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ao Mnnicípio
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Capitulo II
Pasmem senhores .; . a preocupação .

do Prefeito Ha

roldo Ferreira ao assumir a Prefeitura de Canoinhas, foi estudar
corno inutilizar o contrato de arrendamento do predio onde devia

ser instalada a Biblioteca Municipal, contrato esse legalmente
elaborado e firmado pelo ex-Prefeito Herbert Ritzmann.

�

Por si só talves não chegasse a conclusão con.o chegou,
tão desastrosamente para o Município. Consultou o seu correligío
nario e mentor Dr. Colodel e esse imediatamente, dados os seus

conhecírrrêntos juridicos, deliberou para que o Prefeito denunciasse

o contrato á Camara de Vereadores (e como nós temos a maioria,
disse o Colodel, derrubamos já esse contrato), e, sem pestanejar
o culto Prefeito encaminhou á Presidencia da Camara a denuncia.

A bancada da aliança PTB-PSD sem conhecer da matéria, só

pelo simlpes motivo de vir do Prefeito-aliancista votou ,pela
anulacão, enquanto a bancada da UDN, recusou-se a seguir o

exemplo, justificando e expondo aos, demais vereadores do- perigo
que estavam querendo precipitar o município, contra um ato le

gal e justo, e sem motivos para anulação. Qual a um sabio a

pregar no deserto. Nem prestaram ouvidos aos vereadores da

UDN, e os esclarecidos vereadores da aliança PTB·PSD votaram

pela anulação. INCRíVEL, que semelhante ato houvesse sucedido
em Canoinhas, pois' a sua repercussão I pelos demais- municipios
veio cobrir de vergonha a inteligencia do Prefeito, do Advoga
do e dos Vereadores da Aliança.

Tudo porque o Predio onde devia funcionar a Biblioteca

pertencia a uni UDENISTA e PRESIDENTE DO DIRETORIO
MUNICIPAL da UDN. Ísso fazia um mal terrível ao Prefeito e

seus comparsas.

Que tinha que ver o Predio com a pessôa do proprietario
ou com o Prefeito, se esse predio estava destinado para 'uma

causa comum-publica. Que vingança "estupida" que veio acarretar

80 municipio fabuloso prejuízo só pelo bel prazer do 'Prefeito e

seus "mentores". Atentem bem senhores Canoinhenses ... e de
duzam a capacidade desse homem e de seus companheiros de

gabinete. Se ainda não bastasse a sua "inteligencia juridica" teve
o decidido apoio do advogado Colodel, esse mesmo Colodel que
percorre o nosso municipio a cata 'de votos OUTRA VEZ para
representar o nosso município - QUE BELO REPRESENTANTE
meu Deus... se lá fora comete êrros como comete no caso da

Biblioteca, os canoínhenses terão um exemplar representante ...

Voltando ao assunto principal que ié o caso da' Biblioteca,
esclarecemos aos milhares de leitores e ao publico que, tão cedo

propalou-se pela cidade o ABOMINAVEL ATO DO PREFEITO
E DOS VEREADORES DA ALIANÇA PTB-PSD, já dava entrada

em juizo o pedido de recisão do contrato, solicitado pelo pro
prietario do Predio, por falta de cumprimento por parte da Pre
feitura de clausulas contidas no mesmo. Foi uma comédia. Os

\- .

aliancistas em grupos criticavam o, ato do competente advogado
Dr. Rivadavia Corrêa, e pelos bares e cafés, estavam festejando
a "derrota" fazendo apostas e desafiando a justiça ... mas eis'

senhores, ainda temos juizes no Brasil. Em Canoinhas era assunto

de todas ás rodas e o Jornal porta-vóz d'os aliancistas a dizer

que: O MUNICIPIO não vae pagar nem um cruzeiro siquer,
interroguem a. maioria absoluta dos advogados de" Canoinhas,
e eles porque sabem, dirão porque o município não pagará um
tostão pelo aluguel de um predio, feito em contr�to irregular
e sem valor juridico. Do Barriga Verde N. 1.112 de 31 de Ja
neiro de 1957.

O processo estava em poder' do MM Juiz de .Direito da
Comarca para julgamento e os "políticos da Aliança" a escarnecer

da maioria das opiniões.
Muitos cidadãos intervieram para que a questão fosse sus

tada por um acordo, evitando a desmoralisação de Prefeito... mas
esse cego de adio e de vingança, a ninguem atendia, porque a

sua vontade soberana era pela destruição.

N'um belo dia. '.. a bomba estourou e só se falava na de
cisão do MM. Juiz de Direito da Comarca que havia dado GANHO
DE CAUSA ao snr. João Seleme, Proprietario do Predio. Foi
uma correria, e, ...

Continua no proximo numero

JUCY VARELA
Transcorrerá dia 12 O aniversário natalício do sr. Jucy Varela,

ocupando atualmente o cargo de Encarregado do Posto do Instituto
Nacional do Pinho na cidade de Caçador, onde tem se -destacado
pela sua capacidade de trabalho e firocinio administrativo. O sr. Jucy
Varela foi o decorador da nossa 2a. Exposição, fator de absoluto
Sucesso comprovado por todos que assistiram a magnífica festá de 23
de novembro do ano próximo findo.

"Correio do Norte" almeja-lhe perenes felicidades.
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Este jornal já se referiu várias
vezes que o confráde do lado
de lá quer mesmo tapar o sol
com a. peneira. Ainda no seu

ultimo" número, usando os seus

maiores "tipos" disse que o Pre
feito Haroldo Ferreira fez mais

em dois anos do que o seu Dito
em 4. Não cremos que a men

tirosa noticia tenha causado sen

sação no meio da população de
Canoinhas como os aliancistas

esperavam, pois o pôvo muito
melhor do que nós está, anotando
tirn-tim por timtim, para no mo

mento oportuno responder alti
vo que e s.t á verdadeiramente
saturado do pior Prefeito que
Canoinhas conheceu até hoje.
Nunca foi tão contraproducente
em sua assertiva' como acabou
de publicar. Só 'mesmo quem
está desesperado pode escrever

tamanha bobagem. O nosso mu

nicípio não é um município de

gente leiga-analfabeta que não
sabe separar "o jôio do trigo".
Só um cego não vê que. em dois
anos de governo, o atual Prefeito
abandonou e destruiu o que o

govêrno udenista fez em 4 anos

de notavel administração.
O truque usado pelo Barriga

Verde, é vulgar. Não engana
ninguém. Manchetes mentirosas

já não cabem na cultura de nossa

gente. É até uma vergonhosa
afrônta aos que entendem -

que Iêrn e comprendem. A nuli
dade administrativa é tão.grande
que outro recurso os aliancistas
não tem senão apelar para a

mentira. Querem de qualquer
modo enganar a opinião publica,
com realisações inexistentes.
Concertar maquinas, adquirir ca
minhão e passar motoniveladôra
nas ruas da cidade é adminis
trar? E arrecadação fabulosa de
10 MILHOES DE CRUZEIROS
onde foi empregada? Todos os

setores municipais estão aban
donados. Foi iniciado um cal

çamento depois de 2 anos de

arrecadação que está andando a

passos de tartaruga com 4 ho
mens e muitos fiscais resultando
numa despêsa extravagante para
o município, O pequeno trecho
já pronto, custaria a metade e

teria sido feito em menor espaço
de tempo, se houvesse bôa ad

ministração - se houvesse um

trabalho planificado e organiza
do, - se o Prefeito não fôsse
um homem comodista, faciôso
e perseguidor.
Não há duvida, o alarme feito

pela imprensa situacionista, de

"grandes" realizações do Prefeito
Haroldo Ferreira, provocou risos

e gargalhadas em todo o muni

cípio. Tem sido até motivos para

"piadas" como a que se ouve

nos, bars "O que o Haroldo Fer

reir destruiu em .2 anos de go
verno

..
serão necessários 10 para

recõnstauir" .

.<f P'od�'rri�s mesmo dizer que a
..

•

mrclorcs: CARlOS SC��lMM � ummo b�RCI�OO
FONE, 128

noticia de realizações municipais
levados a efeito pelo atual Pre
feito, veio colocar o "Barriga
Verde" em situação de antipatia.
Mesmo entre os seus assinantes
e proprios correligionários, ela
foi odiada, e despresada; prin
cipalmente entre aqueles que
estão decepcionados com o go
verno Haroldo Ferreira. Basta
notar o procedimento legislativo
dos Vereadôres do P$D que
conhecem de. perto os prejuizos
causados ao município pelo ho
mem que eles apoiaram nas ulti
mas eleições. Basta que citemos
o caso da Biblioteca Publica.
Por absoluta culpa de Haroldo
Ferreira, o município terá que
pagar ao Sr. João Seleme mais
de CENTO E CINCOENTA MIL
CRUZEIROS, dinheirinho limpo
arrecadado do

.

pôvo sem que'
este o veja empregado em seu

proprío benefício.

Adauto Nunes AII?ge
Transcorre hoje 'o aniversário

do sr. Adauto Nunes AlIage. pro
prietário da Farmácia Allage e

pessôa bastante estimada em nosso

.meio saciaL',
-.

Ludovico Bora
Aniversaria-se amanhã o sr. Lu

dovico Bora. sócio-presidente das
Indústrias União Madeireira Ltda.
única no genero do Planalto Ca
tarinense e bastante conhecida em

todo o Brasil, dado o capricho
com que (abrica os seus produtos.

Enganando a opinião pública

Alcidio Zaniolo
Dia 13 verá passar o seu ani

versário o nosso bom amigo e as

sinante, Alcidici Zaniolo. socio das
Indústrias de Madeira Zaniolo S/A
firma de grande importância do
nosso município e uma das mais
bem' organisadas.
Almejamos-lhes felicidades.

Gerente: n�ASS SmM[
CIRCULA AOS SABADC�

O "Barriga Verde" sabe de
tudo isso e sabe ainda de outros
prejutzos que ainda estão por
vir. Serão por acaso realizações
todas essa imprudencias? Será
isso que se oferece ao povo que
contribue para o erário publico
como realização?

O que aqui se expõe! é uma

terça parte dos desastres adrni-
.

nistrativos ocorridos na atual

administração. De importante,
nada há a comentar mesmo que
quizessemos. O "Barriga Verde"
dizem os seus poucos simpati
zantes - ele tem que defender
mesmo conhecendo o fracasso;
pois recebem dos cofres muni

cipais para desempenhar esse

jpapel. É um "artista" seguindo
estritamente as o r d e n.s de ,

"ponto".

Muita .

corsa em

espaço

j

Ipouco
Grandes Realisações - Que

rendo enganar o povo com dss-

Ipachos de requerimentos, o BV,

'I"o maior do sul do mundo" diz
•

que é realisação do governo ah-
-, ancísta. Mas afinal de contas,
ele está na sua obrigação. Tem
que mentir, mentir, como é seu

habito porque as eleições estão

próximas Desta vez nãodevem
ficar iludidos, o pôvo não acredí
ta mais' em d�emagogia.
Ruas da cidade - Existem

ruas que desde que o governo
udenísta deixou a Prefeitura,
nunca mais receberam a "visi
ta" das maquinas. Além disso,
outras estão desaparecendo viti
mas do "matagal". É interessan
te observar que a motoniveladora
as pOUCbS vezes que se vê na

cidade, onde mais ela trabalha'

Continúa na 3.a página

o que está acontecendo
com as céd ulas dilaceradas.

Temos notado determinada apreensão nos meios industriais
e comerciais da cidade, pelo não recebimento pela Coletoria Fe
deral das cédulas dilaceradas, coladas e com alguns vestígios que
às írnpossibilitam de serem reconhecidos nos seus respectivos
valôres, A Coletoria Federal de Canoinhas não' está mais fazendo
a troca de notas dilaceradas n�m coladas cçm fita Durex, devido
ordem recebida da Delegacia Fiscal, porem a nossa reportagem
foi informada por pessoas idôneas que o Banco do Brasil em
transações comuns ou sejam - para pagamentos de titulas ou

depósitos, ainda está aceitando. A unica transação que atualmente
não faz com as aludidas cédulas, é troca-las por- outras �nova�
sem razuras, ou que tenham manchas e sinais feitos proposita-
damente'. <

Assim sendo, podemos adiantar aos nossos leitores que
"nem tudo está perdido". Em qualquer transação comum com

aquele Banco, experimentem levar as c é d u I a s dilaceradas que
possui-rem. Ã obrigação não é deste etabelecimento de crédito e sim
do orgão-arrecadador do Governo que é a Coletoria Federal. Mas
enquanto as coisas se resolvem, vamos aproveitar a boa vontade
do Banco do Baasil.

1
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A Agência do Expresso Joiuvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao, Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (déz) em 10 (dêz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curit.iba a. Cauoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por' Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidoe,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA. j

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA

6 SEMPRE NOVIDADES

Casa Erliia

Noticias de' interesse para os crisdores
e lavradores

A
.

Associação Rural de Canoinhas tem, a(venda os seguintes produtos:
Piragí Granulado -, isca envenenada para matar formigas,

sem uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

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

'

<'

Vacil)8s - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
,

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

,

Importante: Aq 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 CABÉLO: de Ovo - Admiravel - Palmolive
- Colgate - Glostora - Gessy - Dirce - Baboza "' OIeo de
Lavanda e de Lima - Brilhantina - Quina Petróleo - Perfumes
- Loção Brilhante - Loção Pindorama - Leite de Colónia e

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

Pentes Flamengo - Esmalte > Batão - PÓ de 'Arroz - Anti
sardina e muitos outros artigos de perfumarias,

CASA. LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

\ Tem para pronta entrega." as seguintes varie
dades de essências florestais:

Acácia- Mimosa, Casuarina, Eucalipto Virrri
�1&ljs, Bracatinga, Acácia Negra, Cedrinho, Eu-

calipto T�reticornis, ete,
o

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

o Serviço Florestal.

Orlando Nascimento - Encarregado
Alfredo Garcindo - Presidente da Associação 1

Acorde 'Florestal cio Estado de
Santa Catarina

Campo de
. Cooperação de Canoinhas,

\ com a Associacão Rural

========-================-========±============

Completa assistência para
.

b· . I do pequeno concerto
sua ICiC eta até a reforma geral

. Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

5 datas com propriedades Venda s à vista e a prazo
em campo d'Agua Verde.

Ver e tratar condições e Sempre OFICINA' RELAMPAGO
preço com Miguel Wojcie-
choski, Rio Novo, Major Rua Paula Pereira .- Edifído própriO
Vieira ou nesta redação. .

Ix
r

i!IIiiMf*"""!i!!!IIlIIlIli\'IiilBil__IiIIS_Z IlllfllIIiII"lIiI1welllBa#1íll'iiliE!i'IIIII-IiIIlII__.C"

I

Geladeiras? Só

CCFrigidaire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.

Inforniações,com
Z. <iardndo & í(nüppel ltd..

\

Nesta cidade.

I y.�n�e?s!e:o�c�
9 alqueires, possue herval,
casa de morada e outras

benfeitorias. Margeía com a

estrada' de Major Vieira.

Tratar com o sr.

Bento da Rosa Menezes

em Cànoinhas.

Preço de'ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recern - construídas.

Tratar corri' o sr. Ludo·
vico Bora, nos Escritórios
da União ,Macieir.(ira Ltda.

Vende-se

Procure no seu fo(necedor
o sabão Princeza, Lygia,

.. Bôrax ou Tupy-,

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Material elétrico'
.

\

CASA ERLIIA
Café

Santa Tereze Especial
para o seu melhor paladar

, -=:::::�c:::=:::::::=::::::::::c::::::::==:::::::::...c:::':::::::::::::=:::1::::::::::::::=:::=::
" • d
" "
" "
- "

fi Dr, Aristides Diener ii
- "

55 CIRURGIÃO DENTISTA ii
� H
- . "

i� Raios X - Pontes Moveis e Fixas li
i Dentaduras Ànatomicas I� 3

� Ruai Vidal Ramos Iii CANOINHAS Santa Catarina ::
:: I

-

\ =
=:::::::::===::::::::::::::::=a::::::::::::::::::::::::=::::::::=�::::::J::::::::::::=:::::;;:;

Para a pintura de sua Bicicleta

FL.:E·XCIL
exclusividade da C A S A E S M' A L TE

Ix

CAÇA E PESCA
LINHAS DE NYLON FRANCESAS E AMERIC�NAS
ANZOIS NORUEGUESES DE TODOS·OS.TAMANHOS

CHUMBADAS E EMPATES' P'ARA ANZOL
VARAS PARA PESCÁ

.

oferece a lOja.

'.J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 __ Telefone, 125

,CAN,OINHAS - Santa Catarina 4

,

Friosi - Frutas e Verduras

NO'RBERTO' FIEDLER
Rua Vidal Ramos (ex-açougue) 8x

Canoinhas Sa'nta Catarina

�lI!M 11D�*H e�

A mais antiga -

A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
I

Relâmpago

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PEUJS LAJRES
e ...ffen O (I)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE:
HOIE: Os srs, llmo Acir

Buss, Adauto Allage e José
Bonifácio da Silva; o [ouem
Alceu Bedritchuk; às senhoras
Dna Ade/ia, esposa do sr.

Miguel Andrueeosee B Dna.
Olt:«, esposa do sr. João Ta
poro.ski.
AMANHÃ: A srta. Hilde

garri Thiem; os 51'S Ludovico
Bora; Dr Orty MagalhãesMa ...

chado e Waldemar Fronte;
o jóvem Arno Koch; os me

ninos Flavio, filho do sr. EI,
pidi,l Borges da Silva e Adal
berto Bertolino, filho do sr.

VIValdo Crestani.

SEGUNDA-FEIRA: As se
nhoro s Ilna. Maria Ilete,
esposa do sr. Pedro Alues;
Dna. Ursula, esposa do S1.

Arno C. Hoffmann e Vva.
Dna. Lucila Klock; as me.

ninas SUldy Teresinha, filha
ao "sr. Henrique Gonçalves
Sob. e Marlene, filha do sr.

Guilherme Prust; os srs.

Frederico Dallman e JOJé
Trela.

TERCA-rEIRA: Os me
ninos Fernando, filho do sr.

Tarcisio Schaeffer; e Egon
LUIz, filho do sr. Waldemar
Frantz; o jóvem Gilson, filho
do S1'. Elpidio Borges da

Silva; as senhoras Vva. Dna.
Ernu Schumacher; Dna. Ire
ne, esposa do sr. Jucy Varella;
Vva. Dna. Augusta Roeder
Pereira e Vva. Dna. Irene,
Sczygiel; as srtas. Rosa Este.
fania Czéch e Eugenia Pe
trintchuk:

"QUARTA.réIRA: OS 51'S.

Jucy Varella; Nivaldo Gon
çalves Padilhu e Alfredo
Paulo; a senhora Dna. Ma ...

rilú, esposa do sr, Ruy Se
leme.

QUINTA.FEIRA: OS me.
ninos Aloino, filho do sr.

Vitor
•

Tomaschitz; Ri/á, io,
filho do sr Alberto War.
denski; Ela Ido, filho do sr.

Zigmundo Knoryk e Cidilon,
filho do sr. João Reinert; os

SI s. Nilo RIO Bastos e AI
ódio Zaniolo; a senhora Dna.
Renate, esposa tio sr. Luiz
P. do Vale; a menina Ana,
filha do sr. Ladislau Dam»
broski.

SEXTA ..FEIRA: Os srs.

Harry Grodt e José de Oli»
ueira Godoy; a menina Geny
Maria, filha do sr. Pedro
Paulo Portes; o menino Ser
gio Luiz, filho do S1. [ulio
Gonçalves Corrêa,' a senhora
Dna. Edith, esposa do sr.

Nelson Cordeiro.

"Correio do Norte" cum

primenta os aniversariantes
deseiando-Ihes felicidades.

Gente Nova
Estd em festa o lar do

feliz casal Sra. Maria de
Lourdes e Sr. Leonidas Gue
bert residente em Papanduua
com O nascimento de n111 rol'

busto garoto, ocorrido dia 26
do mês próximo passado e

que na pia batismal receberá
o nome "e Luiz Carlos.
Ao recém-nascido nossas

boas-vindas.

Realizacão do Governo do Estado
1

Grupo Escolar que está sendo construido no Distrito de Felipe Schmidt e será breve
mente inaugurado. Construção de alvenaria, dotado de todas as instalações sanitárias,
tem duas salas de aula, medindo cada uma 6x8 e um bem aparelhado gabinete para

o Diretor. Obra da Secretaria de Viação e Obras Públicas atravez do

Departamento de Estradas de Rodagem de Canoinhas.

Realização como esta demonstra o interesse dos homens da UDN pelas coisas públicas.

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

FACIL-IT
exclusividade da

CASA ESMAL.TE

Utensílios
domésticos

(!,afttt �..tit4
,

s. ,Tereza Especial
o seu café

.,

. "
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AGRADECIMENTO

Cineminha "São Francisco"
Amanhã às 15 hrs.

e às 20,15 hrs.

Segunda-feira às 20,15 hrs.

Com Johnny Cheffield (TARZAN)
Moril Aukrusc, Ann Todd e Douglas Kennedy.

A Família MAX EHLKE,
ainda consternada com o

seu súbito falecimento, sensi
bitizadamente agradece a to
dos os que lhe manifestaram
sua solidariedade pelo lutoso
acontecimento, seja acompa.

Cacadores
1

nhando o têretro até sua

última morada, ou, de qual
quer forma compartilhando
de seu pesar pelo doloroso
transe.

Canoinhas, '4
.

de Março
de 1958.

Vende-se
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 Kua Gil
Costa, ::S57. 2x

de Leões

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

Muita cOisa ...
Conclusão da 1 a página

é na rua onde mora o Prefeito.
Imparcialidade, apenas ...

Compra de Livros - Parece
que outra encrenca vae surgir
por estes dias com a aqmísição
-de livros para a Biblioteca Pu
blica Municipal. Consta que o

Prefeito comprometeu-se adqui
rir por uma determidada im
pcrtancia e agora não quer
cumprir a palavra. Coisas que
acontecem nesse governo de
sastrado ...

Pedreira - Descoberta, diziam
que dava para calçar toda Ca-

I noinhas e vénder· pedras para
outros município. O calçamento
"tartaruga" da rua Paula Pereira
está parado por falta de pedras.
Realizações - realizações do go
verno aliancísta ...

..

Cão désaparecido
Depareceu um cachorro poli

cial de propriedade do Sr. José
Ku roli, de côr branco - com

pintas pretas com coleira branca,
atendendo pelo nome de Dia-·
mante.

Gratifica-se a quem der in
formações no Bar Carlito. 2x

Assine! Leia! Divulgue!

Corre d Norte"
Aluga-se.

ARMAZEM
area livre 180 m2

Tratar nesta redação.

Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

Proibido
Fica terminantemente proi
bida a caça e pesca em ter
reno de minha propriedade
situados e Campo das Moças.

Os transgressores do pre
sente aviso serão tratados
de acôrdo com a lei

Felipe Schmidt, março 1958.

Saul Crestani 5xà

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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Estatutos da Comissão Pró
Aeroporto de Canoinhas

Conelu�ão do número anterior
da CqPli!ls��, .porêm é facultada a presença de qualquer pessoa. não
lendo, contudo permitido o uso da palavra, salvo aquiescencia da
maioria de seus membros

Capitulo V - Das eleições - Renuncia - Demissão e

,

Impedimentos
A.rt. 18: - Dos cargos da Diretoria da Comissão, farão parte.

obrigatoriamente 08 representantes das 'associações ou sociedades. cujos
Domes figuram na ATA de Fundação. A Comissão reunida em maioria,
elegerá os membros que' constituirão a Diretoria de que cogitam as

letras do art. 10. a exceção do cargo de Presidente que caberá
sempre 80 Prefeito Municipal.

Par. 1. - Os membros eleitos da forma assinalada pelo artigo
anterior, escolherão livremeute seus substitutos e àuxiliares os quais
aceitos pelo pleuario, integrarão a Comissão.

Par. 2. - O Substituto ou auxiliares indicados da forma pre
cedente. terá as fuuções limitadas ao setor de atividades para o qual
foi eleito.

Art. 19. - Na hipotese de renuncia, ou demissão em carater

definitivo. 'será chamado a ocupar-lhe o posto o novo elemento, in
dicado pela Associação a que o renunciante ou demissionarão repre
sentava. e qual poderá se valer da prerrogativa do par, 1. deste
artigo.

Paragrafo Único. - da mesma forma se procedrá 'lia caso de
renuncia ou demissão dos substitutos ou auxiliares escolhidos pelos
membros da Diretoria e que passaram a integrar a Comissão (art.
18 .. par. 1.)

Art. 20. No impedimento ou afastamento temporário ou defini
tivo do Prefeito Municipal. o cargo de Presidente' da Comissão será
excercido pelo seu legal substituto.

Art. 21. - As perdas d� cargo. no interesse da Comissão serão
resolvidas pela maioria de seus membros em assembléia.

Capitulo VI - Disposições transitorias

Art. 22. - A Comissão se extinguirá ao termino dos trabalhos
da construção do Aeroporto de Canoinhas ou' por decisão da maioria
absoluta de eeus membros.

.

Art. 23 - As reservas de quaisquer especies que restarem a.

Comissão. no caso da extinção prevista 00 disposto do artigo anterior,
serão destinadas as associações de caráter beneíiciente do município
de Canoinhaa.

Art. 24 - Toda e qualquer omissão lias presentes normas que
regerão os destinos da Comissão. serão resolvidas em Assembléia e

suas deliberações tomadas por maioria de seus membros. terão caráter

irrevogavel. Da mesma forma (lerão consideradas as ratificações ou

alterações porventura necessárias. <'

Sala da Prefeitura Municipal de Canoinhas, 8 de Janeiro de 1953.

N'a ordem do dia
•

a revisão do salário
,

mmunr,
Conel. da 6· página "Apesar disso - frisou - os

ministro do Trabalho ja se. empregados, devem cuidar que

tivesse manifestado, em discurso sua pretensão não venha a re

favorável á instituição da escala I dundar em seu próprio prejuízo,
movel de salários.

. pelos reflexos q�e se poderão

PúblicaEdital de
A diretoria da Socíedade Beneficente Operária, .devída

mente autorizada pela Assembléia Geral realizada em lu-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.

'
-

2.0 - 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 8S

le horas do dia 9 de março de 1958, devendo nelas
constar o seguinte:
1.0) - Qual o aluguel mensal q�e 9��.eja pagar.
2.°) - Qual o prazo que pretende 'para o arrenda

mento.

3,°) - 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 obte-r com o Presidente
ou Secretário da Sociedade.

Canoinhas, 17 de fevereiro de 1958.

Alcides Schumacher - Secretário

Dr. Mário Mnssi - Presidente

Presidente - Haroldo Ferreira

Tesoureiros - Rafael Di-Lascio, Carlos Nunes Pires e

Jair Campos Corte
Secretarios - Ney P. Miranda Lima e Moacir f. Lemos

Parte 'I'ecnica - Dr. Alfredo Scultetus, Dr. Guilherme
Scheide e Dr. Tarciso Schaeffer

Relações Sociais - Osmar Nascimento, Francisco de Assis
Costa e Dr. Moacir Budant

Propaganda - Milies Luis Zaniolo, Albino Raul Budant
e Alfredo (iarcindo

VOC'E SE
.

I
LEMBRA ... ?

. i

Um recorde mundial de vôo
em h-ucoptero fOI batido em

Hartford, Connecticut, no dia 6
de maio de 1941, quando Igor
Síkorsky se manteve' sobvoando
uma pequena area durante uma

hora. 32 minutos e 26 segundos,
numa máquina de rotor- único
por ête mesmo projetada. Sikors
ky, ramoso desenhista e constru
tor de aeronaves, iniciou em·

1939 experiências intensivas com
seu VS- 300 e aperfeiçooq., em
1940 o primeiro helicóptero co
mercial, Nesta. màquina, aciona'
da por um motor de 75 HP, o

piloto sentava-se em frente do

eixo de transmissão que supor
tava o cubo principal do rotor

e as pás do helicóptero._
A Côrte Internacional de Jus

tiça, principal organismo j u-ri
ciário das Nações Unidas, foi

criado ne palácio da paz, em

Haia, a J 8 de abril de 1946. Na
foto, vêem-se alguns dos maio
res juristas do mundo eleitos

para a corte, quando ouviam ar

gumentos dos países litigantes -

Grã-Bretanha e AI'Qania - no

primeiro caso Hprp"<:'lllando á

côrte, sobre o Ca n e l de Co rfu
Os 15 juizes são escolhidos pela
Assembléia Geral e C on-ielho de

Segurança da ONU sem distin

ção de nacionalidade. não po
deridc, todavia, pertencerem dois
ao mesmo país. Cada juiz serve

na Côrte Internacrons l de Jus

tiça durante nove anos.

no Oceano Pacífico, na costa sul
da CallfuroHl. Na foto, vê-se o

momento em que Florence saía
da água pert o. de San Pedro, de
pois de nadar J 3 horas 47 minu
tos e 32 segundos. Dentro dágua,
á esquerda. vê-se um locutor

espor-tivo que fez a
- cobertura

da chegada Florence Chadwick,
que possuía na época 31 anos

. de idade, já tinha estabelecido

numerosos recordes de longa dis
tância, inclusive a travessia do
Canal da Mancha em ambos os

sentidos, façanha ainda não re

petida por outra mulher.

A 21 de setembro de 1952, a

nadadora norte-americana Flo
rance Chadwick tornou-se a pri
meira mulher a atravessar I-l nado
as ,21 milhas do Canal Catalina,

produzr sôbre o custo de vida
no jôgo inflancionário",

'

DADOS OBJETIVOS

Chegando em meio á reuniio e

após tomar contato com o 'espio
rito dos debates, o sr. Carlos
Vieira da Silva, vogar do Co.
mércio Varejista de Gêneros
Alímentícios, recomendou que
os trabalhos da Comissão se
orientassem em dados objetivos
e numa coordenação concreta
da situação tanto da parte dos
empregados, quantos dos em.

pregadores, a fim de que o Go.
vêrno possa julgar com elemen.
tos reais. Para isso, salientou que
os dados Iornecídos pelo SEPl'
sejam acatados, ainda que pas
siveis de serem contestados pela
Comissão e comparados aos le•.
vantamentos das classes traba.
lhistas e conservadoras. Final.
mente, ficou deliberado que a
Comissão procurasse se avistar
com fi Ministro do Trabalho,
possivelmente na próxima ter'
ça-feira, as 16 horas, ocasião em

que seria discutida com O· sr.

Parsifal Barroso a diminuição do
prezo para revisão do salário
mínimo e a interpretação do dis.
positivo constitucional que as.

segura ao trabalhador níveis de
salários coerentes não só com
suas necessidades individuais
mas, também com suas condi
ções de familia.

Ao encerrar a reunião, o sr,
Carrazoni citou a opinião, dos
franceses sôbre a inflação, di·
zendo:

"Enquanto os salários sobem
de escada, os preços sobem de
elevador",

Solicitado pela reportagem, o

sr. Carlos Vieira da Silva, repre
sentante dos empregadores, de
clarou:

"As classes conservadoras não
são contrárias a que St antecipe
a revisão dos niveis salariais.
Nossa conduta é de molde a que
a prentensão dos trabalhadores
seja atendida plenamente, den
tro de um critério de justiça
que nos envolva a todos".

lx

formigas, mata moscas, mata

lesmas, e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha
etc. recebeu a Associação

Rural de Canoinhas.

V. S, poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos

.

de di
versos modelos

Na Relojoaria $uissa
de 6uil�erme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
..,,,..,..,,..

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

Panelas e louças
. Casa. Erli.ta

CaFé? mas café b ,om. ASTRO .,

e o preferido!
.
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Formacão de
,

Um dos mais urgentes proble
mas do interior do município, é
a falta de dirigentes nas peque
nas localidades,

Segundo a opinião do prof:
jornalista Vicente Barroso, um
dos vários motivos desta falta
é (; acanhamento do pessoal do
interior. Nas cidades todos estão
acostumados a tudo desde pe
quenos, . enquanto nos campos

REGISTRO CIVIL
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Victor Urbaneck' e Michelina
Kaminski. Ele, .natural deste Es
tado, nacido neste Distrito, no

dia. 20 de,setembro de 1912, la.
vrador, sorteiro, filho leígtimo
de Francisco Urbaneck e de Do
na Helena Zeneralski. Ela, na

tural deste Estado, nascida neste
Distrito no dia 5 de setembro de
1916, doméstíca.. solteira, filha
legitima de Wadíslau Kaminski
e de Dona Maria Marchinack,
residentes neste Distrito.'

'

Faz saber que pretendem casar:

xadc no lugar de costume e

publicado em Jornal Correio do
Norte da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 22 de fevereiro de
1958 Sebastião Grein Costa Ofi
cial do Registro Civil

Edital
Luiz Jaluska e Severiana Rodri

gues. Ele, natural deste Estado,
nascido em Itaíópolís, no dia 30
de maio de 1924, lavrador, soltei
ro, filho de João Jaluska e de
Dona Izabél Dsvét, domicilados
e residentes neste Distrito.
Ela.natura] deste Estado, nascida
em Papanduva no dia 5 de se

tembro de 1932, domestica, filha
de Pedro Rodrigues e de Dona
Antonia Martins, dornicílados e

residentes neste Distrito.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

lao. Si alguem tiver conheci
mento' de existir algum impedi
mento legal, acuse .. o para fins de
direito. E para constar e chegar
êste ao conhecimento de todos
lavrei o presente que será afi-

I�d sempre condicionada ao equílí
I e r"Sbrio, ,mais ou meno� perfeito, do
fi � querer e poder. Nínguem deve

querer mais do que pode nem

querer menos do que, também
pode .. '."

.

Havendo esta harmoria entre
o querer e poder -, creio que
-- desaparecerá parcialmente o

primeiro obstáculo,
Um dcs meios eficiêntes na

formação de dirigentes, são tam
bém as associações escolares bem
dirigidas, onde os meninos, jo
vens exercitam-se constante
mente nos trabalhos coletivos,
ora dirigindo reuniões, ora to
mando livremente bôas iniciati

vas, executando planos e traba

lhos para o bem, comum.

cada qual executa suas tarefas
diárias sozinho, sem conviver
com outros. Talvez o sr. Barro
so tenha razão pois o isolamento

r

do indivíduo pode, até certo pon-
to, "produzir" um tanto de aca

nhamento o que, aliás, nao é

difícil "consertar" se soubermos
preparar os jovens para as lutas
futuras, dando- lhes sólidos ali
cerces - de cultura - sôbre os

quais formar-se-há o cara ter e

compreensão da verdade tal co
mo ela é, pois os homens, pela
natureza, são todos iguais, mas

nao pela aptidão. Disse Dr. So
bral Pinto que "é: vitória, nas

atividades de cada homem, está J. Wzorek

5t.0 E ITAJAí
Bancó Indústria, e Comércio de Santa Catarina. SIA_

Fundado em 2S de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS- - Cr$ 2.0%.980.700,,30
Agências noDistrito Federal: Agências .em São Paulo "'r" (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 Bair,ro do Brás' . Bairro da Lapa. Bairro da Luz AgenCia em Flonanopohs (SC) - Praça 15 de Novembro, 9
.

. ,

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

Endereços T�J6graficos; São Bento BANCOINCQ - Hua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - B�irro da Lapa LAPAINCO - Bairro da

,

.

.

Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). "

..

'Agências no Estado de SantaCatarina - Araranguâ, Blumeuau, Bom Reti;o, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camborlú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma. Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama. Iudaial. Itaiôpolis, 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 dá {llIperatriz, São Bento do Sul, São Carlos;' São

Francisco dó Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Uruasauga, 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, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí.Mirim, Paragueçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo; Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté,

Agencia no Estado do Rio d. Janeiro - Barra Mansa.
.

'--_

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

Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Baninha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

B'ALANÇO�EM 31 DE JANEIRO DE 1958 - (Compreendendo Matriz e Agências)
----------�--------------------------�---------

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

SA N TA CATARIN A

125.000.000,00
12.000.000,00
60.500.000,00
5.48G.700,30

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito á ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies'

B - Realizavel
Letras do Tesouro Nacional
Títulos e Valores Mobiliários:

Apolices e obrigações Federais
inclusive as do valor 'nominal de
Cr$ 22,398 500,00, depositadas no
BaricQ 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
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
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Dívísão Irnpôsto de Renda)
Capital a realizar ::

Outros Créditos
Imóveis

'

Outros valores
C - Imobilizado

58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material d€' 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

220.122.411,30
180.326.037,80

45.229�224,l0
.

15.123.796,90 460.801.470,10

600.000,00 :f'

8.399.189,90
,

190.755.601,20
107.713.�26.70 307.468.017,,80

2.933.308.066,50

1.870.587,90 ,·1._

(
123.911.438.40 ..�1.856.845.494,10
161.028.883,70

4.484,40

58.328.825,20
,

7.022.366;40 2.209.212,080,10 5.142.520.146,60

61,068.997,30

f

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

125.000.000,00

75:000.0UO,00

.

18.970.488,20
83.820,00

2.593.537,30
56.949.693,50

575 914.181,40
27.427.402,20

1.764.327 .118,30
1.903.880.433,30

68.457.326,80
1.341,20

2.474.099,70
12.153.000,00
68.714.840,1 O 4.423.349.743,00

66.927.489,9Q
2.977.4,96,00

78.597.539,00

4.746.852.267,90

G - Eiigível
QEPOSITOS

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 Aviso \

Outros depósitos
a 'prazo

de Poderes Púplicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

272.976.133,10
106,247.655,30

1.004.387:863,80 .

131.006.663,10
892.313.830,20
26.416.461,00
72.437.684,80
120.053.757,40

'22.6.978.215.70
43.828.546.50
3.910.320,70
2.415 093,00 277.132.175,40

OUTRAS RESPONSA

BILIDADES

Títulos Redescontados, .

Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)

Agências no País
Correspondentes no País

Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de Resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
'

Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior

765.429,50
524.741,10

20.493.760,20 21.783.930,8tJ

-.l,

. Outras .contas

1.218.487.199,10
157.502.279,20

1.571.513.312,70
1.028.646.144,00 3.976.148.935,00

9.382.718.779,20

202.980.700,30, j
!

\

2.6-25.840.048.70

1.375::9.88,4,78,30 ,"
."

1·'''.,'
.Ór.

� ,(" 1.

1.571.513.312,70
1.028.64;6 H4,OO 3.976.148.935,00

9.38'2,718.779,20

Itajai, 12 de fevereiro de 1958· Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolfo Iêenaúx Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor.Ad.
junto - Otto Icenaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Getal • Reg. CRG·Se N° 0.181

.
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,Proteinas -, Vitaminas - Minerais

PROVIM! é o suplemento que oferece aos Snrs.
Criadores e Fazendeiros grandes vantagens tanto -econo

micamente, como na saúde de seu gado, suinos e aves,
porque aumenta a produção, crescimento mais rápido e

mais saúde: Todos Suplementos PROVIMI contém
preventivos contra doençãs dos animais.

Faça uma experiencia tratando sistematicamente
com, os suplementos PROVIMI e se, convencerá das gran-

. des vantagens que PROVIME lhe oferece,
'

Temos agora Suplementos PROVIMI á disposição
dos Snrs. criadores, para GADO, SUINOS E AVES.

Para maiores detalhes e explicações procure os

-distribuidores em Canoinhas, ,

ICom. e' Ind. H. JORDAN S.A.v 4x

Rua Getulio Vargas 562 _' Canoinhas,

.Jcsé Yvan da Costa
Bacharel em Direito -

I :
I
I

Advocacia em geral, especialmente c�ime
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 580

"

CANOI'NHAS -- Santa Catarina.

Locomoveis à venda
Uma Locomovei marca' "Ligerwood" 1- 9 Cavalos
':'''\,''

"

Claiton 24 Cãvalos
»» » Casse - 24 Cavalos

.

»» » Paxmann 30 Cavalos
» » »Paxmann - 45 Cavalos
» » »Rônsomes 45, Cavàlos

As Locomoveis acima, estão todas fefo�[Tladas,
J par'a pronta entrega. Ver 'e tratar na Oficina do
Sr. Estefano Wrublevskl, ou pela Cs: Postal, 138.

Canoinhas - S.C.
-,

3x

E" incrivel!!!
I �

Para o mês de' março' as LOjaS UNIDAS UDA. oferece�:
?efir listado metro 9,80
Linon em côres » 13,00
Sedas (Iingerie) » 16,00
Morim"Jem côres » 19,00
Pelúcras lisas » 21,00
Brim passeio » 28,00
Fustão listado (padrões modernos)>> 29.,00
Toalhas de rosto (catarinense)>> 23,00
Estampado Marta Rocha » 32,00
Bangú de bolas » \54,00
Faille todas as côres » 45,0'0
Laquê em côres (1,40 m. largura)) 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 LTOA.

O,Smelhores tecidos pelos menores preçosl
Faça UIDa visita sem compromisso às �'. �.,.�

LOJAS UNIDAS; LTOA.
, CAHOINHA$ • Rua Caetano Costa, 533 - s. C.

"

os debates do assuuto em entidade
'J

- Classes, trabalhistas exigem
, urgência no exame da matéria

MATERIA DE URGENCIA
Entretanto, a opinião geral lide
rada pelo sr. Francisco Gonçalo,
representante dos têxteis, mani
festava-se contrária á proposta
do sr, Ariosto, alegando que a

revisão dos niveis salariais cons

titui matéria de urgências e que
a burocracia da justiça irá re->

tardar a ação da Comissão. Na

oportunidade, foi também criti
cado o trabalho do Serviço de
Estatística da Previdência do

Trabalho, cujos dados sôbre o

aumento 00 custo de vida, se

gundo o pensamento geral da.

quela assembléía, primam por"
distanciar-se da realidade. em

prejuízo das cl�sses trabalhistas, AgUardem: A Rainha Tirana. A Cruz de Meu Destino
Observou o' representante dos
marítímos, sr. Angelo Manzela, A Fúria dos Justos -. Alexandre Magno, etc••••

que, por 'ocasião do últímo rea-. , .. �-_-------�

o presidente da Comissão ex-
, plicou ao plenário' que não pos
sui qualquer instrução do Govêr
no; relativamente ao reajusta.
menta dos salários, embora o

\
'

, .

Conclúe na 3a, pagina

/

.lniciados já
sindical

RIO, 27 (V,A) - o problema
da revisão dos niveis salariais
teve seu debate iniciado na,
tarde de ontem 'pela Comissão
do Sálarío Minimo, na sede do
Instituto dos Marítimos, Inicial
mente, estavam presentes ape
nas o presidente, 'sr, Andre 1

Garrazoni e os cinco vogais dos

empregados. À reunião se pro
cessava com alguma divergência
entre os.representantes das' clas
ses trabalhistas a respeito do
conteúdo do ofício endereçado
aquele órgão pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores no

Comércio. O documento que foi ,
matéria dos debates estavaba
seado numa exposição da.Federa
cão Nacional dos Empregados no .

Comércio Hoteleiro e solicitava á
Comissão o tratamento de dois

'pontos essenciais, O primeiro
deles reivindicava um "salario
mínimo capa:? de atender 8S ne- >

cessidades do trabalhador e de

sua fsmilía, em obesrvância ao

dispositivo constitucional", o se

gundo solicitava "deliberar a

Comissão sôbre o aumento de

salári,os para o trabalhador em

serviços insalubres". O primeiro
ponto, que versava sôbre o salá
rio mínimo, constituiu o cen

tro da discussão. Orepresentante
dos jornalistas. sr- Ariosto Pinto,
entendia dever oficiar-se.ao pro
curador geral da Republica a

respeito dá autoaplicabilídade do
artigo 157, inciso I da Constitui
ção Federal, que prevê salários

compatíveis com as necessidades
do trabalhador e de sua família,
contràriamente ás leis trabalhis
tas, que omitem as condições de
família do trabalhador.

justamento, o SEPT sugeriu um

salário mínimo· de 3.400 cru

zeiros, ao passo que os próprios
empregadores ofereciam 3.490,.

,
quando a proposta 'dos emprega
dos estava baseada em 4 .mil,

eH*dE ,.tiie,.. i%A

Cine

m

Teatro Vera Cruz
APRESENTA: '

,
'

HOJE • às 15 horas, - Proibido até 5

Sensacional Matinêe com o Filme.
, ,

anos

As' aventu ras do Padre' Brown
"

com Alec Guinnes e Joan Greewood
-,---:---,

�HOJE • ás 20,15 horas - Imprôprio até 14 anos

ESPORTES NA TELA. - com o jogo
BOTAFOGO 6 e FLUMINENSE 2

'O GRA(NDE 'FOTOGRAFO
,com Cantinflas . o cómico numero um

o

Uma sensacional comédia para rir ... -'rir,.. rir, .. e rir ...

cont. da serie:
'

Os Cavaleiros do 'ReI Arthur

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

O GRAN,.DE FOTOGRAFO
'cont, da seríe: Os Cavaleiros do Rei Art�ur

ás 17 horas' Censura até 14 anos
,DOMINGO -;-- ás 120,15 hrs, -:- Proibido até 14 anos

/

PRELUDIO DE MORTEAMOR,
em CINEMASCOPE

.
-

.
com Robert Wagner. Joanne Woodward e Jeffrey Hunter

. "Para atingir seus fins ..
ele idealizara um plano diabólico"

Com um beijo e uma mentira, aasassinara 8 mulher
que se julgava' amada!

2a. FEIRA· ás 20,15 ,horas�PRISE - Próib, até 14 ano•.

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

ESCRAVA DA MALDADE
com Maria English, Kathleeu Hughes e Sara Shane

"Três irmãs: belas. tentadoras e perigosasl!!!l"

5a. e 6.a FEIRA. às 20,15 horas -, Proibido até 14 anos

O,INDOMAVEL VAGABUNDO
em Techuicolor

com Pedro Arrneadariz, Joseph Callia e Rodolfo Agosta
"Uma historia extraordinâriamente humana."

No programa ainda:

A REGIÃO DOS URSOS,
Um documentário de Walt Disney \. em Technicolor

,

Compre a vista e \pague menos! Ir

,
"

5,50
55,00
8,00
2,50
9,50
5,00 Pelucia Lisa 20,00

, NINGUEM, VENDE' ·POR MENOS!
Não fazemos mais vendas a prazo. E favor não insistir.
Não aceitamos pedidos de mercadorias pelo telefone, para

errtrega a domicilio.
Não entregamos a domicilio aos sábados e, em dias de chuva.

CASA, FISCHER,.

.
.� �

Fio. A tlas para costura
-' Azeite de Amendoim
Aguardente
Vinagre
Extrato de Tomate Amalia'
Sabão Vencedor

NOTA:

Fermento Fleishmann
Cera Canário

13,00
36,00

----10----

Alpargatas RODA

Chinelos RODA
26,00
26,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




