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f�portantes assuntos
,i(.

AROLDO·
levam o Dep.

CARVALHO
,

a tribuna da Câmara Federal
o deputado f,ederal Aroldo Carneiro de Carvalho, da ban

cada udenista na Câmara Federal, vem ocupando a tribuna da

quela Casa do Congresso, com assutos de alto intêresse para San

ta Catarina.
.

Em uma das últimas sessões, o representante barriga-
verdo ocupou-se de dois fatos: a oficialização do Porto de São

Francisco do Sul, notadamente para servir a exportação de café,
g assunto aliás, objeto de conversações do Governador Heríberto

.
Híilse, com as altas autoridades do país, quando de sua recente

visita ao Rio de Janeiro; e, o que encerra resposta ao discurso do

',seu colega Elias Adaime, sôbre o município de Joínvílle.

No primeiro caso, o inteligente parlamentar catarinense

disse, à certa' altura: "O Governador de Santa Catarina, sensivel
abs problemas da coletividade que dirige, dócil às solicitações bem
intencionadas,tomou a seu cargo a liderança da campanha que
encetamos visando a oficialização do Pôrto (São Francisco do Sul)
tendo mantido 'contáctos com O' Ministro da Fazenda e com o

Presidente do Instituto Brasileiro do Café. Trazendo a matéria ao

c0nhecimento da Câmara, objetivamos apelar com veemencia no

sentido de que o IBC atenda �o justo anseio do Govêrno e do

povo catarinense".

Relativamente ao discurso do deputado Elias Adaime, de

críticas injustas à ação do Govêrno de Santa Catarina, críticas
essas que são dezarrazoadas lamúrias do Prefeito de Joinville,
como muito bem acentuou o Dep Aroldo Carvalho, declarou o

parlamentar' udeuista "que o eminente Governador Heriberto Hül

se, conhecido da gente catarinense pelo seu equilibrio e austeri

dade, peta sua vocação democráticae verdadeira devoção à causa

pública, não cometeria, jamais, a indignidade de atentar contra a

autonomia de qualquer comuna e de entravar o progresso do mais

próspero municipio catarinebse, exatamente aquêle cuja marcha
ascencional não será detida por ninguem".

Os assuntos do parlamentar catarinense, levados ao conhe
cimento da Nação, através da tribuna da Câmara Federal, mere
ceram franca repercussão no seio das diferentes bancadas com

assento naquela alta· Casa do Congresso Nacional".

Homens que se destacam
Iniciamos com a presente edição, um breve relato

dos homens do nosso Município que se destacam atravez do

trabalho, em pról do desenvolvimento e da maneira com o,

que o fazem, principalmente daqueles queno anonimato, es
tão ajudando a construir a grandeza de Canoinhas e dasua

gente. Abrímos esta coluna com a elevada intenção de mos

trar qual a espécie de trabalho que tanto tem divulgado
Canoinhas além de nossas "fronteiras. Trabalho que não apa
rece no meio da nossa sociedade, nem é conhecido entre os

nossos governantes, mas que os resultados, muito tem con

tribuido para o engrandecimento do nosso Municipio e do
nosso Estado. Hoje mostramos aos nossos Ieitôres, a perso
nalidade marcante na vida do nosso progresso de

EWALDO ZIPPERER:
. Publicou um jornal de Encantado, RGS, o. seguinte:

"Está em construção nesta cidade, um fabuloso "Barbaquá"
para a extração industrial da erva mate, dirigido pelo cata-.
rinense EWALDO ZIPPERER, residente em Canoinhas, SC,
ervateiro e industrial naquele Municipio. Além de lavrador,
o sr. Zipperer, pelo conhecimento que possue, parece que
estudou .tambem engenharia".

Pelo que verificamos, Ewaldo Zipperer, não só está
construindo um barbaquá em Enêantado, como tambem já
construiu inumeros outros em outras cidades do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre nós, ele é co

merciante, lavrador e industrial. Simultaneamente, trabalha'
em todos os setóres. Descendente de tradicional familia ca

tarinerise, Ewaldo Zipperer nasceu em Canoinhas, no dia

9/8/25. Filho de Rodolfo Zipperer e de dna. Helena Zippe
rer desde pequeno guiando-se pelo exemplo de seu pai, tor
nou-se logo um interessado pela vida rural. Notando que na

extração da erva mate, estava toda a nossa independencía
econômica, iniciou um estudo para tornar os barbaquás que
até então eram desprovidos de rendimento industrial e jul
gados antiquados, capacitados para produzir em alta escala
em menor espaço de tempo. Acreditando incondicionalmen
te na capacidade economíca do Municipio, e na fertilidade
de nossas terras, é hoje um dos líderes 'rurais que comanda
a produção agricola de Canoínhas., Conhece todos os pro
blemas da vida rural. Ele proprio desenha as plantas dos
seus barbaquás. Clarividente e honesto, infenso à fantasia e

otimismo, Ewaldo Zipperer apezar de moço, possue enorme
experiencia em tudo relacionada com a vida agrária. Seguro
nos seus juísos, devota-se, com profundo patriotismo, ao e

xame dos magnos problemas do Município, 'com extraordi
nário senso pratico.

O seu trabalho anonimo tem produzido ótimos fru
tos em beneficio de Canoínhas. Lá fóra, desfrutamos de um

exceiente conceito no que diz respeito à industrialização da
erva mate. Ewaldo Zipperer que herdou de seu pai, Rodolfo
Zipperer, os conhecimentos necessarios a essa industrializa

�ão,· introduzindo métodos modernos, pode-se dizer que é o

Inventor do barbaquá coletivo. Atualmente reside na locali
dade do Parado, Distrito da Séde. Sua índustria, comercio e

lavoura estão lá localizados. É vereador da UDN e membro
do Conselho Fiscal da Associação Rural de Canoinhas.

..

Ano 14 Canoinhas, S(lnta Catarina, 6 d� Junlío de 19.59
-----------------------------------

Numero 546

rm�ri�t�ri�: �. C. CAR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

..

•

,

Dirctorc�: AlfRWO �ARCI�DD � JUM �[l[M[
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Movimentam - se as classes
do Município

problerne
elêtrics

Â

econornrcas

solucionar
da

para
Vereador

TU FI NADER
Festeja hoje o seu natalício,

o vereador Tufí Nader, da União
Democratíca Nacional e pessôa
bastante estimada no nosso meio
social. Seu trabalho na Camara
de Vereadôres em beneficio do

progresso de Canoinhas tem se

evidenciado de maneira elogio
sa, pois está sempre atento na

defesa de todos os interesses
comuns. Por ocasião do seu ani
versario, será muito cumpri
mentado, dado o grande nume

ro de amigos que possue em

nossa cidade.

"Correio do norte" almeja
lhe votos de felicidades, exten
-sivos a sua dignissirna família.

Prefeitos
se reúnem
Curitiba -- Prefeitos e asses

sôres das municipalidades de
Belo Hor:izonte, Florianópolis,
"Pôrto Alegre e São Paulo reu

niram-se nesta capital a fim de
.

debaterem assuntos de adminis

tração municipal de mútuo in
terêsse.

Na' reunião, foi firmado um

convênio que estabelece as ba
ses de um órgão associativo das
prefeituras das capitais de' Es
tado de todo o Brasil. Esse ór

gão deverá ser instalado ainda
êste ano, em Belo Horizonte. Uma
conferência preparatória foimar
cada para o' dia 17 de julho
em Pôrto Alegre.
Princípaís conclusões' do con

clave:
o Cassar a isenção de impostos

municipais às instituições de

previdência, com a cobrança e

xecutiva das, dívidas atrasadas.
o Cobrar impostos das com

panhias distribuidoras de corn-:
bustíveis.

o Fiscalizar os serviços de e

nergia elétrica, visando o cum

prírnento estrito da lei por par
te das concessionárias.

o Criar institutos municipais
de previdência.

o Sugerir às bancadas fede
rais uma reforma constitucional

para melhorar a cota do Artigo
20, atribuida às capitais.

Agasalhos�"<para Inverno

Casa Erlit.a

•

o
•

energia
Embora não cáiba �enhúma responsabilidade, nem'

à Empresul, nem tampouco à Canoinhas Força e Luz,
pois esta tem contrato de fornccimento com a primeira, a

verdade é que o motivo do problema vir se arrastando a

longos anos; prejudicando o desenvolvimento industrial do
nosso Municipio, foi exclusivamente da esperança que as

Associações de -Clásses, Poderes Executivos e Legislativos,
mantinham até então na reconstrução da usina do Bra
cinho e na extensão da linha de Capívarí. Tendo o sr.

Herbert Ritzmann, Executor do Plano de Obras e Equi
pamentos do Norte Catarinense, tomado parte numa re

união havída recentemente em Florianópolis e obtido, in
formações concretas de que o nosso problêma de energía
e fôrça, terá que ser resolvido por nós, mesmos, dado a

solução não estar afeta diretamente à Emprezul nem ao/

aludido Plano, pois o Norte Catarinense, principalmente
do Municipio de Campo Alegre a Canoinhas, emprêzas
particulares mantêm contratos em vigor que impedem
uma solução rapida e urgente. Devido prévios entendi
mentos com os

-

seus acionístas, passou a verdade a ser

.outra, diante da realidade.

Considerando esses fatos, as Associações de Clás
ses, Prefeitura e Legislativo Municipal, estiveram reunidas
no dia 4 do corrente, a fim de debaterem o assunto, pro
curando uma fórmula para a solução de tão angustiante
problema. Com a cooperação dos gerentes dos' Bancos
locais após entendimentos entre todos os presentes, ficou

" decidído a composição de uma Comissão Executiva encar

regada de ouvir préviamente a opinião de um tecnico a'
respeito das quédas d'agua que possue o Município, in-
clusive estudar a possibilidade e meios, em colaboração
com a Canoinhas Força e Luz S. A., da montagem de
uma turbina na'Usina que está sendo construída na qué-

.

. da do Rio Timbó. Ficou ainda decidido na mesma reu

nião, outorgar direitos ao sr. Prefeito Municipal no senti
do do mesmo viajar à Curitiba e contratar um técnico
para o levantamento das nossas possibilidades para uma

Usina própria. \.

Conforme se poude observar na aludida reunião,
podemos adiantar que desta vez o problema será soluci
onado, pois notou-se bastante entusiasmo e bôa vontade
entre todos que a ela compareceram .. Na proxima sema

na, após ser ouvido o técnico, poderemos dar noticias
mais concretas e. possivelmente mencionar por onde serão
iniciados os primeiros estudos. ."

MUDAS DE PLAN�
TAS, FRUTIFERAS

. Macieiras, 8lmeixeiras, pesseoue,iros, ete,
pelo preço de custo à sua. disposição na
':li.

.,. ,

Assoe. Rural de Canoinbas
\. k "cf

"

_,
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na

PRESENTES
para o dia dos

12 de Junho

I

Dr. Arnoldo Peite.r Filho
·

-, :;. ADVOGADO
CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

Advocacia em geral, especialmente crime

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

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

CORDAS INSTRUMENTAIS.
Para Violão - Bandolim

Cavaquinho etc. Em Jogo compléto, como também
vendemos avulsas ...

CASA LANGEJ\
Rua Paula Pereira, 793

I A Recem Instalada Loja Favorita
Oferece: (antiga Loja das Novidades)

Cobertores de Lã para casal Cr$ 350,00
Cobertores de Lã para solteiro 250,00
Calças, de brim para homens 165,00
Calças plasticas para crianças 18,00
Meias para homens 18,00
Meias de Naylon pará homens 135,00
Blusas de Malha para senhoras 40,00
Blusas de Lã tamanho único 250,00
Meias rendadas arnericanas.p/ sras, 160,00

<.,

Roupas Feitas, Malhas e Bijouterias ern geral
PREÇOS SEM CONC�RRtNCIA
Faça 'uma visita a recem instalada

Lo J A FA V O R I T A sem compromisso.

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até·a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

V�ndas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
R_ua 'aula Pereira _- Edifitio próprio

..........__1 .

Vende;: se
Urna casa de -màdeira com 96 m2, galpão etc, com

a. àrea de chão de 800 m2,' 50 pés de frutas de ótimas
qualidades; situada à Rua Barão do Rio Branco, traversa
João da Cruz Krailing, pelo preço de Cr$ 150 ..000,00.

. /
Tratar CDm o Sr. Alfredo Garcindo em Canoinhas.

·V'ENDE-SE
lRATOR FORDSON MAJOR (DiESEL)

Em ótimo estado com pouco uso; com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

•

"�'o PASSA ONDE OUTROS
r··

camioneta brasileira
'3-,. com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFÔRTO

MAIOR UTILIDADE

Reune, em um só veículo, a furgão, o carro de passeio
e a utiltdcde, do Jeep-Willys_ Visite em nosso salão
exposição o veículo ideal para o campo e a cidade.

.;,
... .,. "

.,!!l_ Basilio Humenhuk
& Cia, Ltda,

\ '\

CONCESSION.A�IO DA WILLYS-OVERLA�JD DO BRASIL S.A•

.
.

FICAM

I '

6.6.1959

Cobertores,
pijamas peluciados

CASA ·ERLITA

Presisa .: se '

um rapaz de 14 a 16
anos,

Para aprendiz em

pintura apresentar-se
na casa Esmalte para
Teste. 3x

Estolas de 'pele
CASAERLITA

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

V. S. poderá comprarre
logios modernissimos

anéis e brincos de. di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

VEND.E-SE
Uma Espingarda, calibre 32,
Alemã legítima, em perfeito
estado de conservação.

Tratar com o sr. Clemente
Dambroski, à Rua Mare
chal Deodoro, Canoinhas. lx

Cyro Ehlke
, ADVOGADO

Rua Major Vieira, 290

(em frente ao Clube

Canoinhense)

Assine! Leia! Divulguel
Correio do Norte

Casacos, casa.quinhos,
blusas, pulovers

�teit4

! i:;:

..
í,

..
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CONVITE
A Sociedade Tiro ao Alvo "Canoinhas", convida

os senhores Sócios e Exmas. Famílias, para tomarem parte
no grande Tiro de Prêmios, que levarão à efeito, amanhã

nos seus stands.
Pelo comparecimento, .agradecem

A DIRETORIA.
Canoinhas, 4/6/59.

:::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'===:::::::::::
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55 O financiamento de construção da casa própria feito pela ::
c c

C C
.

a Economica Federal de Santa Catarina II

H
a� ::

� n
5i depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ::
5i Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii
C C
•• suas reservas em depósitos na :1
� . C

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii,
" g

ii SANTA CATARINA. ii
ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
" H

ii Oliveira n. 544, em frente a'Matriz Cristo Rei �5K SE
H � ii
55=:::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::==::=::::::::::::::::::

Curso- de formação de Sargentos Combatentes - AVISO
o Gomando da Terceira Companhia Isolada da "Policia I

Mititar, sediada nesta cidade, à Rua Vidal Ramos. publica para
conhecimento público, que conforme determinação do Comando

Geral da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, acha-se
, aberta até o dia 15 de Junho p, vindouro, as inscrições para o

Curso de Formação de Sargentos Combatentes desta Policia Mi

litar, cuja inscrição obedecerá o seguinte expediente:
Idade: de 17 á 30 anos

Atestado de Conduta Civil
Atestado de vacina Anti-Variolica
Certificado de Reservista de la, 2a ou 3a Categoria.
Para os não reservistas: Atestado de Alistamento Militar.

Qualquer outro esclarecimento a respeito poderá ser con-

seguido no Quartel da Terceira Companhia Isolada da Policia
Militar do Estado, corri séde nesta cidade,

Adquira agora
cs 400/00

por
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Edição Espectai Instrutiva Escolar
da revista "0 TICO-TICO"

O sucesso da primeira Edição
Especial Instrutiva Escolar de
"0 TICO-TICO" intitulada AL
BUM COROGRAFICO DOBRA
SIL, justifica o ínterêsse que
vem despertando a nova edição
já em circulação denominada
RIQUEZAS DE NOSSA TERRA'

Como o seu nome deixa cla
ro, RIQUESAS DE NOSSA'
TERRA, focaliza o potencial já
dinamizado e ainda latente do
País, suas riqUEzas naturais nos

tres reinos, seu apróveitamento,
8 atividade do homem brasileiro
no campo, nas minas, na busca
do petróleo, nas salinas, nas in
dústrias ligadas à extração e cul
tivo de todos os bens. que ncs

proporcionou ii Natureza. A bor
racha, o sal, o algodão, a car

naúba, o milho, o ouro, o ferro,
tudo é mostrado com detalhes,
e inúmeros são os dados, atua
lizados" referentes ao assunto,

RIQUEZAS DE NOSSA TER
RA, edição de grande formato,
inteiramente em cores, bem i

lustrada, bonita, útil aos estu

dantes e ao professorado é um

verdadeiro retrato do Brasil.

A próxima edição terá o tí
tulo de HIST0RIA E ORIGEM
DAS COISA'S e aparecerá em

fins de Junho.
x x x

Uma edição de '
/'

Sociedade Anônima "O Ma}ho"
Rua- Afonso Cavalcanti, 33
Caixa Postal, 880
mo DE JANEIRO - Df.

apenas
•

-

mensais a

"VELOZ"

Mais
de

Pontos
diferentes Apara
seu T R I CO

técnico especializado,
• Faz 150 pontos em 10 segundos'
• -�:o'.":Z�:�� �';::,�:�,P��:::%:,';':�' 0' ponto" �.'..., ..t.;• Se comprova que a máquina "Veloz" é de qualidade '

.

"::}\?::::::}::;"
superior sem igual, só pelo fato de que é constituída
com melhor agulha de mela usada na indústria.

• Sua durabilidade é garantida por muitos anos por'
ser solida no seu fabnco \
inteiramente de metal

Faz um, Polower em 4- HORAS
�"'L'" A MELHOR MÁQUINA DA A TUALlDADE PORQUE:

• Executa o trabalho rápido e autornàtrcarnerrte

por mela de movimento do pente simplificador
de meia "Veloz" da recente descoberta do nosso.

L
Concessionários exclusivos"

MÁQUINA DE TRICÔ
ULTRA RÁPIDA

COM. E IND.
.

,GERMANO STEIN S. A.
FILIAL CANOINHAS

Hospitalar "São Sebastião"

CO N V\rT E
Sociedade de Papanduva

--

. Na qualidade de Presidente da Sociedade, Hospitalar "São
Sebastião" desta cidade, e usando das atribuições que me confére o

artigo 43, letra A, dos Estatutos desta entidade, e de conformidade
com o artigo 15, dos mesmos Estatutos, convoco-vos na qualidade
como sócio e 'membro desta entidade,· a fim de tomarem parte na

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 7 de junho. ás
14 haras, a fim de ser eleito novo Secretário, visto a renúncia do
atual, ou outro qualquer pronunciamento da Assembléia.

ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA
Presidente

Arroz
Com e sem classificador,

,I

Pronta entrega

z. GARCINDO & KNOPPEL LTDA�

AVISO
O Tenente-Coronel Chefe do Campo de Instrução Marechal

Hermes - Três Barras, faz saber aos interessados, que se encon

tra na Secretaria dessa Unidade, o PROGRAMA PARA O EXAME
DE SELEÇÃO A ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(Es S A), referente ao ano de 1959,

.

As· pessoas que desejarem maiores esclarecÍmentos, deve-
rão dirigir-se à Secr etaria do CIMH.

FRANCISCO JOSÉ LUDOLF GOMES
Ten. CeI. Chefe do C IMH

Uma vezporsemana
CACHIMBINHO

Amigos, bom dia. Muitas e muitas vezes o cronista de "meia
tigela" não tem por onde começar o seu trabalho, porquanto vezes

acontece que, a matéria não existe e vamos então procura la na Ian
fazia, no devaneiro. na quiméra; as palavras, para quem as escreve,

surgem, saem de um caleidóscópio maravilhoso e então nossa pena
não se cansa de submergir, pescando: mesmo que sejam as mesmas,

palavras essas que são nosso orgulho, porque as criamos, lapidamos,
até deixa-las .qual cristal resplandecente aos nossos olhos, ávidos por

�

descobrir nélas, algo de novo, tentamos então transforma las em re

forço para o nosso castelo, que será destruido pelo egoismo deste mun

barato, onde predomina o orgulho e a vaidade; deste mesmo mundo
onde sómente existe a vontade e o interesse proprio.

Mas, existem certas cousas ql,le achamos e guardamos em

nosso coração, aguardando o dia em que as possamos. exterearizar.
Lá se vão 18 longos anos em que conheci aquele rapaz, que

como toda criança o faz, foi cedo para que-não chegasse tarde demais,
no seu primeiro dia de aula, Lá estava ele com seu sorriso franco,
a enfrentar-me com um olhar pasmado que não sei explicar como al
guéoa que tem p.elà frente um adversário poderoso e cruél.

Alj mesmo defronte do portão da escola, pizando a grama mo

lhada que eu também pizava, colocamos os alicercees de uma amiza
de que o decorrer dos aoos nunca conseguiu abalar. Passou-se o tempo
e com ele a vida transformou-se. Os bancos da escola foram substi
tuidos pelas mesas de bar. Perdiamos, ou ganhamos noites que fica
ram, umas esquecidas outras guardadas em nossa memória,
Nossa companheira era a noite, companheira inseparavel muda teste
munha das nossas confidencias e de nossos problemas. Era, muito das
vezes nossa única camarada e então' ficavamos a esperar que ela
tambem se fosse. preterida pelo sól que a enxovalhava com um sor

riso de sarcasmo, por que ele, o sól, tinha mais companhia e é o pre
ferido das sereias e das crianças.

Um dia me despedi deste amigo, n'uma sexta-feira, n'uma
noite em que as estrelas brilhavam mais, pois seria a ultima noite de
um ex-boêmio que a havia abandonado. Disse-me então "Felicidades
e dentro em breve irei procurar esta mesma estrada". E agora amigo
Alfonso Koch, chegou a minha vez, não de despedir-me mas, de dese
jar a você, a tua esposa, os melhores vetos de felicirJades e que esta
os acompanhe em todos os passos. Felicidades Alfonso Koch, a você
e a tua senhora.

Devido a falta de espaço, foi-me totalmente ímpossivel co

mentar o baile do dia 29; voltaremos com isto lílIO próximo sábado.

x X X
(

E' única mas é bôa. O Yalú na ultima pescana, estava coçan-
do a perna com sua própria dentadura.

Por hoje é só e até a próxima semana.

n-

'-
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DAS AFAMADAS MARCAS:

PIRELLI - Cruzador, e Pé de Galinha.

FIRESTONE - A: T. Lameiros e H. S.

GOOD...,YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,
de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

Servicentro Esso {anoinhas Limitada, ou

em Tres 'Barras, nas Lojas de MERHY SELEME & FILHOS I
"-

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA_
SÉDE ITAJAí SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
CAPITAL E RESERVAS - c rs 240.000.000,00

Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma, 134 ç - LOJA � 341 - Rua Marconi, 4� - Rua Florêncio de A9reu, 637 1f.. •. ..

.

.

Rua do Carmo 66 • Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Çincinato Pamponet, 187 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

S;:ndereços Telegraficos: . São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI � R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia.INCONORTE - R. Cin
cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguá,' Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte,' Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciuma, Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolie, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz 'Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôr to União, Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, 'I'ijucas, Timbó, Tubarão, Uruseanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Paraoa - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Matiugâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul,
Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jebojicabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú

Paulista. Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

,Agencia no Estado do Rio de Jan�iro - Barra Mansa.
.

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

Escrit. Estado S. Paulo - Alfr�do Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, Sonsas, Tremembê e Vila dos Lavradores

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1959 -, (Compreendendo Matriz e Agências)

=========Á=,=T=I=V=O== 1.1 P A S S I V O

A - Disponível
CAIXA

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

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Reali�ável
Títulos- e Valores Mob'fliarios:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive 5S do valor nominal de
Cr$ 28,398,500,00, depositadas no

Banco do Brasil SjA., à ordem da
Superintêndencie da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal'
de Cr$ 1.000.00u,00 depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto-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
(Divisão Impôsto de Renda)'
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

, C - Imobilizado
63 Ediíicins de usá do Banco
Móveis e Uten�ílios
Material de Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes

,Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custôdia
Títulos a receber de CjAlheia
Ou tras contas

1.551.195.769,90
271.165.587,30

1.749.004,348,80
1.122593.195,40 4.693.958.901,40

11.522.570.415.90

288.843947,60
201.60H40,90

81.860.224,10
31.205.817.50 603514.430,10

"

23J100.488,20
83.42!,00

2.643.537,30
80.993943,50 107.521393,00

784 667.622,80
32.233.691,80

2.400.782,449.50
2.140.827.995,60

38.202.484,30
290.284.60

3,395 419,7�
230.376.851,50 5.630.776.799.80

77 .382.893,90
3.311.246,00 5.818.992.332,70

232 986569.30
56.159.923,50
5.260.105,20

102,00 294.406.700,00

7.537.713.80
I

2.096.575,90
102.063.762,00 11l.698051,70

F - Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo fie Reserva Especial
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reser'vas

1�5.000.000,oo 125.000.000,00 ,.

18.000.000,00
90.519.299,70
1.000.000,00
5.480.700,30 240.000.000,00

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto pr02;0
de Poderes Públicos
de Autarquias:CjArrecadação
em Cj Sem Limite
em Cf Limitadas
em Cj Populares
em Cf Sem Juros
em Cf de A viso
Ou tros depôsi tos .

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
8 prazo fixo
de aviso prévio

196.280.419,40
78.922.415,60

1.277.433.395,40
135.406.039,70

1.090.953.531,80
.

29�OL771,60
52.967.906.20
170.717.536,00

",

3.032.483.015,70

198.053.292,40
120.750.943,20 :318804235,60

3.351.287.251,30
Outras Responsabilidades

Títulos Hedescontados
Obrigações diversas (inclusive
8S operações de caíê)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
.

Dividendos a pagar

171889 329,50
2.653 755 582,00
112.33L769.50

286.111,00

77.667.919,30
3.374,694,20 3.019.305405,50 6.370.592.656,80

H - Resultados Pendentes

Coatss oe resultados 218.018.857,70

. I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia ,e em custódia
Depost. de títulos em cobrança:
do País

(

do Exterior
Outras contas

1.822.361.357,20

1.748.475.997.70
528.351,10 1.749.004.34,8,80
_). 1.122.593.195,40 4.69�,958.901.40

11.522570415,90

Itajaí, 12 de maio de 1959 M Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor Ad

junto - Otto Renaux; lrineu Bornhausen e Antônio Ramhs, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Guarda Lívros v Reg. no CRC.SC N. 1'081

t

. ,'",,
�,��*
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CORREIO DO NORTE 6-6.1959

QUANTO CUSTA UM LITRO
DE GASOLINA

Trabalho organizado foi levado a efeito com a colabora-
.

ção de todoaos tratoristas que decendem de famílias de lavra- Taxas e Impostos, no mon-

dares. Possuindo esses tratoristas noções generalizadas sobre ara-
� .tante de. Cr$ 6,73, faz7m co�

ção e plantio, facil foi conseguir que os lavradores aceitassem a que.o litro de. g�solma seja.
idéia de mecanizar a lavoura, admitindo muitos até a aquisição vendido no DIstrItO. Federal
de tratores e implementas agrícolas; e .uso de sementes selecio- ?elo preço de C,r$ 9,�8, quando
nadas de cereais que até então nao havia seleção. Não foi fácil ele ch:ga ao pais somente por

senhores associadas, convencer muitos lavradores no que diz res- Cr$ 0,03.

peito a aquisíção de sementes de cereais que eram jogadas 1:1 Esses tributos, representando
terra sem normas e orientação. Muitostínham por hábito úsar as 74,21% do preço total de um
mesmas sementes degenerando com isso a produção de milho, litro de gasolina, são cobrados
feijão, arroz etc, na seguinte proporção: agia,

O trabalho organizado levado a efeito foi notado durante Cr$ 2,29; imposto único, Cr$ 4,24;
a realização da 2a. Exposição, pois notou-se surpreendente resul- taxas alfandegárias,· Cr$ 0,07;
tado na apresentação dos produtos agrícolas apresentados pelos taxas de previdência, Cr$ 0,09;
lavradores. Cereais desenvolvidos de um so tamanho apresen-

fundo de frete, Cr$ 0.04.
tando videntes sinais de que foram tratados e escolhidos no seu Os outros itens que comple
pantio. Notou-se que os produtos selecionados foram o bom re- tam a estrutura do preço de um
sultado do trabalho de orientação e eslarecimento ministrado aos litro de gasolina são: despesas
lavradores por ocasião da seleção de sementes. Terras cansadas gerais, c-s 0.65; taxa de álcool,
foram transformadas da noite para o dia em terras férteis gra- Cr$ 0,15; comissão do revende
ças ao trabalho de aração e

\ gradeação tendo sido usado nêsse -dor, Cr$ 0,82; lucro das com
mistér adubos especiais que' os senhores associados adquiriram na panhíes distrtbuidoras, Cr$0,19.
Associação Rural mediante preço módico, A Agricultura de Ca- '_� _

noinhas senhores associados, está num progresso bastante eleva- '

do dado o que ,temos realizado em vosso benefício dentro dêstes Luvas de Malhas
ultimas 4 anos dado a organização que se vem procedendo em

pról da mecânízação da lavoura.

Assoe. Rural de Canoinbas
RELATORIO DO PRESIDENTE

(continuação do último numero)

zeiros, importancia esta que serviu para a distribuição de prê
mios aos lavradores. Além disso sempre atendeu as nossas reivin
dicações sempre que solicitadas.

Para vos fazer crêr, senhores associados, uma pequena
sintese do que foi a colaboração da Secretaria da Agricultura,
menciono á .ímportação de arame farpado, vendido aos senhores
associados a preço de custo. Recebemos mi! rolos e conforme do
cumentos de lançamentos não houve um rolo de arame vendido
com lucro superior a 10%. Pelo visto poderão senhores associa

dos,'yerificar os multipios beneficios prestados a vossa classe. Não
menciono aqui outros tantos beneficios, por serem desnecessários
e já 'do conhecimento vosso. A união faz a força, cujo lema tem

sido nosso incentivo e a nossa vontade em congregar os senho
res associados em tôrno da Associação Rural. Podemos afirmar

que entre vós não mais existe o desconhecimento das coisas agrí
colas pois a administração da Associação Rural não tem poupado
t>sfQrços para elevar o nível cultural da gente do campo.

Senhores associados a alta percentagem do nível Agrícola
do nosso Municipío prende-se ao fato de têr a Associação Rural
feito urrr trabalho organizado de propaganda em tôrno da aduba

ção de terras consideradas inferteis. O adubo foi vendido com

mínima margem de lucro e facilitado o trabalho de aração por
intermédio dá Patrulha Moto- Mecânizada do Govêrno do Estado.
O aument.e da produção de todos os cereais é um fato consuma

do conforme contam as nossas Estatisticas.

Distribuimos um vagão de ramas de aípim e cêrca de

quinhentas sacas de íÍdubos de qualidades dívérsas, produtos ês
tes recebidos da Secr'etaria da Agricultura e Diretoria ligadas a

mesma; as vacinas são vendidas a preços baixos com a única fi-
-nalídade de incrementar a produção da Pecuária. Foram os cria
dores orientados por funcionários competentes tendo os mesmos

sido estagiários de Entidades do' Govêrno do Estado. Isso serviu
para que tivessemos hoje um aumento considerado no rebanho
do Municipio.

.

Máquinas foram emprestadas aos _senhores associados prin
cípalmente a aqueles que não dispunham de recursos. Nada fo.i
cobrado. Além disso_ainda vendemos a, êsses lavradores sementes

para cobrança na época da colheita Estamos mantendo êsse mes
mo rítmo de trabalho ha muito tempo e os lavradores vem se

beneficiando com isso mantendo um rítmo de- trabalho apreciá
vel contribuindo com isso para o aumento da produção agrícola.
Está a Associação Rural mantendo essa iniciativa 'afim de assis
tir o pequeno lavrador que é o que mais contribui para o desen
volvimento da lavoura do mosso Municipio. As máquinas empres
tadas aos lavradores são mensalmente revisadas.

A Associação Rural de Canoínhas, orgão. de classe que
orgulha o Municipio, é a lider do planalto catarínense, tanto pela
SUa organização como pela assistência que presta ao seu associa
do. Do ponto de vista das metas e da economia do Municípío, na
sua maior amplitude, teve a Associação Rural um papel destaca
do. Comandando ,. batalha da produção, as estatisticas spresen
tam saldo considerado de cereais exportados e aumento do con

sumo que anualmente se apresenta. conforme o aumento da po
�ulação. Estimulando o lavrador a plantar cada vez maior quan
tIdade, vem obtendo com isso resultados que beneficiam .Ganoi-

- nhas e- Santa Catarina. Nosso exemplo senhores associados está
sendo seguido por outras Associações, haja visto o número de
associados de outros municípios que se associam a Rural de Ca-
noinhas. .

-

Com o apóio irrestrito das Diretorias e Secretarias liga-
das ao Govêrno do Estado, temos conseguido o alto nível de pro
dução agrícola, incluindo o Municipio em ótimo conceito da ba
talha da recuperação economica do país. Os senhores associados
tem também colaborado nêsse sentido, pois trazendo a nós suas

reiVindicações, solucionadas em comum acôrdo, contribuem para
o desenvolvimento de todos os setôres do meio rural é que pro
porciona razões para a finalidade altruística. em que todos nós

(continúa no próximo número)

EDITAL
Maria Góss Glinski, Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ga
noínhas, Estado de Santa Cata

rin!!. F8� saber que pretendem
casar. Faustino Damborowiski e
Edellrudes Adélia Riechter. Ele
solteiro, operaria, natural deste
Distrito, nascido a 17 de Novem
bro de 1936. residente neste

-

Distrito, filho de Pedro Dam
borowiski já falecido e de dona
Francisca Damborowíski resi
dente neste Distrito. Ela soltei
ra domestica, natural de Colo
nia Vieira deste Estado nascida
a 10 de Abril de 1936. residen
te neste Distrito; filha de Fré.
derico Riechter e de dona Ma
ria de Barros Riechter, residen
tes em Itaiopolis deste Estado.
Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na Ior-.
ma da Lei.

'

Paula Pereira, 21 de Maio de
1959.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

Casa Erli1a

CANOINHAS

Motores "'MWM"
-

Diesel

Tipos· KD 12 de 5·40 HP - 1 a 4 cilindrai
Tipos FB . GA·HA FULPERLAND com refrigeração

8 ar e a agua de 3 - 5 - 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

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

,CLINICÁ DE Q-LH,QS
DR� SZYMANSKI �

ESPECIALISTA EL'i CIRURGIA OCULAR
ATENDERA EM

C ANO' I N H A S
do dia 3 até o dia 13 de Junho (

MODERNA CIRURGlA DOS OLHOS

TRATAMENTOS - EXAME DE REfRACão - OCULOS
VODsultas: anexo do consultorio Dr. Cubas

Atenção Srs. ' Criadores 1
,

O Dr. Fernando Rodrigues Laureano, médico veteri
nário, comunica aos srs. criadures que está atendendo na

Associação Rural de Canoínhas, ou pelo telefone 232.

Atende à domicilio e tambem chamados do interior. � 50.

Beba
•

mars café
...-

preferindo sempre o café /

SAUDAVEL-·

-

\ e SABOROSO

Rua Paula Pereira, 1.Q61
,

Fone, 126

_._
• Santa Catarina

1
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Hoje: os srs. Francisco Fer
nandes Luiz; Tufi Nader e'
Oscar Pereira,' as men-inas
Regina Maria, filha do Dep.
Federal Arolde Cide Carvalho;
Maria Euli filha do sr, Ma::
noel [ungles; Alice fiilha do
sr. José Grettin e Paulina fi
lha do sr. Ananias Petrint..
chuk, a S1a. dna. Maria Hor
tensia esp. do sr. Quintino
Furtado; os meninos Romeu
(ilho do sr, Carlos Mülbauer
e Orly filho do sr, Manoel
Eleuterio Furtado.
Amanhã: as sras. dnas. A

lice esp. do sr. Oraciliano
Machado e Florentina .esp.
do sr. Romão Nideielski; a

menina Aurea de Lourdes fiz
lha do sr. João Triertoeilcr.

Dia 8: Os srs. Lauro Mü["
ler [oão Fürst e,Me/chioros.Ichoros; o menino Joaquim
Sérgio filho do S1. Berlim A.
Fagundes; a sra. dna. Lais
esp. do sr. Pedro Grosskopt.
Dia 9:. os srs. Francisco

Voigt e Gastão Casamajou; a
srta Edith Guebert; os me"
ninas José filho do sr. Ica ...

quim V. Simões e Felix filho
.
do sr. Antonio f. dos Santos;
o jovem Luiz'Niedsielski; as
sras. dnas. Maria Helena esp.
do sr. Vitor Tomaschitz e
Liane esp. do sr. Sody Seleme.

Dia 10: as sras. dnas. Ber
nardete esp. do sr. Aleixo
Brenny e Olga esp. do sr,

�

Claudio Lourenço de Lima;
as meninas Oonda filha do
sr. Willy· Gorselts e Maria
Tomaeia filha do sr. Hercilio
Müller,' os meninos José filho
do sr. José B. Nascimento e
Altamir Waldemar filho do
Sr. Augusto Pilaty.
Dia 11: os srs. Dr. Arolde

Carneiro de Carualho e Licí
nio Cornelsen; a srta. [uuen-

Orüvetos & Fagulhas
J. Wzorek

Talvez hoje mais do que 'em
outros tempos seria bom relem
brar que' o verdadeiro patrio
tismo não se resume em um

orgulho cultivado que exagera
os méritos de certos politicos.
Nem tão pouco consiste em 0-

.cultar certos êrros dos que são
res_ponsaveis pela coisa pública,
aejam eles nossos correligioná
rios ou adversários pois que os

verdadeiros patriotas quando
necessario, quando não há outro'
remédio- devem ter a coragem

. moral de dizer tambem a ver

dade' crua e nua - se isto ser
ve para despertar a noção de
responsabilidade e evitar para
o futura erros piores, pois mes-

I mo no meio de politicos : bons,
mediocres e no meio dos que
parecem labutar pela boa causa,
ha homens que, quando empos
sados em seus cargos, começam
airefecer e dormir um "sono
dos justos" deixando as obras
começadas sem terminar .•. É
preciso dei>pertá-Ios.

tina de Barros; {J 'menino Ga
briel filho do sr. Oebrael eZ.
Kouba, a menina. Rosiclér fi
lha do sr. Alberto Casamjou; Ios jouens Décio Bronze de
Almeida e João Nelson Grit-
tens.

'

Dia 12: a sra. dna. Maria
de Lourdes esp. do sr. Leo..
nidas Guebert; o sr. Pedro
Grittens; as meninas Lydia
filha do sr. Estefano Bedrit
chuk li Maria Bernadete filha
do sr, Estanislau Knorek.
Nossos parabens.

DESPEDIDA
Ao transferir residencia des ..

ta localidade, onde servi como
professor público estadual,
quero deixar potente minhas
despedidas e meus agradeci-'
menios ao povo desta terra,
pela maneira com que sem

pre trataram, a mim e a mi
nha familia.
Estarei ao inteiro dispõr

de todos em meu novo campo
de tnabalho - Queimados,
município de Papanduoa.
São Sebastião dos Ferrei-

ras, maio de 1959.
.

Manoel Eleuterio Furtado

EMPL·A·CA
MENTO DE
VEICOLOS

Em portaria n. 34, de 2� de
maio pp .• o sr. Secretário da Fa
zenda do Estado, estipulou as ta
belas para a cobrança de impos
tos, taxas e emolumentos devidos
pelo emplacamento. registro e

transferência' de bicicletas e veí
culos motorizados.

Em cada caso, serão as seguiu
tes as despesas gerais:
Bicicletas:

a) particular Cr$ 79,00; b) de ope
rário Cr$ 27.00; de operário sino
dicalizado c-s 20,00;

l

Motocicletas: • Cr$ 237,00
Camionette:

(particular) Cr$ 248,00 e mais
Cr$ 300,00 por placa nova.

Automóvel de aluguél:
c.s 23300 e mais Cr$ 300,00
por placa nova;

Onibus e micro-orribust
c-s 273,00 e mais Cr$ 300,00
pcr placa nova;

Caminhão, éaminhoneta de
carga e trator:

c-s 257,00 e mais Cr$ 300,00
-por placa nova;

Caminhão com reboque: placa
a c-s 450,00;
Indicativa - ,Cr$ -200,00 .

m'ti

-

Cine Tea tro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

Pelo Sangue de Nossos Irmãos
- Superscope -

C/ Robert Stack - Virginia Mayo - Ruth Rornan
"Impetuoso corno a paixão numa mulher! Violento como

'- a luta sangüinária de homens em fúria!
cont. do seriado: --PRISIONEIRO DA SELVA

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

Pelo Sangue de Nossos Irmãos
cont. do seriado: - PRISIONEIRO DA SELVA

----
",

DOMINGO - :: �� hh��:. - Proib. até 14 anos

"A Casa Dos Homens Marcados
- em CinemaScope -

C/ Jack Palance e Barbara Lang .

"Grandioso e sensacional filme policial da
Metro Goldwin Mayer"

2a. Feira - ás 20 h�ras • REPRISE - Imp, até 14 anos
----_.

3a. e 4a. Feira • ás 20 horas • Impr, até 18 anos

A VIRGEM MODERNA
•

C/ Vitorio de Sica, Gabriele Frezatti e May Britt
"Um filme do cinema Italiano"

5.a e 6.a Feira • às 20 horas - Impr, até 14 anos ....

"NORA" - (Casa de Bonecas)
c/ Marga Lopes e Miguel Torruco

"Só um coração bondoso poderia suportar aquela dor
que o destino lhe infligira!"
---_._-

AGUARDEM: Um Certo Capitão Lockhart •

. Sexto Continente - As Gids -

Valerie - etc•••
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HOSPIl"'AL SANTA 'CRUZ
Movimento de pObres indigentes internados e medicados

Em Fevereiro
Em Março
Em Abril
Em Maio

1959. 21 indigentes -

»20 »

.

» 19 »

» 14 '»

Despesas Cr$ 20.66l,00
» 59.894,00
» 28.304,00
» 32.433.00

Total Cr$ 141.292,00
Canoinhas, 31 de Maio de 195.9

,

João Seleme - Presidente.

MISSA. - CONVITE
Vva. Leonor Grosskopf e família

Convidam seus parentes e amigos para aSSIS

tirem à missa de 1.0 aniversário de falecimento de
seu Chefe

GUILHERME GROSSKOPF
que será celebrada dia 9, terça feira às 7,30 horas
na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de caridade

antecipadamente agradecem.
Canoinhas, 4 de Junho de -1959.

e religião
.'-._

Sociedade Hípica e Esportiva "Julio Budant"
CONVITE

A Diretoria, por intermédio do seu presidente. tem o 'prazer
em convidar todos os carrecistas dêste e dos Municípios vizinhos e
suas exmas famílias, bem' como o povo em geral, para assistirem no

dia 21 do corrente (domingo), às 14 horas, na pista situada em

Agua-Verde, a sensacional corrida entre os cavalos "Segredo" do Sr.
Oswaldo' Wolkan e "Ministério" ou "Pangaré" dos Irmãos Pinheiros de
São Mateus. na distância de 500 metros, pela parada de Cr$ 20 000,00.

Na mesma tarde serão disputadas outras corridas de menor

., destaque,
Haverá grande churrascada, serviço completo de botequins, etc:

Certo do comparecimento de todos; para maior brilhantismo
das festividades, antecipadamente agradece.

UBALDO RICARDO DA SILVA Presidente

Mudas de batata ingleza de procedencia ho

landeza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de.
Castro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas,
embaladas em caixas de 30 quilos, estão sendo ven

didas pela Associação Rural de Canoínhas que tomou

a iniciativa de. introduzir em nosso Municipio, mudas
de batatas proprias para exportação.

r.RA FERIDAS,'
E C Z E M_, AS,
iNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

'I' F R i E I R A 5,
� P I r--� H l", 5 I ETC.NUNCI=l EXISTIU IGU�l

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA- tl
BELOS E DEMAIS �
AFECCOES DO

COURO CABELUDO,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




