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Quando o Tributo
INJUS-TO

. Todo o cidadão de bom senso
.

reconhece perfeitamente
que a atual administração municipal é precária. Deve-se louvar os
empreendimentos publicos e aplaudi-los quando merecem e quan
do as iniciativas são tomadas para o bem do povo. Deve-se tarn

bem critica-los com energía quando os mesmos não tem sereni

dade nem objetividade. E o- caso do aumento dos tributos muni

cipais -- aumento escorchante e injusto sem nenhuma aplicação,
real e convincente.

O atual Prefeito Municipal com os seus pares, elementos

todos da, Alianç-a Social Trabalhísta, nos comicios que realizaram

para eleger-se, criticaram com palavras asperas e até caluniosas,
a administração deBenedito Terezio de Carvalho Junior e Her

bert Ritzrnann, só porque estes efetuaram uma pequena revisão
,

nos impostos municipais. De posse do, poder, sem consulta prévia
aos contribuintes, aumentam em 300% os valôres detodos os tri

butos e ainda não satisfeitos, na ansia de arrecadar mais, prolon
garam o perímetro urbano até Zonas alagadiças, sufocando os mo

radôres da Zona rural com escorchantes impostos. Foram até lan

çados contribuintes que moram Em bairros onde. não existe rua,
onde esta ainda não foi siquer aberta e, portanto, não pode exi

gir despesa nenhuma de conservação - não dá despesa' para a

Prefeitura.

Os contribuintes até agora ainda não viram e provavel
mente tão cedo não verão aplicados nem especificados em lei, o

dinheiro com que forçosamente contribuiram para cs cofres mu

nicipais. E natural o descontentamento reinante. Pagam por ser

viços não realisados. Impostos cobrados sem compensações -- nem

para os contribuintes -- nem para a cidade. Não tem um único
ato que se possa louvar da administração aliancísta. E a arreca-

dação ultrapassa a casa dos DEZOITO MILHÕES DE CRUZEI
ROS. Tamanha arrecadação e com dois anos e meio de governo,
ve-se alguma obra que justifique tão elevados tributos pagos pelo
povo? Não! Absolutamente não! Canoinhas está toda esburacada.

É uma cidade abandonada, sem vida, sem animo e sem entusi

asmo, tudo porque o seu Prefeito é um homem à margem da a

dministraçã6. Sem nenhuma noção de responsabilidade adminis

trativa.
Tal como aconteceu nas ultimas eleições, procura agora

em vesperas de outras, ludibriar o povo do interior, com a sua

habitual demagogía criminosa, dizendo que vae construir castelos

e mais castelos . . .

Já- está provado e ninguem mais coritesta, Haroldo Fer

reira eleito Prefeito, retardou o progresso de Canoinhas, Paralisou

o movimento natural das cais-as e a maquina administrativa que
estava tão bem engrenada, deixou _

de funcionar. Ainda bem que

podemos usar e 'com bastante razã<k-uma frase do nosso confra

de do lado de lá "E AS LUZES VOLTARÃO A BRILHAR PARA
c

A FELICIDADE DE CANOINHAS".
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Deputado Benedito T.
de Carvalho Júniór
Encontra-se em nossa - cidade

desde o .dia 24 o nosso presado
amigo e correligionario deputado
Benedito Terezio de Carvalho

Junior" ex-Vereador e Prefeito

Municipal, eleito deputado esta
dual nas ultimas eleições, pela
União Democratica Nacional.

Na visita que nos fez, disse
nos o deputado Terezio que veio
a esta cidade para tomar parte
na Convenção- da UDN a reali
sar-se amanhã às 14 horas, no

Cine Vera
-

Cruz,

Nossos votos de bôas vindas
e feliz estada em nossa cidade.

Enlutada a B'ahia
por tremendo sinistro

83 mortos e centenas de feridos'
na explosão de duas barracas
SALVADOR, 24 (UP) - Ele

va-se a oitenta e três o numero

de pessoas mortas, em sua ma

ioria mulheres e crianças, em

consequencia da explosão ocor

rida dia 23 na praça da Feira
de Santo Amaro da Purificação,
no Reconcavo Baiano. Duas bar
racas de fogos explodiram, des
truindo os fios de alta tensão

ali existentes. Fo�tes oficiais cal
culam em quatrocentos o nu

mero de feridos. Todos os mor

tos e feridos são pessoas humil
des. O exército levantou bar

racas nas ruas da cidade, afim

Trechos ,dos últimos discursos do Gov.
Jorge Lacerda e Senador Neren Ramos

· . . o que tem surpreendido também os que
nos visitam, os que nos estudam, é o regime de li
berdade e de justiça, que domina o ambíente :

políti
co e social de nosso Estado. Convoco o depoimento
sereno dos meus próprios adversários a êsse respei
to. E que Deus me inspire para que eu continue as

sim o meu govêrno e possa, ao término do meu man

dato a 31 de janeiro de 1961, descer as escadarias
desta Casa com á consciência tranquila, e que nenhum
ato de violência ou de injustiça cause lágrimas de
desespero de nenhum lar catarinense.

(Último trecho do último discurso Jorge Lacerda. na transmis
são do cargo do Vice Governador, sábado, dia 14 de junho de 1958).

" Acredito na vitória da democracia. Com a

constância, trabalho dedicação e compreensão dos di
versos partidos políticos" haveremos de chegar ao a

perfeiçoamento do voto, pela instituição da cláusula
oficial.

' -

· . . Nossa pequena terra (Sta. Catarina) muito
há de contribuir para o engrandecimento da pátria.

· . . �uando piso o chão da minha terra, como

aquêle personagem de Rostand, sinto que energias no
vas me invadem e percebo tom de clarinadas na mi
nha voz.

(Do último discurso de Nereu Ramos na Convenção do PSD"
domingo dia 15/6/58),

!

de atender aos feridos porquan
to a Santa Casa de Misericordia,
unico hospital do lugar, se acha
repleta de feridos. As autorida-

des providenciaram o envio de
ambulancias, médicos, doadores
de sangue, remédios, roupas e

alimentos para Santo An.aro.

MO TE DE' JORGE LACERDA
.

Manoelito
de Ornellas-

profundamente atingido pela catástrofe que enlutou o

povo nobre, bom e generoso de Santa Catarina�
Quiséra que a saúde contingente permitisse, para

estar, nesta hora de luto e de lágrimas, junto aos catari

nenses, acompanhando-os na provação e na amargura.

Santa Catarina perde três homens públicos. A mor

te costuma colocar os homens acima das contingências
políticas, porque a morte transcendentalisa os aconteci

mentos. No justo momento da misteriosa transição. a

criatura humana ganha altitude e distancia que podem
oferecer a mais segura perspectiva de que usa a Histó
ria e para o reconhecimento de valores e, o julgamento
definitivo.

'

Nesta hora, Nereu Ramos, Jorge Lacerda e Leober
to Leal não são mais os líderes de uma' luta partidária.
São-três homens eminentes que se destacaram numa co

letiviêlade, cada um a lutar dentro de um campo dou
trinário para a 'felicidade de seu povo, com as idéias que
julgava certas e verdadeiras.

Nereu Ramos, homem às veses sevéro e rude, me
receu de todos os seus conterrâneos, mesmo dos mais

intransigentes adversários, o respeito que sua honestida
de impunha. Passou pelos mais altos postos da Repu
blica, honrando as tradições de sua terra, que êle amou

Ieiticistamente.

Leober'to Leal, era um novo líder, jovem ainda,
entusiasta. deligente. pa trióta, para o qual estava aber-

_

to um grande caminho na vida pública.
De todos- êles, o mais próximo de mim, era Jorge

Lacerda, o GovernadOl' do Estado que, fôra do rosado

Palácio do Govêrno, sempre aberto ao

times para o café habitual, era o amigo
lar, sem excelência e sem protocolos.

Homem. de inteligência lúcida, de grande agilidade
espiritual, generoso, bom, compreensivo, a única malda
de que cometeu na vida, foi contra si próprio, trocando
a carreira das letras, par� a qual nascera marcado pela
divindade solar. pelo mundo contraditório, ingrato e li
moso da política combativa.

povo e aos in
no trato singu-

Ele não tinha a alma e o coração feitos para êsses em

bates rudes, onde o homem sufoca, quase sempre, os

impulsos generosos e naturais da condição humana para
se travestir da fúria e ferocidade dos lobos e dos ursos.

Sorridente; êle aceitava a maldade como um impe
rativo da própria natureza humana, No Jorge tratemo
lo assim, no singular corno o' tratáva-mos na intimidade
os companheiros que o cercavamos e estimávamos não
sobreestaram o calculismo e a .írieza do político profis
sional ao calor humano e ao gesto sensível do homem
de espírito.

Não posso imaginá-lo morto, porque êle amava a

vida e era preso, pela ternura, à esposa amiga e às fi
lhas pequeninas que adorava.

Dêste recanto de P�rto Alegre. onde vivo agora,
e de onde vejo, do alto, nesta manhã que sucede à noi
te da desgraça, o céu nublado e triste do Rio Grande,
prolongando-se na distancia de Santa 'Catarina mando
eu, ao coração da terra barriga. verde representada na

sua gente, o abraça silencioso e demorado que, sem pa
lavras, é a própria eloquencia da dor e da tristeza.
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Geladelras : Prosdocimo 6 e 9/112 pés, Consul a

querozene.
Rádios e Radioias: Semp, Orbiphon e Zenith,

diversos tipos.
- Toca-discos.

Acordeões: Somenzi e Sanelli

Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

-

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e SpamarnI Acumuladores Durex; Ventiladores. '

II Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Br.istol e

Hermes:

I Peças em geral.
-/ Larnpadas simples e fluorescentes. II
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I Advocacia em geral, especialmente crime

I Praça Oro OSWil1do d'Oliveira n.O 550

L______ CANOINHAS 7- Santa Catarina
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Oficina

Rel�rnpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor'
A preferida

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICIC �. a até a refôr'Tia geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vi$ta e a pré,lZO

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _... EdHido próprio

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras,
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Gardndo & "nüppei ltd.
'

�resta cidade.

o INSTRUMENTO da cida-
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

-

V. S. poderá comprar re

logios -moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
pe Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Ouça .: "PUnia Salgado"
todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pela R,adio Globo, on

das médias, 1.1.80 quilociclos,
ondas curtas de 49 metros e

6035 quilociclos. (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

P,rocure no seu fornecedor
o sabão Prin.ceza, Lygia,

Borax 0,1)' Tupy
.

Um produto, bom,
I

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASA ERLITA

.' I

286-1958
---------�------------------=--.------------

Malhas e cobertores de

I

I
I

I
:1

I
I

' I
5mwB_N�*ffl=-__�R&mW_M��rnm�mw�a__�gmm�rnmmmmmm#$mi a·D�WG�a·�lm.��_B g

,I I

-�-�-:-o-�-aE-dS-o-�-�-r-e8-B�-?-=-�-':-�-da-�-E-de-8s-�I��:,���
.

• .11grato" prazer de comunicar ao Comércio e
-

Iudústrie de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo fi Cauoiuhas de lO (déz) em 10 (dêz) I.dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg. !Ii

�

I
I
I
I

F7 I

Casa

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba 8 Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0.80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 pôr Baco até 60 kg.

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

Pela preferência com que formos dietinguidos,
agradecemos penhorados.

,

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

Vende-se Caminhão FORD
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação

ferencial simples (não reduzido)
T ratar com Leonardo

na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

49' - com dí-.

I

I Seguro de (1c;dentes de trabalho
I- ATENÇAo LAVRADORES
! 'II �A Associação rural de Canoinhas camunica a todos

-II os lavradôres portadores de cartões da Cia Atalaia, I
II que o seguro de aCidentd?S na lavoura está €;-n vigor

I'até o dia 30 de junho o corrente ano. Após
-

esta
" data, os interesados deverão comparecer no escritório
da Associação para a legalisação dos aludidos cartões

Outrosim, comunica que do mez de maio em diante,
está aseitando novos segurados e que quanto maior '

fôr o numero de lavradôres inscritos, mais , barato
será o valôr do seguro.

I
IAcabamos de

receber à nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de.
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de. Cr$. 400,00:
Com 15 anos de garantia e assistencía técnica

durante (1 prazo dé garantia.
'

CASA
, ,-

PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.
': " '; '-'-', ,' __ .' �.,' ,-- "...

Churrascarla Mascote
.

- ,-. . � .

de PAULO 'JARSCHEL
" '.

'

,

Churrasco diàriamente, com buchada às quintas-feiras.
Almoço e jantar.

Rua Viciai Ramos 254 os Fone 154(anoinhas
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II· JULHO - MÊS DE ANIVERSÁRIO DAS
I

'

I �

l-

I

28·6-1958

I
!II
mm
•
•
&I

I �

I Comemorando a passagem de mais um ano de lutas pela economia e bem estar da família canoinhense I \

I AS L O J A S· UNI DAS L I M I T A D A oferecem' êstes grandes ri
I •

I .......:anta��ece�pr�er�n:ia. d':,_s�.:._ milhares
M ,de .:�ent::s I.

I Conjuntos Malhas Cobertores Cobertores Reinghántz' Camisólas cernbreis I
II para crianças Pequeno; Cr$ 38,00 _

Com 25% de desconto Cr$ 150,00 a
, I por apenas Cr$ 42,00 Grandes 65,00 I
I

Meias' compridas Camisólas Peluda ti
Calças meninas' I Acolchoados solteiro Crianças Hering Cr$ 190,00 mi

I
Hering Cr$ 19,50 Ia'sómente Cr$ 12,00 Cr$ 175,00 0000

I
----

Faile Bolas Toalhas Felpudas
E

I Camisas Sport Calçados meninas
metro

.

Cr$ 55,00 Cr$ 25;00 II para rapazes Cr$ 35,00 Cr$ 77,00
6

!Im Cretones Garcia . Colchas E

II Camisetas físicas Tecido grosso para cortinas ' I '. >.

..

enfestado
em côres enfestado Solteiro Cr$ 190,00 _

11 para homens Cr$ 15,00 metro Cr$ 82,00 metro Cr$ 88,00 Casal Cr$ 250,00 I
I I
I Et Verda eiremente Sens'acion UU II =
I Não deix�=para amanhã! mi

I I
II Compre HOJE mesmo e aproveite esta GRANDIOSA OPORTUNLDADE! ri
I �

ii LAM EA mllll!ll;m_'�'M""Atoal hados plásticos Malhas lã, Blusas, Blusas, Pullovers, Casacos,. '14,50 �

Mantas, Estolas - Lãs em Novelos e em Metros
metro 55,00'

ZEFIR 11,50 I
/ �

Nylon Todos Tipos 25./�E���g�TO XADREZ 19,50 I
20'/. desconto I)

.

I Sombrinhas BRIM CORINGA
BRINS 18,00 I

I 130,00 AI pacas enfestado tIl
li Não. encolhe CHINELOS E I

II PElUC. IAS
metro 55,00

ALPARGATAS III
Radias Philips .. II

metro 19,00 Tecidos (eterínense \ Acordeões Todeschini R O D A IIII Para Vestidos
I Chapéus Ramenzoni

I O L E A DOS ULTIMAS NOVIDADES A�ROVEiTEM!!! I

I.'. para AP Café 10 peças Ferros Engomar
.

A M A N H Ã I
_

mesa_: es�a�os UELHOS Calêzinho9pçs, Panelas Pressão PODERA' SER 'TARDE II t I

.

Mês de Aniversário! Rua Caetano Costa,553 _ CANOINHAS
.

Mês de Álliversário! I
.

"
. II

m�m.��.��m.���E�E�E9.�.�gm���á.�•••�.m"••E••�.��.��.m.�.�E.m

Preços reduzidos - Descontos especiais
Atoalhados 1,40

.

.39,00
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Prefeitura Municipal de Itaiópolis
Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de Março de 1958

..
-

Pentes Flamengo
São os melhores e são inquebraveis

Recebeu grande stock à
C A I X A

Saldo disponível do mês de Fevereiro
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentaria
-

a) Impostos
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto si Exploração Agricola e Industrial

b) Taxas
Taxa de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitério'}
Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
',

Cobrança da 'Divida Ativa
Multas
Eventuais

SOMA Cr$ .

PAGAMENTOS
ADNUNISTRAÇÃO GERAL

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variável

EXECUTIVO __;. GOV::G;RNO
Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Despesas diversas

EXAÇÃO :E J,i'ISCALIZAÇAO FINANCEIRA
Pessoal fixo

SERVIÇOS DE ARRECADAÇãO
Pessoal fixo
Despesas diversas

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇãO
Pessoal fixo
Pessoal variavel

SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Material permanente

, Despesas diversas
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIaS
Despesas diversas

ASSIST�NCIA SOCIAL
Despesas diversas

EDUCAÇÃO PÚBLICA
Material de consumo

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Pessoal variavel

_

SERVIÇOS DE INSPEÇãO
Despesas diversas
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

FOMENTO DA PRODUÇãO ANIMAL
Despesas diversas

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal varíavel

SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
Pessoal variavel
Despesas diversas
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Pessoal varíavel
Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas
,

-

ILUMINAÇãO ,PÚBLICA
Despesas diversas

\ ENCARGOS DIVERSOS
Pessoal fixo

ENCARGOS TRANSITÓRIOS'
Pessoal variavel

.

Despesas diversas
DIVERSOS

Despesas diversas
Restos a pagar

Saldo para o mês de ABRIL de 1958.

Discriminação dos Saldos: Na Tesouraria
No Banco Inco

87,473,90

177.520,00
16.1tJO,OO

50,00 193.670,00
----

320,00
575,00
45,00

35,00

68.274,30
50.000,00

53.217,00
7.481,40
1.550,00

940,00

118,309,30

32-248,40 345.167,70 432.641,70

600,00

3.500,00
3.668.40
6'25,Otl 7.793,40

3.500,00
75,50
137,00 3.712,50

6825,00

650,00
40,00 690,00

---

2.650,00

2.700.00
200,00 'l.900,00

5.000,00
900,00 5.900,00

130,00
1000,00 1.130,00

.3.600,00

988,00

24,50

24.200,00
23400,00 47.600,00

400,00

2.000,00

225,00

2,200,00

30.145,70
1.885,00 32.030.70

12.74350

2,515,00
3i! 197,50
6 015.00 . 59.471,00

60,00

2,501,20

1.000,00
50,00 1.050,00

1.000,00 185.35l,30
.

10.462, lO
236 828,20 432.641. 60

206,171 20
30.657,00 236828 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS, em 31 de Março de 1958

VISTO CONFERE CONFERE

João Silveira Primo, Prefeito Wenceslau M. Schutesky, Contador João Erzinger, Tesoureiro

!
I
r
I
II

CASA' LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Topografia - Agrimensura - Mediçã� de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten-
derem efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com Joã.o Seleme.

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 - Fone, 125

nesta cidade, oferece aos seus amigos e fregueses
Rádios PIONEER a luz • a acumulador - Radiolas

tf6 0(P10 NAC PAOI) /NO .. QEú US PAr or' ICE

Panelas te louças
Casa Erlita

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., recebeu a As
sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo,

I Atenção Caçadores
Pelo presente torno público

que estão terminantemente proi
bidas caçadas e pescadas em

meus terrenos situados em Be
la Vista do Toldo e Lageado.
Não me responssbiliso pelo que
possa vir a acontecer aos con

traventores deste aviso.

Canoínhas, junho de 1958.

LOURENÇO BUBA

Experimente'
CaFé MARlY
O MELHOR

Terreno á Venda
Vende-se um terreno com

25 alqueires, sendo 14 terra
de planta e 11 caiva cr im

herval, situado em Rio Bo
nito (IMBUIA), com todas
as benfeitorias - casas,

paiól, etc,

Ver e tratar com o pro
prietário Sr, Antonio Iarro
cheski em Rio Bonito
Imbuia, 4x

...

a Venda
à Rua Marechal Deodoro -

3 datas cercadas,

à Rua Curitibanos - 1 data
com casa, Preço de ocasião

Tratar com o proprietário
Sr. João Malinoski, à Rua
12 de Setembro. .Ix

Amplas garantias
Modalidades de

pagamento suaves

De interesse dos lavradores
Da organísads firma G. Ritz

mann, de Mafra, recebemos e

transcrevemos instruções pres
tadas pela Seção de Fitotécnica
do Instituto Agrónomo do Sul,
sobre Trigo - época de semea
dura e demais instruções:
Época das semeaduras: As va

riedades Prelúdio, Carazinho e

Fronta na, são precoce e do mes
mo ciclo.
A variedade Camakranía é

um !pouco mais precoce do que
o Trintecinco, entretanto mesmo
assim é considerada tardia.
As épocas ideais para a se

meadura são as seguintes:
1) Camakrânia e demais taro

dias, durante o mês de junho.
(De preferencia na 2a. quinzena).

2} Prelúdio, Carazinho, Fron
tana e demais vartedades pre
coces, entre fim de Junho e 15
de julho.
Densidade da semeadura:
1) Prelúdio, Camakrania, Ca

razinho, Trintecinco etc, semeia
se cêrca de 90 kg. por hectare.
(10.000 mt.2) isto é, tratando- se
de campo. Em terras mais fortes
(terras de cultura) semeia-se na

proporção de 60 kg. por hectare.
2) A Frontana, vai até 120 '

kilos por hectare em terras de
campo, ou 90 kg em terras fortes.

Susceptibilidade: Camakrania
e demais tardias são mais su
jeitas às ferrugens do que as

demais, por serem mais tardias,
Aspecto e apresentação: ,�'-:
1) Prelúdio, Carazinho e Fr0\J,

tana são todos de. espigas v-et
rnelhas, sendo muito parecidas
entre sí,

2) Camakranía, Patriarca etc.
tem espigas brancas.

Adubação: Na cultura do tri
go de todas as variedades, os

adubos organicos devem ser in
corporados à terra com- a cul
tura precedente. É aconselhavel
depois da colheita do trigo, de
volver ao solo toda a palha re
sultante do beneficiamento dos'
grãos. O trigo tem reagido bem
a adubação fosfatada, que é a

conselhavel aplicar na propor
ção de 250 kg por alqueire- de
terra. Uma boa dosagem de po

tássio, seria a de 50 kg poral
queire de terra. e uma aduba
ção de azoto conveniente, seria
de cêrca de 37,5 kg per alqueire.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 28·6-1958
,

I�C R EA - 108. Região
EDI'T AL

.O Engenheiro Civil Celáo Ramos Filho, Presidente do Con

I selho Regional de Engenharia Arquitetura da 10'� Região
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele conheci

mento tiverem, - que conforme deliberação do Conselho; tomada em

sessão de 15 de maio de '1958, ficam determinados os prazos abaixo

I mencionados, para que os interessados das diversas zonas do Estado
de Santa Catarina, deern : entrada na - Secretaria do Censelho, de
suas solicitaçõs, 'referentes a:

1 '- Registro de Profissionais Diplomados.
2 - Vistos nas Carteiras de Diplomados e Licenciados em Geral.
3 - Hegistro de Firmas Individuais e Coletivas.
4 '- Registro de Responsáveis Técnicos.
5 -- Renovação de Licenças Precarias,
6 - Vistos nas Carteiras de Técnicos Diplomados e Autori-

zado," de Gráu Médio e Superior.' .

7 - Vistos nas Carteiras de Auxiliares de Engenheiros.
8 - Pagamento das anuidades.

Devem os requerentes trazer Firma reconhecida e serem a
.

companhados dos seguintes documentos, para' os diversos casos:

Registro de Profissional 'Diplomado e Expedição de Car
teira: - Diploma, Cópia Iotostática do,/Diploma, Carteira de Iden
tidade, Certificado de Reservista, Prova de Quitação com o Serviço

, Eleitoral, Currículo Escolar, Atestado de Residência fornecido pela au

toridade competente com' firma reconhecida, 4 fotografia!'! 3d, Prova ..

. do pagamento da(s) anuidadesís) e tsxats) devidas.
"

, Registro'de Firmas (Individuais e Coletivas): - Para in-
I dividual � declaração de Firma da Junta Comercial do Estado. Para
Coletiva - declaração de Firma da Junta Comercial -do Estado e

Contrato Social, do qual deverá fazer parte como sócio, no mínimo
I'

1 (hum) profissional registrado neste Conselho. Para ambas - Esque-
ma da Orgauizeção Têcuica, Esquema das atribuições do Responsável
Técnico. Prova do pagamento do Imposto Sindical da Firma e does)
Hespousavel (is) Técnico (8), prova do pagamento das anuidades e ta-

xaa devidas. ,

Registro de Responsável Técnico: - Carteira Profissional,
Atestadu de Residência fornecido pela autoridade competent.e, com

firma reconhecida, Esquema de suas atribuições na Firma, Prova de

pagamento das anuidades devidàs.

Vistos em .Car-teiras de Diplomados e Licenciados: -
Carteira Profissional, - Copia Iotoetática da Carteira Prófissional,
Atestado de Residência fornecido pela autoridade competente com fir
ma reconhecida, Prova do pagamento - rias anuidades devidas, CÓ·
pia fotoatática do .Diploma (só para .oa Diplomados), Currículo Esco-

.

lar (só para os Diplomados), Prova de quitação com o Serviço Elei
toral, duas (2) fotografias' 3x4 de frente, Prova do Pegamento dos Im
postos de que treta o art. 30• do Dec na. 23569 de 11 de dezembro
de 1933 (só para os Licenciados), Prova do pagamento do Imposto
Sindical.

Certidão de Diplomado (Licença provisória): -- Carteira
de Identidade, Certificado de Heservista, Prova, de quitação com o

Serviço Eleitoral, Currículo Escolar, Atestado de Hesidencia forneci
do pela autoridade policial competente com firma reconhecida, 2 (dUBS)
fotogralias 3x4< de frente, Prova - .do Pagamento. daís) auuidadests)
e taxa (8) devidas, Certidão da Escola dos Diplomados no ano cor-

respondente. )

Expedição de Carteiras de Licença Precária: - Carteira
de Identidade, Prova de quitação com o Serviço Eleitoral, Certifica
do de Reservista, 4 fotografias 3x4, de frente, Atestado de Hesidencia
fornecido pela autoridade - competente com firma reconhecida, Pro
va do pagamento da(s anuidade (3) e taxa (8) devidas, Certidão da

Prefeitura Municipal correspoudente dos Profissionais que pagam Im
posto de Industria e Profissão, na parte que se refere à Engenharia,
Atestüdo de Conduta, fornecido pela autoridade competente com Fir
ma reconhecida.

Renovação de Licença Precária: - Licença Precária _ante

rior fornecida pelo -, CREA, Prova de Pagamento dos Impostos de
que trata J) art. 30, do Dec __ 23569 - <te 11 de dezembro de 1933,
Certidão da Prefeitura Municipal dos Profiseionaia que pagam o im
posto de Indústria e Profissão na parte que se refere a Engenharia;
Atestado de Residência fornecido pela autoridade Policial competente
com Firma reconhecida, Prova -de pagamento da (a) anuidade (8) e

taxa (8) devidas.'
'

Substituição de Carteira dê Auxiliar de Engenheiro:-'
Carteira antiga, Carteira de Identidade, Certificado de Heserv ista, Pro
va de quitação com o Serviço Eleitoral, 'Atestado de Hesidêncie .Ior
necido pela autoridade Policial - competente corn Firma Hecouhe
cida, Prova do pagamento da(s) anuidades e taxats) devidas, 4 (quatro)
fotografias 3x4., de frente.

'

Substituição de Carteira de Técnico Licenciado: - Car
teira antiga, Carteira de Identidade, Certificado de Reservista, Prova
de quitação com o Serviço - Eleitoral, Atestado de Hesidencia for
necido pela autoridade policial competente com firma reconhecida, Pro
va de pagamento da (s) anuidadeís) e taxas devidas, 4 (quatro) foto
grafias 3x4 de frente.

VENDE-SE
,

Por 'motivo de mudança, uma MOTOCICLETA marca

INDIAl:'T' BRAVE 1954 motor 4 tempos 250 cc. e uma BICICLETA
PROSDOCIMO. Ambos os veículos encontram-se em estado de
novo, como podem ser constatados pelos interessados. Negócio de
oca-sião. Tratar com o sr. ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
no Banco Nacional do Comércio S. A., Caixa Postal, 230 - até
o fim deste mês. Ix

Antonio Selem.e
Rua Felipe Schmidt

com bem sortido armazem de secos e molhados
OFERECE

Frutas e Verduras
sempre em estoque.
A tende pelo fone 226.

Churrascaria
A mais bem montada da cidade, oferece diàriamente às
famílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e as especiais galinhas
,

ao espeto, galeto, etc.

CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defronte à Estação Rodoviária, permanece

aberta até às 24 horas.

Subtituição de Carteira de Técnico Diplomado: - Car
teira antiga, Carteira de Identidade, Certificado de Reservista, Prova
de quitação com o Serviço Eleitoral, A testado de Residência forneci
do pela autoridade policial "competente, com Firma reconhecida, Pro
va de Pagamento da(fl) anuidades e taxa (8) devidas, 4 (quatro) foto-
grafias 3x4 de frente.

<;

Substituição de Carteira de Autorização: - Carteira an

tiga Carteira de Identidade, Certificado de Reservista, Prova' de qui.
tacão com o Serviço Eleitoral, A testado de Residência fornecido pela
autoridade policial competente com firma reconhecida, 4 (quatro) Io
tograíias 3x4 de frente ,

Os Prazos anunciados acima para as diversas zonas do Es
tadó são os seguintes:

,

I - Z�n� de Florianópolis, período de lo. de junho a 15
de julho do corrente ano, abrangendo os Municípios de Florianopolis,
Biguaçú.T'alhoça, S, José, Tijucas, Nova Trento, Porto Belo e Camboriú.

2 � Municípios da Serra e Oeste: período compreendido
êntre lo. de iulho a 15 de agosto do corrente �no.

,.

, :; - Zona' Norte do Estado: período compreendido entre lo.
de agosto a -15 de Setembro do corrente ano, abrangendo (JS seguin
tes Municípios: Joinville, São Francisco, Araquarí, Jaraguá do-Sul,
Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Guaramirim, Mafra,
Itaiôpolis, Pspanduva, Canoinhas e Porto União.

4 - Municípios do Sul do Estado, - periodo compre
endido entre 10. de Setembro a 15 de Outubro du corrente ano.

5 - Municípios do Vale do !tajaí, período compreendi
do entre 10. de outubro a 15 de novembro, abrangendo. os Mu

'nicipios de Blumenau, Itajaí, Gaspar, Indaial, Rodeio, Timbó, Ibi
rama, Preso Getúlio, Brusque, Rio do Sul, Ituporanga e Taíó.

Os praz')" acima são improrrogáveis e os que deixarem
de atender às exigências do presente Edital, estarão sujeitos às

penas previstas no Dec. 23569 de 11 de dezembro de 1933, e Dec.
Lei nO. 8620 de 1.0 de janeiro de 1946.

Os indivíduos fi firmas, que sob qualquer firma, explorem
alguns dos ramos da Engenharia, Arquitetura e Àgrimensura; em
Sta. Catarina, só poderão faze-lo após regularizarem sua situação
perante o CREA da ] oa. Região, na conformidade da legislação
em vígor.:

.

.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e nin

guem - alegue ignorância. é expedido o presente EDITAL, que
será afixado na Secretaria do Conselho, Prefeituras Municipais,
Coletorias, Residências do D. N. E. R. e D. E. R. e publicado no

.

Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, - bem como na Im-
prensa em geral.

'

Florianópolis, 16 de maio de 1958.

Engenheiro Civil CELSO RAMOS FILHO

Presidente do CREA da loa. Região

Pingos e,Respingos
J. WZOREK

Quantos filhos tem você,?
- perguntou. um dia um cida
dão á um camponês.
1- Nove - caiu a resposta.
Nos lábios do tal cidadão a

flcrou um sarcástico sorriso, urn
sorriso sêco, frio, daqueles de
arrepiar os cabelos, espichar o

beiço e arregalar os olhos. Sim,
arregalar os olhos mas de dó e

compaixão ao ver tanta ignorân
cia em referencia ao cumprimen
to dos mais elementares deveres
provindos do matrirnonio..

'

Então, neste querido Brasil
pode se admitir que ter muitos
filhos sãos, alegres. fortes, dis
postos é uma vergonha?! Não in
vertamos os valôres. "As fami-'
lias numerosas atestam a saúde
física � moral do povo cristão",
e importa muito esta saúde para
o bem da coletividade. O ma-

. trimonio legitimamente consti
tuido é de grande irnportancia
ao genero humano e não ao in
dividuo em particular; por conse
guinte não pode ser considera
do do ponto de- vista de um e

goísmo ,e comodismo desregra
dos. Conheço familias de 10, 11
e 15 filhos que hoje são uma

verdadeira felicidade, um .pro
gresso, uma bênção para as lo
calidades. Conheço tambem lo
calidade cujos habitantes per
tencem à uma só familia e co

nheço outra localidade maior
composta em grande maioria só
de duas familías numerosas. Jus
tamente são tais familias que fa
zem alguma coisa mais pelo Bra
sil. Pais e mães exemplares, che
fes de lares bem dírigidos que
vivem a inculcar sãos princípios
e vivo patriotismo a seus filhos,
- são e serão para o futuro os

•

alicerces do verdadeiro progres
so; enquanto os que, sem a ver

dadeira necessidade física e mo

Tal limitam criminosamente a

prole, - serão a vergonha da
Pátria porquanto são capazes
descer abaixo da dignidade de
homens e, em vez de filhos talvez
preferem acariciar uns "bool
dogs" nojentos'.

Tin�as Ypiranga
Casa Erlita

O'tima
',

Chácara
Vende-se um lote, próprio
para uma Granja em Alto
das Palmeiras com uma area

de 8.400 m2, com bôa casa

(luz instalada), paiol - bôa
agua - e tem aguada nos

.fundos, todo cercado.
Vêr e tratar com o .proprie
tarjo Sr. Francisco Chicorski
no Moinho Jordan ou nesta

redação 2x

Café! Só Marly

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

,

C O C E I � A ,5 I

F R , E l R A 5,

l-;�-���.) i'l_�A�S , ET�J 'z
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,"

União Democratica Nacional
«Convenção Municipal»

o Diretoria Municipal da UDN em reunião extraor
nária realisada no dia 26 (quinta feira) deliberou adiar
sua Convenção marcada para amanhã ás 9 horas, para
dia 6 de julho p. entrante, as mesmas horas no Cine
eatro Vera Cruz, para cujo áto, convoca os Srs. Conven
onaís, membros do Diretorio Municipal Vereadôres

, ,

eitos do Partido, representantes dos Sub-Diretorias do
terior e o povo em geral

-

Canoinhas, 28 de junho de _1958
MODESTO ZANIOLO PRESIDENTE

PINTORES
precisa-se de alguns profissionais, dando
se preferencia aos que tiverem carteira

de trabalho..

Demais informações

CASA ESMALTE
· BOUQUET CLUB

o Gr".emio acima, tem a máxima satisfação em convidar
1S associados, bem assim os sócios do Club Canoinhense, e do
êmio da Mocidade, para o baile de aniversário que fará reali-.
. no dia 7 de julho p: v. ás 22 horas nos salões do Club
noínhense. O mesmo será abrilhantado peja Orquestra «AL
)NACO», da capital portenha,

N. B. O traje será o de passeio

Canoinhas, 11 de junho de 1958.
A DIRETORIA

Cine Teatro 'Vera Cruz
A P R E S E-N TA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio �té 14 anos

TICONDEROGA
, Em Technicolor

Com George Montgomery, Joan Vohs - Irving Bacon.
«Um Episodio heroico da História Americana».

continuação do seriado - Correio das Planicies

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

TICONDEROGA
continuação do seriado - Correio das Planlcies

DOMINGO" ás 17 horas
-

. ás 20 horas
Censura alé 5 anos
Proibido alé 14 anos

ParaisoUm Estranho no
Em Cinemascope

com Howard Keel, Ann Blyth, Dolores Gray, Vic Damone,
-

«O musical das mil e umas maravilhas, . tendo como
cenarío a antiga BAGDAD - NO PROGRAMÃ - EM'
CINEMASCOPE, o CASAMENTO DE GRACY KELLY

filmado em .cores pela Metro.
.

28. FEIRA. ás 20 horas • REPRISE - Proib. até 14 anos

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

A Il-HA DAS MULHER·ES
Com Tio Tan - LiÚa del Valle e um grande elenco de
belas mujeres <Sensasional comédia do cinema mexicano"

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

Um sensacional filme de aventuras
-----

AGUARDEl\1:: Julie, Idilio Proibido, Em Busca
De Ouro cf Charlels Chaplin,

Carnaval no Fogo, Treze Cadeiras •••

FiiMa M'f"t i ''IM'5 *HiRte 'iàW# AÇ. _,

ÉPelos Lares e Salões
ANIVERSARIANTES

DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: as. snrtas. Laureei fi
lha do sr. Jordano Righelto,
Lidnéia filha do sr. Pedro P.
Portes e Yolanda Trêvisani,
professora e Vereadora PSD.
os meninos Alceu filho do 51'.

Carlos Miilbauer e Vi/mar fi
lho do sr, Marcus Franz, a

snra. dna, Paulica esp. do sr.
José Grejtin.
Amanhã: a snrta. Silvia

Paulina filha do sr. Henrique
Linemann, a snra. dna. Maria
esp, do sr. Artur Bauer, os jó
vens Miguel Czarnik e Paulo
Schissl,' os srs. Pedro Carlos
Negromonte, Ladislau Cubas,
e Pedro Paulo Koller, a meni
na Elisabete Adelaide filha
do sr. Felix Rudolf.

.

Segunda feira: o sr. Nor»
berto Fiedler; as sras, dnas.
Selma esp, do sr. Alfredo Car
-neiro de Paula e lzabel esp.
do sr. Antonio da Silva.

Terça feira 1. de [ulho: a

snra. dna. Leoni esp. do sr.

Dr. Romeu Ferreira; o meni
"'no Teodoro filho do sr. An
tonio Sconhetzki; os srs. Al
vino Franz; Ademar de ali"
oeira Oodoy e [oão Otavio
Furtado;
- Quarta feira: os srs. Alei
dês Schumacher; Alfredo Car»
neiro de Paula; Isidoro Kre
tser; Fridolino A. Mayer e

Francisco B. Ferreira; as me

ninas alga Iracema filha do
do sr. Antonio Sconheteki; e

Maria Izolde filha do sr. Bel"
m-iro Alves; Q menino Waltri::
do filho. do sr, Marcus Franz;
a snra. dna. Carolina esp. do .

sr. Ricardo de Oliveira.

Quinta feira: as srnas. dnas.
Paulina esp, do sr, Bruno
Wendler; Hulda esp, do sr.

R.odollo Auerbaclt e Maria
esp, do sr. Francisco Roâri
gues; as meninas Miriam A �
delaide filha do sr. João B.
Icudolf e Tereza filha do sr.

Claudio Lourenço de Lima; ós '

meninos lgor Boris filho do
sr. Bogodar Kucsinski e A]
ceu filho do. sr. Antonio Sco-

_ nhetzki: a snrta. Teresinha de
Almeida; o sr. WZlly Bolaut, '

Sexta feira: o menino Ru
bens G. filho

/

do sr. [oão R.ei
nert e o sr. Miguel Oliskouice.
Nossos parabens.

- Falecimentos
JOAO BATISTA SILVA

,Apos longa enfermidade,
veio a falecer dia 16, o ben»
quisto cidadão sr. [oão Batis»
ta da Silva, mais - conhecido
entre nós por João Venancio,
construtor li«..enciado e chefe
de numerosa tamilia. Deixa
viuva e filhos.

possível que seja
rogado por mais
o alistamento

pror-
20 dias

eleitoral
O deputado Raimundo Padilha pediu na Camara 'dos

Deputados urgencia para um projeto que alí transíta pedindo pror
rogação por mais 20 dias do alistamento eleitoral.

Se for concedida a prorrogação, Santa Catarina poderá
contar com 456.246 e Canoinhas com 10.000 eleitôres. Esta semana

o Diretorio da UDN comandado pelo sr. Modesto Zaniolo, fez mais
de 500 novos eleitôres, principalmente d'aqueles que não se re

cordavam que o alistamento terminaría dia 30 do corrente. Inú
meros veículos estiveram em movimento e por todos os cantos
da cidade, via-se excelente disposição dó povo, ajudando os mem
bros do Diretorio da UDN nesta grande campanha civica que é
o alistamento eleitoral.

OFicina Mecanica

EMILIO HAENSCH
Faleceu dia 17 o sr. Einilio

Vende-se
Vende-se por preço de ocasião uma oficina meca

canica bem instalada, com todo o equipamento, casa de
morada - barracão da oficina e um anexo: (escritório e

seção de peças) em terreno de ,30 x 40, próximo ao

POSTO ESSa.

Vêr e tratar com o Snr. Leonardo Marciníchen á
Rua Coronel Alburquerque ou pelo telefone 278.

Jovem canoinhense brilha na

sociedade florianopolitana
Do "O Estado" do dia 12 de

junho, transcrevemos o aconte
cimento social da "Festa do Bro
tínho" onde se destacou' a jo
vem canoinhense snrta. - He
loisa Helena filha dileta do ca-,

sal Dr. Aroldo Carvalho e neta
do sr. Modesto Zaníolo e sra. D.
Julia Zaniolo:

FESTA DO BROTINHO:
Revestiu-se de grande elegan-

cia a tarde dançante da Con
feitaria "Plaza", no último do

mingo, para a escolha do "Bro
tinho do Mês" - A comissão

julgadora teve verdadeira difi
culdade na escolha, pois entre

tantos "Brotinhos" bunitos e gra
ciosos que lá se encontravam

Haench, acometido de mal su
bito. Foi comerciante por mui
to em nossa prapa e ultima
mente se dedicaua a profis»
são de motorista.

AGRADECIMENTO
Familia [oão Batista da Silva, profundamente cons»

ternada com o falecimento de seu chefe, vem por meio
deste agradecer aos humaniiarios médicos Dr. Segundo
de Oliveira ê Dr. Mario Mussi, o desvelo com que sem ..

pre trataram o extinto,' alongando este agradecimento
aos parentes e vizinhos que os conto/taram durante sua

longa enfermidade e no desenlace final,' aos que envia",
ram flores, corôas e cartões ou acompanharam-no até
sua última morada. _ .

A todos: sua imorredoura gratidão.
MISSA DE 70• DIA

Outrossim, convidam pa» entes e amigos para a mis
sa de 70• dia, que em sutragio de sua alma .mandam
celebrar, na Matriz Cristo Rei, ás 7,3Q horas do dia 30
do corrente (segunda feira)

Canoinhas, junho de 1958.

era dificiJ a decisão do juri. A
Comissão julgadora daquela e

legante tarde, achou entre as

mais graciosas, para ostentar
êste título, a meiga e bonita
menina-moça Heloisa Helena, fi
lha do sr. Dr. Aroldo C. Carva
lho. A distinção que lhe é pe
culiar, logo após ser seu nome

declarado, dirigiu-se até o salão,
recebendo um belíssimo prêmio
oferecido pela casa "Jane Mo
das" - e recebendo taro bem,
calorosos aplausos da seleta as:
sistencia. Marília Peluso "Miss

Elegante Bsngú" fez a entrega
do premio ao "Brotinho do Mês".

Nossos parabens à" snrta -. He
loisa e aos seus pais e avós.

Registro Ci V il
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 S8 bel' que pretendem ca-

sar: Samuel Martins e Emília La
tocheska. Ele, natural deste Es
tado, nascido neste distrito, no

dia 14 de Novembro de 1938, la-

I
vrador, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho le
gítimo de Albino Martins San
tos e de dona Ilda Rutes Mar-
tins; falecida. Ela, natural deste
Estado, nascida neste distrito, no
dia 10. de Abril de 1936, do
méstica, solteira,. domiciliada e

residente neste distrito, filha le

gítima de José Latocheski e de
dona Vanda Latocheska domi
ciliados e

.

residentes neste dis-
trito.

Apresentaram os documentos
- exigidos pelo Código Civil art.

180. Si alguern tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constai' e chegar êste
ao conhecimento de .todos lavrei
o presente que será afixado no
lugar de costume e publicado no

jornal "Correio do Norte", ria
cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa.D«
ficial do Registro Civil que es

crevi, dato e assino.

Major Viera, 20 de Junho de
1958. ,

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil
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