.743.,303,40

108.882.452,30
28.377.928,50

..

TOTAL

Despesas Gerais
Honorá rios da Diretoria
Vencimentos do Pessoal
Despesas Diversas
Gastos de Material

Impostos
Despesas de Juros
Outras Contas

Amortizações do Ativo
Perdas Diversas

SUB-TOTAL
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Dividendo N,o 43 aos Acionistas, a taxa de 12% a/a
Percent. a pagar aos Diretores conf, art. 30 do Estatuto
Gratificações aos Funcionários
Serviço de Assistência aos Funcionários

TOTAL

9s.t:000,00
69.857.709,80
.37,873.852,40
8.011.238,70 116.726.800,90

4.088.511,30
49.366,904,30
3.537.730,90

.

5.130.657,70
771.627,50

227.352.252,00

179.622.232,60
2.000.000,00
15.000:000,00
6.750.000.00
5.20U.ooo,00 .

18.580.019.40
200.000.00

22'1.352,252,00

Itajaí, 12 de dezembro de 1957 ':' Genésio M. Lins,Diretor-Superintendente - Dr. Rodolto Renaux Bauer, Diretor-Gerente -- Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad
junto - Qlto Renau:x;, Irineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira� Chef� da Cont�bilidade Geral - Heg. lIO CRe.SC N0 0.181

. 'PA�ECER DO'CONSELHO FISCAL, � Nós, abaix?-firmados, membros do Conselho Fiscal do Banco Indústria e Co�ércio de Santa Catarina S/A., hav�ndo exa-
mínado os livros, documentos e balanço da Sociedade, relativos ao segundo semestre do ano de 1957, constatamos em tudo a mais perfeita exatidão, em virtude do quefi

propomos sejam as contas � os atos da Diretoria aprovados pela Assembléia .Geral Ordinária.

Itajai, 15 de janeiro de 1958
(Ass.) Fritz Schneider -- Arno Bauer Nestor E. de Souza Schiefler Augusto L. VOigt Dr. José Bonifácio Schmítt

.

I
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ANIVERSARIANTES DA· SEMANA
nors. Os. snr. Eulindo Tre
visani e Agenor Vieira Côrte;
a srta Maria l/jovem Antonio
Sempko'Wski. '

AMA.VHÃ: Dna. Augusta,
esp. do snr, Paulo Wiese; srta
[andira Novack. os .srs. Clo
tardo Stratman e Leonardo
Voigt; o menino Romeu filho

.

do snr, Carlos Wagner Filho
SEOUNDA FEIRA: Vva.

Dona. Rosa Ritzmann; os snr,
Alfredo Trindade.Pauio Oro.
the, Braz Vieira e Lourival
Pacheco,' o jouen Dino [ose
Bronze de Almeida,' o menino
losé Roth «/or. filho do snr.

[ose Roth e Gabriel filho do
snr, Jacob Seleme

TERÇA FEIRA: Os snrs.

Wiily Gorseltz: Saul Chuni
Zugman; as senhoras Dna.
Aurora, esposa do snr. Hen
rique Oonçaloes Sob. Dna.
[oseta, esposa do snr. Zetredo
Müller,' Dna Celestina P.
Kuhn; snr. Artur Bollauf;
� menina Maria Helena, filha

do snr. Antonio Cubas,' o

menino Nereu filho do snr.

Noé N. Pinto

QUARTA-FEIRA: O me

nino Carlos Alberto, filho do
snr. Silvio A. Mayer; ,

QUINTA=FEIRA: Os snr.
Nicolau Humenhuk e Werner
Kelner, a srta. Geni, filha
do snr.Jose Inácio dos Santos
o jovem Sergio Treoisâni Fi.
filho do snr, Vergilio Tretnsa»
ni; Wilson Walter, filh do snr.
Gustavo Maes, residente em

[oinuile; os jovens Tarcisio
Hottmann e Bernadino Schu»
pel; a menina Anilir filha do
snr, Aloacyr . Leão, residente
em S. Paulo

SEXTA-FEIRA: Os snr.

Otavio Pechebela 8 Iose Blei
Nascimento; a srta. IsisMaria
filha do snr, Luiz E. Tack;
a menina Sueli Selma, filha
da sra. Clementina Pieczarka;
o menino Osmar David filho
do snr. Waldemar C. Stange.
Cumprimentamos .a todos.

'I
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EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
exclusividade da

CASA ESMALTE

,--_.----------------------,

AGUARDEM: Encruzilhada do rrêstino - A
Fúria dos Justos - e Grande Fotógrafo com

Cantinflas etc.

Cine Teatro. .Vera Cruz
,

A P R E S E ,N TA:
HOJE - às 15 horas - Proibido até 5 anos

1) - A história do Jeca Tatú :

para os pequenos e grandes.

Desfiladeiro Fatal
c/ TímHolt e Lynne Robert

"Um sensacional filme faroeste"

2)

.'

'------------ \

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

LOUCOS .sAo VOCÊS
com Bud ABBOT e Lou COSTELLO

"Comédia maluca, verdadeiro remédio para "matar"
a trísteza l! !

cont. da serie: Os Cavaleiros do Rei Ar:thur

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

LOUCOS SÃO VOCÊS
, conto da serie: OsCavaleiros do Rei Arttrur

ás 17 hora� Censura até 5 anos
.

DOMINGO - ás 20,15 hrs,
-

Proibido até 14 anos
�.,. :�

.c. NA
I--' .. -

Um fifme italiano com Anthony Quinn, Giulieta Masina e

Richard Basehart
"O Sublime poema de uma humilde mulher que pas�ou

pela vida em branca nuvem"

ESTRADA l)A VIDA

2a' FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Proib, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA � ás 20�15 horas - Proibido até 14 anos

RATOS DO DESERTO
com Richard Burton, James Mason e Robert Newton

"A história do exército de ROMELL, em célebres
batalhas na África".

õa,' e,6.a FEIRA - às 20,15 horas - Proibido até 14 anos

Aventuras do Padre Brown
cf Joan Greenwood - Peter Finch e Cecíl Parker

"Uma fina comédia, para rir... rir... rir...

�,,---,,--- -_ i'....'

Saul Chuni Zugmann
Decorrerá dia 4 do corrente o

dia natalicio d� Saul Zugmann,
socio da conceituada casa comer

cial "Novo Mundo" e das indus

trias Irmãos Zugmann duas das
mais importantes firmas da praça.
Bastante estimado, Saul Zugmann
no dia do seu aniversário será
muito cumprimentado por seus

inumeros amigos, e admiradores
de sua capacidade de trabalho.

Votos de felicidades do "Correio
do Norte".

Sr. Guilhe�me LoeHler
Transcorrerá dia. 4 de

Marro, o natalício do Sr. Gui
lherme Loeffler, industrial,
Agente e acionista das Firmas
Luiz Michielon S.A., P. Ale:
gre; Agente e acionista da
Cia. de Fósforos Par and,
Ira ti,' 'representante e acio
nista da Fábrica de Chapéus
Nelsa S. A., de Blumenau;
Agente da Comp. União de

Seguros Gerais, P. Alegre.
O Sr. Guiiherme Loeffler

que é conhecido em todos os

meios industriais do país,
por ocasião do seu aniuer
'sdrio srrd muito cumpri
mentado por seus amigos e

colegas.
Nós do "Correio do Norte"

que o temos como verdadeiro
amigo, sentimo-nos satisfeitos
em registrar o seu aniuer»
sério, almejando-lhe inúmeras
felicidades.

Muita .

coise em

pOUCO espaço
o "Prefeito Relâmpago" não

pode administrar porque está com

a sua atenção voltada para uma

olaria e serraria que ele e o Co
lodel estão montando lá em Bar
reiros. Se f&r aplicado o mesmo

metodo administrativo que o usa

do na administração municipal, a

coisa irá muito bem ...

- Consta que o BV. "o maior
do sul do mundo anda.meio" en

vergonhado, com o fracasso admi- ,

nistrativo dos homens que ele
tanto defendeu. A prova disso está
na diculdade. que está encontrando

para elogiar a administração alian
cista Quem observar o conteúdo,
vê logo que só tem transcrições
de outros jornais ...
- Estão próximas as eleições 1

Mais alguns meses. "as luzes vol
tarão a brilhar", diziam eles com

empáfe e agora o que' dizemos?
Estamos cercados de lama por to
dos os lados e impossibilitados até
de passar nas ruas de automovel.
E' incrivel, mas é verdade. Feliz
mente faltam apenas 214 dias pa
ra ficarmos livres dessa demagogia
do comando aliancista ...

- Se não fossem as maquinas
do DER de Canoinhas .

socorrer

as populacões do interior, o co

mercio da cidade teria de fechar
suas portas devido a falta de tran
sito nas estradas municipais Pon
tes, boeiros estão sendo reparados
.e construidos pelos proprios lavra
dôres, Procuram o Prefeito para
reclamarem e este manda dizer
que está viajando... Quem fica
no seu lugar, cruza os braços e

diz: O "Prefeito não está e não
sabemos quando chegará". Assim
tem sido desde que c município
está nas mãos dos aliancistas. Isso
tem ·que. acabar um dia. E vae

acabar. se Deus quizer 1

Café� Só Marly

Panelas e louças
Casa E:r:lita
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA· DA SEGURANÇA PÚBLICA

Delegacia Auxiliar de Polícia de Canoinhas
. Para exclarecimento geral, abaixo transcrevo a tabela forne•

cida pela Diretoria de Veiculos e Transito Público, de Florianópolis,
com referencia a emplacamentos de automoveis particulares, que se

encontra em meu podêr, podendo ser exibida a quem interessar pOssa,
pois c jornal de Blumenau públicou uma nota errada quando se

referiu a citada tabela, que foi transcrita pelo Tornai Barriga Verde,
désta cidade.

"Placa
Indicativa, selo de chumbo e lacre
Registo·

. "

Custas e Vistorias
Sêlos Diversos

Cr$ 100,00
Cr$ 50,00
Cr$ 75.00
Cr$ 100,00
Cr$ 62,00

SOMA Cr$ 387,00
Descriminação sêlos aplicados que montam importância supra:

Têrmo de. Vistoria em 2 vias, sendo cada umarCr$ 12,00 - igual 24.00
Negativa Multa Cr$ 7,00 - igual 7,00
Certificado de Propriedade em 3 vias, sendo cada

uma Cr$ 4,00 - igual ,

Requerimento pedindo emplacamento ..,.... Cr$ 8,00, sendo
,Cr$ 4,00 onde assina o requerente e Cr$ 4,00 no

verso - igual
Guia de recolhimento expedida por ésta Delegacia

, à Coletoria Estadual, 2,& Via -,- Cr$ 4,00 -- igual
Selo por éspecies cobrado pela Coletoria, junto

com cobrança feita pela mesma, sobre placa, registo."
indicativa., selo de chumbo e lacre - Cr$ 3,00 - igual 3,00

Talão do Imposto cobrado pela Prefeitura e anexado
ao processo

- Cr$ 4,od - igual

12,00

8,00

4,00

4,00
Soma Cr$ 62.00

N.B. Acresce-se ainda mais Cr$ 4,00, quando o veículo é
novo e seu proprietário exibe, nota fiscal ou fatura. como documento
de origem, se êste for acompanhado de outro qualquer papel que
deva ser anexado ao processo levará em cada via Cr$ 4,00 de selos .

CANOINHAS, 27 de Fevereiro de 1958
ADEMAR OOMES - Delegado

E' incrivel!!!
Para o mês de ,março as LOJAS UNIDAS UDA. oferecem:

9.,80
-L-in-o-n---e-m---c-ô-re-s----�--------»--�13�,00
Sedas (lingerie) » 16,00
Morirn em côres » 19,00
Pelúcias lisas ' » 21,00
-----------------------------------------

Brim passeio
_ I

»28,00
Fustão listado (padroes modernos) » 29,00
Toalhas de rosto (catarinense) » '., 23,00
Estampado Marta Rocha » 32,00
Bangú de baias » 54,00
Faille todas as côres »45,00

------,.-----,,.....,----;------;:---------
, ... _-

Laquê em côres (1,40'm. laruura)-» 49,00
Schantung 90 larg. » 55,00
Lã Xadrez 90 larg. » 75,00
Nylon estampados e· lisos 30./' desconto
Não deixem para depois... Aproveitem
hoje mesmo esta sensacional oferta das

LOJAS UNIDAS LTDA:

OS melhores tendes pelos menores preços!·

Zefir listado metro

Faça uma visita. sem compromisso às

LOJAS UNIDAS, LTDA.
(ANOINHAS • Rua Caetano (osta, 533 - S. C.

Cineminha São Francisco
Amanhã, às 15 hs. e às 20,15 hs.

Segunda-feira, às 20,15 hs.

REBELIÃO NO PRESIDIO
com Neville Brand, Emile Meyer

Programados:
Da terra nasce o ódio (nacional); Meus amor

e fantasia;' O Regresso de Dom Camillo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




