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É bem certo que graças à atividade do nosso homem

rural malgrado lutando contra muitos fatôres negativos, a pro
dução de trigo em nosso Município, vem, ano a ano, aumentan

do numa percentagem digna de registro. Bem se pode dizer que
entre todos os cereais, o trigo tem sido o mais prestigiado pelo
Governo, que algumas vezes tem lhe prestado assistencia.

Quem viaja o nosso interior e observa, bem pode avaliar
até que ponto vae o esforço do lavrador em plantar o trigo. Ter
renos acidentados dificultando a colheita, e outras vezes o trans

porte até o local da entrega, torna a cultura do trigo, impírica.
Mesmo assim, o lavrador de Canoinhas planta o trigo. Está aten

to' e obediente às campanhas promovídas pelo Governo atravéz
do Ministerio da Agricultura, quando brasileiramente diz que plan
temos mais trigo: As campanhas tem tambem trazido ensina

mentos sem futuros, pois são elas promovídas sem nenhuma ori

entação pratica que facilite o pequeno lavrador. Ensina o Minis

terio da Agricultura, atravez dos seus orgãos, que o lavrador a

prenda a utilizar-se dos beneficios das modernas técnicas agri
colas, mas não lhe dá o meio necessarío, nem lhe facilita a aqui
sição de nenhum implemento que esteja ao seu alcance, motivo

porque ,oque tem sido feito pela _lavoura do trigo, é insuficiente.

Pode-se num país como o nosso, falar em mecanisação
da lavoura, quando uma enxada custa Cr$85,00 e um trator a

tinge o preço de 500 mil cruzeiros e ainda um parf destacamen

to, mais de um milhão e meio? Continuamos importando semen

te de trigo para os moinhss, quando bem poderiamos produzir
tudo aquí, sem necessidade de recorrer aos mercados externos.Ví
esta semana, desembarcar na estação de Canoinhas, um vagão de

sementes de trigo para o Moinho Tokarski e de fréte ferroviario

de São Francisco a Canoinhas, dezesseis mil cruzeiros -- o que
vem provar que o transporte dobra o custo da mercadoría.

Devemos considerar que o trigo é uma riqueza nacional
mal orientada. O que se planta e colhe, é com sangue, suor e la

grimas . .. e ainda uma tabela do SET à apertar a cabeça
do lavrador, que, está comprando farinha de trigo a Cr$17,00 o

quilo e vendendo a Cr$8,50. Há disposições especiais na legisla
ção no orçamentos e na administração publica, mas

-

não são cum-

pridas nem atendidas. /
Como atender agora os lavradôres que tiveram suas la

vouras de trigo, completamente destruídas pelas chuvas de grani
sos, após 4 meses de serviços ininterruptos, repletos de despesas
e trabalho arduo e cansativo? Que estímulo podemos oferecer ao
lavrador prejudicado, se ele já não acredita mais na nossa legis
lação e já notou que a' burocracia o faz passar fome enquanto
espera o auxilio do nosso governo?

I

A Associação Rural de Canoinhas em colaboração com a

Patrulha Moto Mecanisada e Escola Pratica de Agricultura "Vidal
Ramos", têm feito o possível para prestar toda a assistencia ao

lavrador. Nove ceifas-atadeiras, duas combinadas e sete trilhadei

ras, além de 6 tratôres leves e um" de esteira, estão sempre a

disposição dos triticultôres. Recentemente, a colheita do trigo tem
sído atendida em todos os recantos do Municipio, onde é per
mitido, o uso de maquinas. Mas isto ainda não é o suficiente. O

trigo quando sofre qualquer imprevisto, ainda não tem apôio nem

proteção das nossas autoridades agrícolas. O que acaba de acon

tecer no nosso Município. por exemplo, prova e mostra como elas
ainda estão longe de poderem arcar com as suas proprias res

ponsabilidades.
Ainda não foi totalmente compreendido que a economia bra

sileira tem no trigo, sua maior chance. Algo terá entretanto, de
ser feito; sem demera, em beneficio daqueles que plantam esse

riquissimo cereal. Pouco servirá desenvolve-lo, se as autoridades

agricolas não souberem orientar o plantio.
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CIRCULA AOS SABADOS'

Inaugurada à Nova Séde
da Agên,cia do BANCO do BRAS'IL S/A
Conforme amplamente divul

gada e programada, foi dia 25
do corrente inaugurada a nova

séde da agencia do Banco do
Brasil S. A., no predio da So
ciedade' Beneficente Operaria,
que constituiu para a socieda
de canoinhense e para todos que
lá se encontravam, horas de sa

tisfação ao se depararem com

tão bem organizada agencia ban
caria, dotada dos mais moder
nos moveis e ricamente ador
nada. A luz fluorescente, indi
reta, dá um colorido todo espe
cial. Foi tudo, organizado e mon

tado com muito capricho e boro

gôsto.
O ato inaugural revestiu-se

de extraordinário brilho, acon

tecendo com a presença de au

toridades, de comerciantes, in
dustriais, do pôvo e de muitos
visitantes. Inicíalmente, usou da

palavra o sr. Francisco Rafael

Dislácio, competente e esforça-
do gerente do Banco, autor da
.iníciativa em instalar a agencia
no ponto mais central da cida
de e ao mesmo tempo, com es

sa iniciativa, ajudar o término
da construção da Sociedade Be
neficente Operaria. Em segui-
da, falou o sr. Rubens Ribeiro
da Silva em nome da Socieda
de B. 'Operaria que destacou a

cooperação do sr. Dislacio em

instalar alí a Agencia e ressal
tou o trabalho do Dr. Mario

Mussi, que como Presidente da

Sociedade, vem se destacando
dado o emprego de suas ener-

Para
•

maior eficiência
Santa•

etn

Florianópolis 25 (Do Corres
pondente) O Governador
Heriberto Hülse assinou, na

pasta dá Educação e Cultura,
importantes decretos visando
melhor eficência no setor do
ensino primaria em' Santa Ca
tarina.

Entre os decretos assinados,
um dêles estabelece que as

classes nos grupos escolares,
escolas isoladas e escolas reu

nidas deverão ter, rigorosamen
te, a lotação prevista no, regu
lamento, ou seja, 40 alunos em

classes., do primeiro ano e 45
nas demais séries.'

'Outro decreto determina que
todos os professôres à disposi
ção em outras repartições pú
blicas deverão voltar aos es-

tabelecimentos de ensino onde
estão lotados ao inicio do pró-'
ximo ano letivo,

Também foi fixada o número
de serventes e zeladores nQS

estabelecimentos de ensino, na
seguinte orfiern: de primeira
categoria,5 serventes; de segun
da, quatro; de terceira, três e

de quarta, dois; sendo que em

escolas reunidas, um zelador.

Ficou estabelecida, ainda, a

elevação de gratificações para
os diretores de cursos normais
regionais; de escolas reunidas,
de auxiliares de direção, auxi
liares de inspeção e professôres
de cursos norrnais

:

regionais,
cursos primários, complementa
res, professôres diaristas e subs
titutos.

do ensino
Catarina

Essas providências do Govêr
nador Heriberto Hülse fazem

parte do plano admínistrativo

que está sendo executado den
tro das modernas normas e que
objetivam melhor aproveitamen
to do serviço público no Estado,
nos diferentes setores da admi

nistração pública,

Caneta Perdida
Perdeu-se uma caneta tin

teiro "Parker" no trajeto
das Lojas Unidas à casa da
srà, Vva. Vendelin Klock,
com, a gravação "Alfredo
Garcindo". Gratifica - se a

quem entregar.

gías em pról da nova constru

ção. Finalmente, falou o Dr.
Haroldo Ferreira, Prefeito Mu-

nicipal, que de improviso, men
cionou a atuação do Banco do
Brasil na Carteira de Credito

Agricola, que vem favorecendo
a agricultura canoinhense e con

gratulou-se com o Gerente do
Banco e funcionarias, pela ins

talação de uma agencia que veio
embelezar a nossa cidade.

Na missão que temos de inter

pretes da opinião publica, não po
demos deixar de consignar aquí
os agradecimentos e louvôres

a que, de parte da cidade e da
sua população, deixaram trans-'
parecer por ocasião da inaugu
ração. Tais louvores e agradeci
mentos cabem ao sr. Francisco
Rafael Dislacio, funcionarias do
Banco do Brasil, agencia de Ca
noinhas e tambem ao Dr. Ma
rio Mussi e seus auxiliares de
Diretoria, que pela conjugação
de esforços, trabalham pelo de
senvolvimento da nossa Ca
noinhas.

"Correio do Norte" esteve re

presentado na pessôa do seu

Diretor.

,

Diplomados os novos Vereadores,
Realízou-se terça feira ultima,

perante o Exmo. 'Sr. Juiz Elei

.toral, a solenidade de diploma
ção dos vereadôres eleitos no

pleito de 3 de outubro ultimo.

Receberam os diplomas, na

ocasião, os Vereadôres Reneau
Cubas, Alfredo O, Garcindo,
Antonio Maron Becil, Guilher
me Pzust, Idalino F, Tulio, Tu
fi Nader, João Augusto Brau

hardt, da UDN, Do PSD os

Vereadôres Evaldo Kreiss e Jo
sé Ivan da Costa, do PTB,
Brau lio Ribas e Clemente Piec
zarka.

Do PSD e PTB, alguns su

plentes compareceram e recebe
ram tambem os seus diplômas.
Usaram da palavra os Verea':

dôres Alfredo O. Garcindo, Jo-
sé Ivan da Costa e Braulio Ri- ..

bas da Cruz, que falaram em

nome de seus respectivos par
tidos, Em seguida, falou o sr.

Prefeito Municipal e o Dr. Ri
vadavia Corrêa, este ultimo re

presentando o Judiciário. Foram
todos muito aplaudidos e cada
representante de Partido, em

breves palavras, expressaram a

vontade de unidos, trabalharem
pelo desenvolvimento do Muni
cipio.

,

Após a palavra do Dr. Ríva- \

davia R Corrêa, o Exmo. Snr.·
Dr. Juiz Eleitoraf, Dr. Paulo Pe
regrino Ferreira deu por encer

rada a sessão, agradecendo o

comparecimento do povo e dos
Vereadôres.

SALÁRIO MíNIMO
'RIO, 21 (UPI-- O Serviço

de Estatística da Previdência do
Trabalho está realizando um

levantamento sôbre o' custo de
vida que servirá para a fixação
dos tetos salariais a serem

decretados ainda em dezembro.
Isso revelou hoje o ministro do
Trabalho a propósito dos novos

níveis de salário mínimo, cuja
excepcionalidade foi ontem apro
vada pela comissão que exami
na o assunto. Espera-se' que até
o Natal já sejam conhecidas as

novas bases salariais do país.

VISITA
'Visitou-nos o sr. Moacir Soa

res Ferreira, cafeicultor, resi
dente 'em Maringá, estaclo do
Paraná. Nosso assinante, o sr.

Moacir Soares Ferreira é filho
do saudoso Firmino Soares de
Carvalho e desde ha muito que
se encontra no Paraná, onde
radicou-se com a sua familia, de
dicando-se a plantação de café.

\ .

Agradecemos a gentilesa da
visita.

, .

pnmanc
Importantantes Providências Determinadas Pelo Govêrno do Estado
na Secretaria de Educação e Cultura. - Lotação das Classes \n�s Gru

pos Escolares - Professoras Fora de Suas Funções - Elevação de Gratificações

'.

Esteve em Canoinhas o

Dep. Aroldo Carvalho
Esteve rapidamente em Ca

noinhas, sabado ultimo, o depu
tado federal Dr. Arolde Car
neiro de Carvalho, recém elei
to com expressiva maoría de
votos para a Camara Federal.
S. Excia., prometeu voltar mui
to breve a esta cidade a fim de
agradecer pessoalmente o apoio,
que recebeu de seus inumeros
amigos e correligionários. Nes
sa ocasião, percorrerá tambem
todo o Município, ouvindo e

procurando dar solução aos nos

sos problemas rurais.'

Colunista Social
"Cachimbinho" é o nosso co

lunísta social. Frequentador as

síduo das "bôas rodas", em ca

da numero deste' jornal, estará
contando o que vae pela nossa
sociedade.

As crônicas de "Cachimbinho"
serão certamente, bem aceitas
pelos nossos inurneros leitores
que anciavam por noticias 'des
sa naturesa. Aguardemos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

Presentes
PARA

NATAL

,Casa

Vende-se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos -

4 vagões de quóta I. N. Pinho.

Tra tar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio Vargas 1203. so

Máqúinas de lavar Roupa "RYMER": com rolo
espremedor e sem rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/Y2 pés, Consul a'

querozene.
Rádios e Radlolas: Semp e Orbiphon, diversos tipos.

Toca-discos.
.

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

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport e Bristol.

Peças em geral.
Lampadas simples e fluorescentes.

V. S. encontrará á rua Paula Pereira, 790 na loja de

.1 LOURENÇO BUBA
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Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr .. Oswaldo d'Olivaira n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A· melhor
A preferida

Completa essistêncis para
�U,i:iII b' . I t do pequeno concerto
JI u ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

,

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifído próprio

_;;;&1eM_F* I 5*....&&&'&M*'tMfR#1 era

Almanaque do Pensamento
Edição de' 1959

Seja previdente! . Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida
diária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um /

dos seus leitores, contos inte
ressantes. anedotas, charadas. e

outros assuntos curiosos, práti
cos e úteis.
Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

29-11-1958

PINTOS DE UM DIA
Da Raça White America, des

cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhas, S. C.

(proxirno a União Madereira Ltda.)

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades. -

, Informações com

Z. Garcindo s I(nüppelltd.
Nesta cidade.

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

versos modelos
\

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

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

,!li *##*ffi..... A±

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

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

.
I

Material elétrico
CASAERLITA

Terreno a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval e cultura em São João dos
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas beníeí-
torías.

'

Preço de ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhas . Santa Catarina

I

Panelas e louças
Casa Erlita.

Amplas garantias
Modalidades de

pagamento suaves

Q.E"G DEPTO NAC PAQP lHO .. REG c s PAT OFFIC�

1\ 2

o NATAL
está chegando. Embeleze sua cese,

preferindo bons PINTORES.

Disque Fone 305

a Ite
OPORTUNIDADES

Tenho para venda: 1 caminhão Fo�d B:ercules Diesel,
Recern-retificado, reduzido, equipado com

-

caixa de montanha,
reboque duplo, pneus novos, tudo em ótimo estado (boa condi
ção de pagamento);

1 caminhão STUDEBAKER 5 L reduzida, Retificado e bem
calçado (aceito troca por casa cu terreno);

1 guincho completo, para adaptar em caminhão, C0m ca-

bo de aço e qussi novo;
1 máquina Ford 100 HP, complete;
1 máquina STUDEBAKER. parcial:
1 conjunto diferencial simples Studebaker
Muitas outras peças para Ford.

AcAcIO PEREIRA Rua Paula Pereira, 1443

Bar e Mercearia MONTE 'LíBANO
da ADIS SAKR

Dôces, salgados, trigo triturad-o para quebe
verduras e frutas em geral

Entrega a domicílio - Fone 28a

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44 i

�===================================-==--�------

Acabamos de

receber a 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 assistencia técnica

durante, o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

O
- ...

,verao velD a.I __ .

Geladeiras domésticas F R IG I DA I R E
Comerciais e Sorveteiras

ElETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z. Garcindo &, Knüppe� Ltda.
Canoinhas - Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina

I

.. !
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SI:!,
Hoje: a sra. dna. Zilá esp,

do sr. Alfredo Oarcindo; os
srs. Evelasio Vieira e [oão F.
A.Siems; a menina Siomara
filha, do Sr. dr. Rivadavia R.
Corrêa e o menino Pedro
Paulo filho do sr. Zetredo
Müller.
Amanhã: a snta. Guita Fe

derma"nn e a menina Wilma
Maria filha do sr, Eraldo
Lessak.
Dia 1 de Dezembro: os srs.

Atahyde Allage; Waldemar
,

Brandes e Mario Eloy Fer»
reira: as sras. dns. Carmem
esp. do sr. -Tuti Nader; Ana
Maria esp, do sr. Carlos Wun
derlich e Hilda esp. do sr.
Rubens R. da Silva; a meni»
na Ursula filha do sr. Tacá
Scheuer e snta. Ursula 'Voigt.
Dia 2: as sras. dns. Noe

mia esp, do sr. Agenor V.'
Côrte; Adelia Olga esp. do sr.

Euclides Bueno; Eulalia esp.
do sr. José Pacheco de Mi"
randa e Vva . Anita Buss; o

sr. Berlim ]. Fagundes e a

menina Maria Alicia tiilia do
sr. Odilon Dauet.

Dia 3: as meninas Rhode
filha do Sr. Ioão Táporoski e
Marlene filha do sr. Arthur
de Souza Caldas; o sr: Hil-

mo Wunsch; a sra. dna. Al
merinda estr. do sr. Vitorio
D. da Silveira e o menino
João filho do sr. José Tar»
cheski.

Dia 4: os srs. Léo Freund
e Paulo Dehner; a sra. dna.
Sueli esp, do sr. dr. Cezar
Amin Oanhem Sbo.; o jovem
Adinor Bedritchuk; as meni
nas Nelia filha do sr. Ed
mundo Hartmann e Maria

iJElizabet filha do sr. Boauen
.

tura Benda.

Dia 5: o sr. 'Rubens Ribei"
ro da Silva; a snta. Leoni
Cubas; o menino Antonio Al
tavir filho do sr. Antonio fase
dos Santos; a sra. tina. Ce
cilia esp, do SI; Eraldo Les
sak; e a menina Neide filha
do sr. Este/ano Lucachonski.

nos-

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

Cine Teatro

Aos anioersariantes,
sos parabens.

VENDE -SE
Uma casa de madeira, recém

construida, medindo 7x12 mts ..

Sem' uso. Construção de pri
meira. 9 compartimentos, com

instalação sanitária completa ..

Poço e banheira dentro de casa.

Tratar nesta redação.

Ypiranga
Casa Erliía

Tintas

Casamento
Contrairam nupcias dia 22

de novembro corrente, a gen
til snta. Maria (Ienita, filha
dileta do casal Sebastião Fer
reira, com o 51'. Anildo, filho
do casal Julio Weppik, resi
dente em A1 roias neste Mu
nicípio.
O ato religioso teve lugar

na Igreja Matriz "Cristo
Rei" e o civil, na residencia
dos pais da noiva.

"Correio do Norte" cumpri;
menta o novo. par, almejando.
lhes inúmeras felicidades, ex"

I tensivo aos seus genitôres.

GINASIO SANTA CRUZ
Aviso para os exames de admissão aoGinásio

�.

b Ginásio Santa Cruz faz sa- série dêste Ginásio, a partir do
ber iaos senhores pais de alu- dia 27 do corrente.
nos, que estão abertas, condi
cíonalmente, as inscrições para
os exames de admissão á la.

Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas .• Impróprio até 14 anos

O VALE DA REDENÇÃO
Em CinemaScope

c] Van Heflin, Joanne Woodward, Phil Carey, Raimon Burr
, _)

"Luke Fargo levou a esperer:ança a uma cidade... Amor
a uma mulher e a fé a um lugar BRAVIO! ...

DOMINGO - ás 14 horas .,: Proibido para menores de 5

O VA�E DA REDENÇÃO
ás 17 horas Censura até 5. anosDOMINGO - ás 20,15· horas

-

Proibido até 14 anos

o CÉU EM TEU AMOR
Em CinemaScope .' c/ Jennifer Jones, John Gielgud, BH

Travers, Virginia Me. Kenna, Sussan Stephen, Vernon Gray
"
.. por tÔda a Vida. E, assim Deuso quisesse, Ainda mais te
amaria depois da morte!... Extraordinário romance de srnor ...

28. Feira • ás 20,15 horas • REPRISE - Proib, até 14 ano.
-----

38. e 4.a Feira - ás 20.15 horas • Proibido até 18 anos

A-REDE
cf Rossana Podestá, Armando Silvestre, Crox Alvarado,

. Armando Velasco, Lilia Fresno etc.
"Super-realismo numa das .mais surpreendentes obras do
cinema moderno. A história de dois homens e uma mulher"

-----'

FUGA AO
5.a e 6.a Feira. às 20,15 horas!. Proibido até 14 anos

PASSADO
c! Ki�k Douglas, Robert Mitchum e Jane Greer '

"Sensacional drama da Rank F'ilms do Brasil" -_
-----

Aguardem: Chuvas de Ranchipur • O homem
. do Braço de Ouro • Sede de viver ;.:

Revolver Mercenario • Garotas e

Sambas. Homem Lobo etc•••

EH' •

anos

Em requerimento endereçado
ao snr. Diretor, os candidatos
deverão anexar-lhe os documen
tos seguintes:

a) prova de idade;

b) a\estado médico, no qual
se infira que o candidato
não sofre ide moléstia in-·

fecto-contagíosa;
c) atestado de vacinação ano

tivariólica;

e) certificado de conclusão de
,

curso primário;
\

f) documento de quitação com
o serviço militar, para os

alunos maiores de 17 anos;

g) seis (6) retratos, tamanho
3x4.
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Os três nrímeiros documentos
devem trazer a firma .reconhe
cida por tabelião.
Em data que será, previamen

te, anunciada, porque pendente
de autorização. do snr. Inspec
ter S�ccional de Florianópolis,
os exar;nes se realizarão,

.

,A Secretaria estará à dispo
sição dos interessados, nos dias

úteis, das ] O ás 12 e das 15 ás,
17 'horas.

Canoinhss, 17 de novembro
de 1958.

-Irmão Geraldo-Luiz
O Diretor

Utensílios
domésticos

(!,a�(J; e��lt4
Vende-se

em Agua Verde, distante da eida
de 1 klm., uma data com casa de
morada (bangalô).
Tratar 'com João Salomon, rua

Marechal Deodoro.

MINISTERIO DA AGRICULTURA

Serviço de Expansão do Trigo
O Diretor do Serviço de Expansão do Trigo, Resolve:
Tendo em vista as conclusões a que chegaram os órgãos

técnicos no estudo do processo S. C. 47.015-58 de que não have
rá reflexo no aumento do preço da farinha mixta e devidamente
autorizado por despacho exarado pelo Exmo. sr. Ministro dos
Negócios da Agriculture, em 3-11-958, no Referido Proéesso,

,
.

Portaria 78 de 7 de Novembro de 1958
1 • Fixar em Cr$ 350,00 o preço mínimo por saco de

de 50 quilos, Cif Capital do Estado Produtor, de Farinha de
Raspa de Mandioca. a ser Misturada à Farinha de Trigo.

2 - O preço fixado nesta portaria vigorará a partir da
data de sua publicação.

Nos têrmos do que dís põe o. Artigo 20. do Decreto No.
30.350, de 29 de dezembro de 1951. modificado pelo Decreto N.
41.339, de 12 de abril de 1957.

Portaria No. 79 de 7 de novembro de 1958.
1 - A farinha mixta a ser lançada no mercado deverá

contar a pecentagem de ,4% de farinha de raspa de mandioca e

1% de farinha, de soja.
2 - Na falta eventual de farinha de soja, a sua mistura

poderá ser. substituida pela f..rinha de raspa, de forma que o to- .

tal incorporado atinja a 5%.
.

,3 - Para efeito de calculo das misturas deverão ser ado"
tados os multiplicadores fixos da 4.210 para a farinha de, raspa,
1.052 para a farinha de soja ou ... 5.262 para o total.

4 - Para efeito de fiscalização do que dispõe esta porta
ria os moinhos de trigo são obrigados a apresentar a êste ser

viço os documentos que comprovem a aquisição da quantidade
de farinha sucedânea correspondente ao trigo nacional e estra n
geíro que lhe fôr atribuido.

.

'5 - A comprovação a que se refere o ítem anterior, re

lativa a cota de trigo nacional, deve ser apresentada até 1,5 dias
depois de colocada a safra. e a que se refere ao trigo estrangeí
ro até 15 dias depois de recebido cada carregamento.

6 - A9S moinhos que não cumprirem as determinações·
desta portaria será aplicada a pena de suspensão do fornecimen
to de trigo, até que sejam �s mesmas satisfeitas.

7 - IA presente portaria entrará em vigor na data de sua

pub!icação. /

Ass. Dael Pires Lima - Diretor.

'Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO
COMÉRCIOCíVEL TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canolnhas

Cancinhass 12 de Novembro de 1958.

Correio' do Norte
Pedimos a todos os senhores assinantes; que estão

com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debitos com os nosaos agentes Srs.

'

Esmeraldino de Almeida'
. Papauduva

Ricardo de Oliveira
Friedrich Brauhardt
Pedro Veiga Sob. '

João Polomani e
Dna. Maria Góss Glinski

Três Barras

Felipe Scbmidt
Major Vieira

Paula Pereira

Aos de outras localidades onde não temoszagentas,
solicitamos procurarem regularizar aqui na Redação as suas
assina turas. !

Outrossim informamos que até Dezembro todas às
,reformas e assinaturas nóvas serão feitas na base do preço
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a ', partir de Janeiro
vigorará o preço de Cr$ 100,00.

,

ti'
Pela atenção que. dispensarem agradece

A GERENCIA

(
�

Fábrica de Móveis Empreza. funer�rid
Esquadrias - Colchões - Grupos Estofados
Reformas -em geral - Breve: Sofás (amasHenriqu Voigt Filho

Rua Eugenio de Souza, 339 --:-- Fone 276 - Caixa Postal, 172
���-��������ac���������������.����������� i�����__��
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"Coluna Social"

Uma Vez Por
"

Ao iniciar esta cromca, sinto ainda a varrer-me os ouvidos,
a música maravilhosa, da verdadeiramente maravilhosa orquestra •

CASSINO DE SEVILHA ., Além dêsta orquestra vir precidida de
enorme cartaz, contou ainda a seu Iavôr, com um Clube Canoinhen
se completamente lotado, o que contribui sobremaneira para o suces

so alcançado. Não ha na orquestra nada absolutamente que destoe.
Esta de para bens a Diretoria do Clube Canoinhense, principalmente
seu presidente, Dr. Saulo Carvalho, que vem demonstrando nestes 3
meses em que está' à frente dos destinos do Clube, seu arrojo é seu

bom gosto pelas bôas coises.jV! o nosso Clube Cenoinhense, como ha
muito já não o via, com suas dependências completamente tomadas
e com a presença de muitos associados que apenas pagavam suas

mensalidades, sem nunca comparecer a uma fésta siquer. Entre' os

presentes Dotamos os casais, Herbert Ritzamann e Sra., ela elegan
temente trajada num modêlo preto. Dr. Reneau Bubas e Sra., tra

jando Da Lourdes um rico vestido acinturado, em côr verde. Dr.
Orestes Procopiak e Sra., Trajando a Sra. Procopiak um alinhadissi
m� vestido de renda preta. Dr. Saulo 'Carvalho e Sra., como sempre
elegantemente trajada, sendo o deste dia um "chemisier" azul com
"pois" brancos. Rodolfo Scheide e Sra., acompanhando- os sua encano

tadora filha Carmen, trajando 'esta, um lindo vestido salmão, corpo
acinturado, cumprido, tendo a saia plissada.: Dr. Paulo' Menezes de
Mendonça e Sra., ilustres visitantes, que rios tem honrado com sua

presença, em nossas melhores festas sociais. Benedito Tberezio de Car
valho Neto e Sra. Alvaro Malon e Sra. I\companhados de sua en

cantadora filha, Maria de Lourdes. Wilmar Friedrich e Sra., ela com
um lindo vestido em cor 'escura. Silvino Voigt e Sra., ela trajando
um modelo justo em renda azul. Ary Wiese e Sra. Francisco Zaziski
e Sra. Milles Luiz Zaniolo e Sra. que faziam-se acompanhar de sua

filha Sônia, trajando um gracioso modêlo acinturado. Modesto Zaniolo e

Sra. Luiz Freitas e Sra. Nelson Cervi e Sra., apresentado a Sra. Cervi
•

um vestido linha, Diretório Dr. Moacyr Budant e Sra. dna. Betti
num gracioso modelo de cintura alta, fazendo- se o casal acompanhar
da Srta. Ione, Dum vestido salmão linha trapézio. Moacir Lacerda
Novak e Sra. Oscar Werka e Sra. Rui Se1eme e Sra. Yalu Ribeiro
e Sra. Raul Rosa e Sra., acompanhados de sua filna a encantadora
Denise, Hainha do Clube Canoinhenhe de 1958. Dr. Paulo Peregrino

,

qualquer que se]o a carga ...

qualquer que seio o estrada I

um pneu .. dois serviços.
• barras duras e robustas que mordem

o terreno poro máxima tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas cssequ
ram mínimo desgoste nas estradas
pavimentadas.

;" para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
- m

âxim a quilometragem por cruzeiro

Semana•... · (Cachimbinho)
Pereira e Sra. Jair Côrte e Sra., trajando da. Nereida um modêlo
estampado. Jayme Zaguini e Sra., ela em elegante linha saco Listra
do, Dr Erwin Schwarz e Sra. estando a Sra. Schwarz também com

vestido linha saco. Dr. Rivadavia Ribas Corrêa e Sra. Luiz Miranda
e Sra. Hugo Peixoto e Sra. Rubens Ribeiro e Sra. Waldemiro Meis
ter e SUl. Osvaldo Koch e Sra. Walfrido Schramm e Sra. Tufi
Nader � Sra. Dr. Aristides Diener e Sra. Emilio Lemke e Sra. acom

panhados de sua filha Cléa. Rimon Seleme e Sra. Ilnivaldo Ãllage e

Sra. Darcy Wiese Sra. Zeno Benedito da Silva e Sra. A laôr Motter
e Sra. Dr. Tarcisio Scbaeffer e Sra João Pedrassani e Sra. Aziz José
Seleme e Sra. Arildo da'Silva Texeira e Sra. Alfredo Garcindo e Sra.
Moacyr Ferreira e Sra. Hugo Colodel e Sra. Dr. Osvaldo Segundo
de Oliveira e Sra. dna. Aidée com um marvilhoso "Hohe a Dancer"
azul anil. Vilson 'Murara e Srta. Norma, trajando esta um encantador
vestido em forma de "Pera". Alfonso Koch e sua noiva Srta. Marly,
- Luiz Buchmann e sua noiva Srta. Esmeralda, ela num encantador
modelo cumprido, tendo a saia preguida. Carlos Bayestorff e Srta.
Laudelina. - Raynoldo Silva e Srta Eneida, dançando nada e con

versando menos. - Waldir Wiese e sua noiva Srta, Janette. Fernan
do Rocha e Srta. Marlene Bojarski, Srtas.: Zelli Pires, Nilsa Buyes
torff, Wilma Wiese, Doldi Ranck, Eline Wisníevski, Maria Tereza
Lima, completamente feliz, pois fizgou o Castelinho (que aliás não é
de areia.)

A "bomba" da noite' foi a coragem do Alcides Schumacher,
que resolveu mesmo "agarrar a simpática tiria". Existé� por traz

de tudo isto, um "promotor" deste namoro (o trocadilho é Mêra Ia
talidade.)

Tenho um bocado de "venenos", porem, o espaço é pouco
si a Direção deste jornal permitir, estarei na proxima Semana, com

os "referi•..

Antes porém de finalizar, tenho o prazer em registrar mais
um acontecimento que marcará época em nossa vida social. Será a

apresentação da orquestra feminina "Cubans Griels". centrada pelo
Clube Canoinhense, para dia 2 de Dezembro, terça-feira proxima. Se
rá um espetáculo inédito para Canoinhas, devido a sua originalidade.

Estarei lá dia 2, se Deus quiser.

Venho conhecer o extraordinário Pneu A·r e todo

à nosso completo estoque de Pneus Firestor.d

poro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializado, Ó suo disposição, poro servi-
\ lo com presteza e cortezia.

MERHY SELEME. & FILHOS
TRÊS BARRAS - S. c.

Bolsas
de I Aperfeiçoa
mento Técnico na

França em 1959
Dentro de seu programa de

Cooperação Técnica, o Governo
Francês está oferecendo novamen

te para o ano de 1959, um certo
número de bolsas para aperfeiçoa
mento técnico na França.

E;ssas bolsas têm uma duração
até 6 mêses e destinam-se a en

genheiros brasileiros de qualquer
ramo, portadores de diploma uni

versitario ou equivalente, possuin
do já bastante pratica na sua

especialidade; conhecimento sufi

ciente' do idioma francês e
' dese

josos de aperfeiçoar a sua forma-'

ção tecnica, através de estagios
em empresas industriais privadas
ou públicas na França.

.

As bolsas oferecidas cobrem uma

compensação mensal de 75.000
francos (cerca de 20,000" cru

zeiros dé poder aquisitivo), mais

viagem de volta para o Brasil,
alem das despesas para livros, e

dactilografia do parecer final.
Os estagios podem"começar a

qualquer momento durante (l ano

de 1959, mas com preferência em

Janeiro - Fevereiro, ou Setembro
de 1959.

Os diversos setores nos quais
êsses estágios técnicos seriam mais

aproveitosos incluem, entre outros:

Minas e geofisica,
Petr6leo (pesquizas, exploração,
refinação),

.

Siderurgia e Mecánica,
Indústria quimica e Adubos,

Construções aeronáuticas e navais,
Eletrificação (centrais térmicas e

hidráulicas),
Construção hidráulica (barragens,
postos),

Concreto pretendido,
Material ferroviário,
Hidráulica agrícola, f"

. Armazens e silos, etc.

Os pedidos de inscricão devem ser

inicialmente' feitos por meio de
uma carta escrita em francês pelo
próprio candidato, dirigida ao A

dido Comercial. junto ao Consula
do Geral da França eIQ São Paulo
119 Rua Libero Badar6 3.° andar,
sala seo . C. P. 6425, para os

candidatos residentes no Estado
de S. Paulo, no Paraná e Santa

Catarina; e ao consul da França,
Rua Andrada 1901, C. P. 1006,
Porto Alegre (RGS) para os can

didatos do Rio Grande do Sul.

As cartas deverão ser mandadas
o mais cedo possivel. As cartas

deverão conter além do nome e

endereço: idade, breve relatorio
sobré a educação e expeciencia,
pormenores do programa de aper

feiçoamento que o candidato de

seja realizar na França.

E' preferivel mandar tambem
cartas de apresentação da firma

particular ou 'da entidade pública
empregadora ou de entidades tais
como: Federacão das Indústrias do

respectivo Estado, Associação téc
nica sendo Instituto de Engenharia
ou outra.

Ulteriormente os candidatos de

cujo pedido será aceito receberão,
pormenores completos sobre a oro

ganização desses estàgios, como

tambem sobre a apresentação das
candidaturas.
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Cartões de Natal Antes de comprar
a grandeNatal, ,verifique

de modelos

OURO VERDE

deseus cartões

variedade

IMPRESSORA

na

LTDA.

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho pronun
cia-se sobre a construção da ponte en

tre Canoinhas' e São Mateus do Sul,
Florianópolis, 17 de Novembro de 1958.

Ilmo. Snr.

Wigando Fischer
DD. Presidente da ACIC
CANOINHAS

Prezado senhor,
Ao acusar o recebimento do "Boletim" nÓ. 3, dessa As

sociação, desejo manifestar-lhe e aos seus companheiros de dire

toria, a minha sâtísfação ao constatar que a AGIC vive nova fase,
tendo assumido na marcha do desenvolvimento da comuna o re

levante papel que lhe compete.
Dou recebido, outrossim, a cópia do bem elaborado re

latório, verdadeira exposição de motivos, enviada ao Exmo. Snr.

Presidente da República e referente à ponte 'sôbre o Rio Negro,
em Três Barras. Sôbre a matéria adianto que a construção dessa

importante obra foi objeto de Convênio assinado pelos governos
de Santa Catarina e Paraná, no encontro dos governadores Lu

pion e Lacerda, em Curitiba, por iniciativa que tomamos àquela
época. quando ocupávamos a Secretaria de' Viação e Obras PÚ
blicas. Os estudos preliminares foram feitos, cabendo 80S depar
tamentos de estradas de rodagem dos dois estados a inclusão de
verbas nos respectivos programas, a fim de possibilitar o seu i
nicio no próximo exercício.

Tomo a liberdade de sugerir a essa Entidade que dirija
novo expediente, desta vez aos dois governadores e aos demais
diretores dos DD. EE. RR., leo;lbrando' os entendimentos manti
.dos em Curitiba e solicitando o inicio da obra em 1959.

O momento é oportuno, eis os programas de trabalhos ce

orçamentos para 1959 que estão em fase de estudos e elaboração,
A disposi.ção dessa Entidade to de seus associados para

colaborar .na luta em pról do desenvolvimento e progresso da

querida terra natal, firmo-me enviando-lhes atenciosas saudações.

AS/ AroIdo Carneiro de Carvalho

P. S. Convem sugerir aos dois governadores que a ponte que li

gará o Paraná a S. Catarina tenha a denominação - "PONTE
GOVERNADOR JORGE LACERDA", homenagem dos dois esta
dos ao saudoso homem público.

Devido 'a mudança de ramo,' VENDE-SE compléto EQUI
PAMENTO DE O�ARIA, a saber:

Um motor WARCHALOWSKI! fabricação austriaca,
recentemente adquirido, DIESEL. de 15-20 HP com

1000 a 1400 rpm - CORREIAS e UMA CIRCULAR
COMPLÉTA.

� DOIS AMASSADORES com bocais;
UMA .PRENSA MANUAL com TRÊS FORMAS

. para telhas e uma para goivas;
6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS; -:
DOIS FORNOS SIMPLES; ,

UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com

16 x 72 mêtros:
EM CONJUNTO ou em separado, dispõe-se para VENDA, ou

'trossim, UM TRATOR FERGUSON, com poucos meses de uso.

Para vêr e tratar, informações ou cartas, dirigir-se à
OLARIA SÃO BERNARDO - Fazenda MIRAFLORES,
FELIPE SCHMIDT, nêste Municipio. (.

VENDE-SE

\ A todos que apreciam uma "GRAVATA" tranchã,
vai este cordial lembrete;

A CASA LANGER
fica na Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas,

.e corri o novo Stock que acaba de receber, está a altura de'

Ibem servi-lo. Venha logo e escolha o melhor.
,

VENDE-SE
Por preço 'de ocasião

6 éguas de cria, 1 cavalo
manso de carro de 5 anos

e nove potrinhos e potran
cas de diversas idades, sen

do os mesmos decendentes
de cavalo meio-sangue Bre

tão, possuindo atestado de

origem.
Para melhores informa

cões dirigir-se ao proprieta
rio,Waldemar Carlos Stange,
na Marmoraria São Carlos
Ltda. lx

,louro Holandês (Puro)
Vende -se. Ver em Bela

Vista do Toldo, com Joaquim
A. Pereira e tratar em Ca
noinhas, à Rua Paula Perei

ra, 1443 com Acácio Pereira

Vende-se
em Agua Verde, distante da cida
de 1 klm., uma data com casa de
morada (bungalô).
Tratar com João Salomon, rua

Marechal Deodoro.

Utensílios
domésticos

earJ,fl, �ltej,t(J,

Registro Civil
Maria Góss Glinski, oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina.

Faz saber que pretendem ca-

'!;ar: Aloizy Antonowicz e Maria
Lucia Padeski. Ele solteiro, co

merciante, natural de Fluvíopo
lis, Estado do Paraná, nascido
a -20 de Dezembro de 1935, re
sidente neste Distrito; filho de
Constante Antonowicz e Helena
Antonowicz, residentes neste
Distrito. Ela solteira, domestica
natural deste Distrito, nascida
a 7 de .Seternbro de 1941, resi
dente neste -Distrito filha de
Antonio Padeski Filho e de Mar
tha Padeski residentes' neste
Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo art. 180 do Codi

go Civil.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma da Lei.

Paula Pereira, 3 de Novem
bro de 1958.

Maria Góss Clinski
Oficial do Registro Civil.

Votação; do Candidato a Deputado Estadual - Benedito Theré
zio de_Carvalho Junjor - Na Legenda da
"UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL"
NO PLEITO DE I 3 / OUTUBRO / 1958

AgradecimentoBom Retiro
Santa Cecília
Curitibanos
Papanduva
Itaiópolis
Porto União
Ibírama
Blumenau
Mafra
CANOINHAS
Camboríú
São Bento

'

Rio Negrinho
Palhoça
Florianópolis
Taió
Joinville

Joaçaba
São João Batista
Guaramirim

Jaraguá do Sul

Corupá
Lages
Eleito com

2
10
2

311
J3
66
1
1

24
4.164

1
12
6
4

17
1
8
3
'2 \

4
1
3
1

Benedito Theresio de Carva-'
.

lho Jor. agradece sinceramente
ao eleitorado de Canoinhas e

dos demais Municipios que su

fragaram seu nome para Depu
tado Estadual no pleito de 3 de
Outubro, na certeza de poder,
dentro das funções que exerce

rá na Assembléia Estadual e

fóra da mesma, tudo fazer para
o Municipio e contribuir para a

grandesa dos demais municípios
de Santa Catarina.

Não decipcionará, o eleitora

do esclarecido que o escolheu

para o elevado posto publico.
Na capital do Estado estará

sempre vigilante
.

e ao dispor de
seus amigos e correlígíonarios,

Hospital Santa Cruz
Para conhecimento dos senhores �ssociados e demais interes

sados, a Diretoria do Hospital Santa Cruz, publica resumidamente I)

movimento de internamentos de POBRES-INDIGENTES de Janei
ro á Outubro do eleoo, e as despesas efetuadas com os meamos nes

se periodo:

Acabo de ler mais um· artigo
sobre a cultura e plantio do ma

te, desta vez no "Correio do Nor
te" e com colaboração da Asso

ciação Rural. Este assunto inte
ressa muito aos colonos; mas, in
felizmente, não é muito facil ob
ter bons resultados com o plan
tio do mate. Tenho lido nos anos

passados 8S respostas de um a

grônomo do "Correio Rio-Gran
dense" que, respondendo às con

sultas dos colônos disse mais ou

menos quasi o mesmo que foi es
crito no "Correio do Norte" em

1-11-58. Fiz várias tentativas e

ainda possuo alguns caixões com

sementes que até hoje não ger-

minaram. Mas, parece-me que,
quem possue terrenos baldios, bra
catingais e taquarais, nas zonas

- 4.657 vótos

Janeiro 14 indigen tes despesas CR$ 10.069,00
Fevereiro 13 « « 10.065,00
Março 16 � « 14.439.00
Abril 16 « « 10.147,00
Maio 16 « « 13.230,00
Junho 12 « « 1238?,OO
Julho 14 « « 12.471,00
Agosto 19 « " 16.111,00
Setembro 28 « « 21.140,00
Outubro 30 « « 21.371.00
10 meses 178 Indigentes despesas CR.$141.432,OO
No mesmo periodo deram entrada no Hospital 843 enfermos.

Gastos com mantimeutos nesse periodo CR.$ 309600,00_
Despe<sas com ,funcionarios movo interno 173.950,00

Em 25 de Outubro p. p., foi aprovada pela
va tabela de preços para internamento de enfermos:

Quartos particulares diária
Aeompanhante em quartos par. diária
Enfermarias diárias
Acompanhante 'em enfermarias: diárias
Sala de operação

Diretoria a no-

CR.$(150,UO)
150,00
100,00
100,00
800,00
•

São convidados todos os' senhores associados, bem como, au-

toridades e demais interessados, para uma visita 80 Hospital' Santa
Cruz, ocasião para mais de perto se cientificarem do movimento in-,
terno e acompanhar o acabamento no novo predio que será inaugu
rado muito brevemente.

À Diretoria aentir-se-ia muito honrada com a presença do
povo em geral e grata pela cooperação. de todos.

. ,

ERVA -MATE J. Wzorek

ervateiras, convem roçá-los no

mês de maio e a erva vem por si.
O mais garantido, porém é espar

'

ramar em ambundância as semen

tes despolpadas e bem lavadas,
antes da roçada, No ano seguin
te repetir em maioa roçada. Pro
cedi desta maneira e estou obten
do resultados quasi satisfatórios.

Mereceria no minimo uma me

dalha de ouro quem conseguisse
fazer germinar todas sementes do
mate. No entanto convém expe
rimentar, e seria muito interes
sante se os ervateiros fizessem es

sas experiências e comunicassem'
depois à Associação Rural 09 re

sultados obtidos, pois erva-mate
é uma das maiores riquezas do
nosso município e convem culti
vá-Ia.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I 2 A'S,
FRIEIRAS,

ESP�HAS, ETC.NUNC� EXISTIU I GU,J:1l
r.n'��

CONTRA CASPA, I

QUEDA DOS CI- ,t
,.1
;
j

BELOS E DEMAIS I

�

AFECCOES DO �
COURO CABELUDO.
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Importantes reuniões
da Fazenda#It#

.zeçeo
Fpolís., (Do Corresp.) - o

Diretor da Fiscalização da Fa
zenda, por determinação do Se
cretário da Fazenda, convocou

reuniões, nesta Capital, dos Ins
petores de Fiscalização, reuniões
essas que se efetuaram no pe-'
ríodo de 6 a 13 do corrente,
no Lira Tenis Clube.

Nêsse conclave, a que estive
ram presentes o Diretor Vicen
te Bauer, os Inspetores Sebas-

tião Cruz, Aldo Kursten, Mont-,
iuma de Carvalho, João Aceli
no Sena, Osmar Dutra, Osmar
Borges, Oscar Beller, Germano
Amorim, José Thiago da Luz,
Lauro Bello e o Inspetor de
Postos Fiscais Lauvir Barcellos
e, ainda, o sub-diretor adminis
trativo Alfredo Russi, os fiscais

Luis Otávio Neiva, Raulino Rosa
e Ernani Natalino Porto, o Co
letor de Flonianópolís Euclides

AO PUBLICO

/

NYLON

A GERtNCIA

Lisos e Estampados
metro 52,00

a simplificação do, pagamento
pequeno cornerciente - "varejista"

ra Tenis Clube, dêsse importan
Ano 13. CANOINHAS - S. Catarina, 29 de Novembro de 1958 • N. 521 te conclave, ao qual compare- .

cerarn, o Secretário da Fazenda;'
o· Diretor do Tesouro e outras

autoridades, os participantes dês-:
se certame estiveram' em visita

ao Governador Heriberto Hül

se, no Palácio da Agronômica,
ocasião em que colocaram o

Chefe do Executivo ao par das

sugestões aprovadas e que, em

breve, se transformarão em pro
vidências práticas do Governo.

Á reportagem salienta, nesta
,

oportunidade, o espírito público
com que foram os assuntos ven- I

tilados, discutidos e aprovados,
resultando, daí, a união de pon
tos de vista em matéria de ta
manha 'ímportancia para a in
dústria e o comércio na .esque
matização de normas que visam,.
como já acima informamos" co

brar do contribuinte o que é
devido ao Estado, ao mesmo

tempo oferecer tambem facili
dades fiscais ao pequeno vare-

. jista.

de Inspetores
Método

de impostos
visando
pelo

,"

Lago, foram estudados e deba- a arrecadação do tributo. Não
tidos assuntos de fiscalização são medidas de aumento de im

fazendária, relativamente à aplí- postos mas, sim, melhor aplica
cação da nova legislação tribu- ção de legislação fiscal, isentan
tária no Estado. Assunto de ma- do o pequeno comerciante de

gna importancia para o comér- burocracia que o atormentava,
cio varejista, sem dúvida, a a- O Governador Heribeito Itül
provação de novo método que se e o Secretário da Fazenda,
visa simplificar o pagamento do dr. Hercilio Deeke, receberam

irr.posto pelo pequeno comer- com. geral agrado essa sugestão,
ciante, mais conhecido por "pe- de vez que li intensão dessa me

queno varejista", o qual passa- dida é cobrar o que é devido

rá a recolher um quantum men- ao Estado e ao mesmo tempo
sal, ficando desobrigado da es- oferecer uma série de facilida-

,

crita e documentação fiscal. Tal I
des fiscais ao pequeno varejista.

medida tornará mais economica' Após o término solene, no Li-

Um mundo de brinquedos já expostos

Bonecas "de todos os preços

Brinquedos fortes e duráveis

A Ernpreza União Catarinense Ltda.,
concessionária da linha Canoinhas/Curítíba, comunica que,
mediante autorização do D. N. E. R., passará a efetuar
mais duas viajens, entre aquelas localidades, diàriamente,
com excessão dos domingos, a partir do próximo dia 8
.de dezembro e obedecendo os seguintes horários:

Partidas de Canoinhas às 10,00 horas e partidas
de Curitiba, às 16,45 horas.

Ix

GRANDES VENDAS DE NATAL E ANO NOVO
Como, vem fazendo todos os anos, as Lojas Unidas Ltda., ini6iaram suas sensacionais vendas de Natal \e Ano Novo.
Não façam suas compras sem fazer uma visita às LOJAS UNIDAS LTDA., a casa que tem de tudo para todos.

de Fiscali-

, Piguê I
de

\

Algodão
todas as cores

metro 85;00,

Plásticos para mesas

« «estofamentos

Algodão, Zeflr
Xadrezes

Brins, Morim

Tecidos p/cortinas
metro 45,00

Cretones Estampados
Iargura 1,40

Cretones Garcia em côres
Percal (�,�� m 1-or�umJ a Cr$ 125,00

Cobertores Bebê
em cores

Cr$ 35,00

TaFetás

I

os 35fO
mt.48,60

)
Xadrês

Lamê 18,00
Laquê (1,40 larg.)

Cr$ 55,00

EST'AMPARIAS
a partir de Cr$ 15,00 o metro;

Cintas - Carteiras - Bolsas para Senhoras

Cintas e Suspensórios p/homens é crianças

Calças - Combinações
Anáguas - Camisolas

(Jersey e Nylon)

CHITÃO
Metro 25,00 (t��as as, �or��J

TECIDO'S
PARA

NOIV,AS

CHAMALOTES

I

(hocolat'es para . Nata,lA • notavel colecãoEnfeites de Pinheiri n ho mais
� da afamada marca

as últimas novidades
de tecidos modernos para as festas de, Natal.

,

BUSCHLETecidos. para todas as ocasiões.
•

-
-,

Vejam as magníficas' exclusividades ,das, Lojas Unidas Ltda. ,

<ieladeiras Bergon
(com chaves)

a mais aperfeiçoada
do pàís

.

Rádios e Radiolas

4ICfPhillips'"
a última palavra em

RÁDIOS.

Acordeões

TODESCHINI
Sofás Cama

e Colchões de Mola

4IcProbel'"
um sonho divino

48 - 80 -120 Baixos
os melhores,'

BICICLETAS CENTRUM PARA HOMENS, E

Fogões Economicos
Maquinas de COstura
Pbillips e Crosley
SENHOElAS

Unidas Ltd Filial: ITAIOPOLISLoj
Rua Caetano Costa, 553 - Fone, 140 - Cenoinhes

II Unidas para bem
com melhores preços

•

servir

e qualidades!
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