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Grande Dotei Canoinbas'
A idéia da construção de um Grande Hotel em Canoinhas,

recebeu do povo todo o apoio e colaboração. Teve mesmo o

mais vivo interesse em todas as camadas. Rico, remediado e po

bre, todos estiveram na campanha para dotar Canoinhas de um

Hotel à altura do seu desenvolvimento. Treis elementos dos mais

representativos da nossa Sociedade, permitiram que os seus no

mes estivessem à frente da futura organisação. Treis nomes res

peitaveis e de elevado conceito no n0SSO meio comercial indus

trial" assumiram a responsabilidade perante os acionistas, em

construir o Hotel; ou pelo menos, serem os responsaveis. perante
um Consórcio que pertence à rêde de Hoteis em Santa Catarina.

Cartas e telefonemas estamos diariamente recebendo, para
que atravez de nossas colunas, façamos um apelo aos responsa
veis para a construção do Hotel. Em todas a cidade onde foi ini

ciada essa campanha, teve exite invulgar. Será que só Canoinhas

é que não vai cumprir corri o seu dever? O que será que está

acontecendo? O que foi arrecadado, não dá para o inicio das

obras? Ou o empreendimento não vale o emprego do capital?
Deixamos a palavra final com os iniciadôres da campa

nha pró construção "Grande Hotel Canoinhas".
.

(�ALÇAMENTO
com pedra de sargeta e refugo

Pelo que tudo indica, a Fiscalisação da Prefeitura anda
mesmo desaparecida. Com tantos Fiscais, Dois Secretários e ain

da um Prefeito. .. o calçamento da rua Getulio Vargas (trecho
Banco Inco à esquina da Vidal Ramos) está sendo feito com pe
dras que foram retiradas da sargêta e consideradas refúgo. Não
foi feito com o empreiteiro, um contrato para o emprego de pe
dras de primeira, sem defeitos, principalmente na,s ruas princi
pais? Pelo que estamos observando, o trabalho do calçamento não

tem normas nem regras ..

As ruas principais do centro da cidade, devem receber
um calçamento com pedras escolhidas e de uma só côr, a fim de
evitar que fique fantasiada. O Prefeito Municipal não está fisca

lisando o serviço e esquecendo que o povo tambem está pagando
o calçamento e quer um serviço limpo, correto e suas reivindi

cações estão sempre compativeis com o desenvolvimento urbanis

tico da cidade.

Fica aqui a nossa "sugestão ao sr. Prefeito' Municipal:
Mande examinar as pedras empregadas no trêcho que estamos

mencionando". Depois que as chuvas tirarem à areia do leito das

ruas, as manchas e as pedras refugo, estarão à vista de todos

quantos quizerem examinar.

o Negócio
da CARNE

J: Q. CAMPOS
Quando os 'pecuaristas pediram, há quatro mêses, um

aumento do preço da carne, pois estavam na entre-safra, o G.o
vêrno não deu. Então, vimos isso: pela primeira vez na história

um quilo de carne mais barato que um quilo de feijão, no

Distrito Federal .e em São Paulo. Mas, com artíficiosismos eco

nomicos, "o barato sempre sai caro": o povo pagou a diferença
passando oito horas por dia nas filas dos açougues ou comendo

carne apenas uma vez por semana, depois dessa luta toda.

Então o Govêrno resolveu dar trégua aos frigorificos es

trangeiros do Brasil, para importar carne dos frigorificos estran

geiros na Argentina.

Começou outra história, mais suja. ainda: o nosso dele

gado ou emissário, na Operação, contratou a carne com uma fir
ma Argentina. Depois de conseguida praça num navio, mandou
suspender a encomenda: queria ver o produto antes. E foi a Buenos
Aires. Hospedou-se num hotel visinho a firma vendedora e....

resolveu fazer a encomenda a outra firma, que não tinha, ainda,
navio fretado para isso, nem conseguiu obtê-lo. Por isso não nos

chegou, ainda, a carne argentina.

Chegaram a dizer, aqui e alhures '- pois o fato foi pu
blicado na imprensa platina - que o intermediário desmanchara
o negócio porque o prímeíro vendedor não quisera dar uma co-

missão para a caixinha do Marechal Lott!
.

O escândalo não ficou aí: a firma prejudicada mandou
emissários ao, Brasil, para reclamar, do nosso Govêrno, perdas e

danos, por ter desfeito o negócio.
Há muita coisa pôdre, neste reino da Dinamarca: a carne

é uma delas. Não a nossa carne que vai sendo exportada, de.
muito boa qualidade, para a Europa. A que importamos, não em

si mesma, mas pelos negócios excusos que propicia, pela des
moralização internacional que nos traz de lambugem.

Só uma vassourada em regra nessa comendita, nessa "so
cietas sceleris" que não apenas' rouba o País. aqui dentro, mas

faz tanta sujeira lá fóra, desmoralizando-nos diante do mundo.
Uma vassourada em regra, tocando-os para a cadeia que é lugar
feito para os ladravazes, mesmo os de alto coturno que não se

pejam de ver publicadas suas negociatas na imprensa internacional.
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Orçamento
para,' 1960

Os acontecimentos desenrola
dos à. margem, ou em torno da
discussão da proposta orçamen
tária para 1960, enviada pelo
Executivo à Camara Municipal,
estão sendo feitos e de outra
forma não poderia ser, no re

cebimento de emendas, na mai

oria, apresentadas pelos Verea
dores da UDN. Todo o trabalho
nesse sentido, vem sendo con

duzido com perfeita harmonia e

compreensão de todos os vere

adores que representam os par
tidos políticos naquela Casa.

Debates e movimentação fei
ta em tôrno de uma questão
que não poderia ser de outra
forma. A Camara Municipal de

Canoinhas, aprovará o Orça
mento, com as emendas que fo
ram .tambem aprovadas. Dentro
do prazo legal, será encaminha
do ao Poder Executivo.

João Koenig
Recente áto do Sr. Governa

dor do Estado, nomeou o sr.

João Koenig, Delegado Especial
de Mafra. Pessôa bastante esti
mada no visinho Municipio, a

nomeação causou a mais viva

satisfação entre todos que co

nhecem a personalidade do sr.

João Koenig. Homem correto,
trabalhador, no cargo de Dele

gado saberá impor o seu cara

ter e demonstrará a sua capa
cidade de trabalho, agora aliada
à justiça e ao direito.

Cumprimentamos o sr. João

Koenig, desejando-lhe exito nas

novas funções que acaba de as

sumir.

Tte. Agenor Flores
Foi designado Delegado do Re

crutamento Militar da 14B DR
16B CR. com séde e� Canoinhas
e jurisdição sob os municipios de

Itaiópolis e Papanduva, o 2° Te
nente Agenôr Flôres, que subti
tuirá o 1°. Tenente Benur Au

gusto Muniz, ultimamente trans

ferido para o Campo de Instrução
"Marechal Hermes", sediado em

Três Barras.

Agradecimento
A Direção do Ginásio Santa

Cruz vem manifestar públicamente
seu agradecimento a Dona Nereida
Cherem Côrte e Dona Zilda Soa
res Corrêa. pelo Bingo realizado
no dia 28 de novembro, no Clu
be Canoinhense, em benefício do
Ginásio Santa Cruz.

A Diretoria deste estabeleci
mento agradece igualmente às
Casa Mayer, Erlita, Jair Côrte,
Novo Mundo, Lojas Unidas e Oro
lando Olsen S. A., que tão gene
rosamente contribuiram com prê-
mios.

A Diretoria

LLvros, romances

CASA ERLITA

itaç�
Agitaram-se os debates parlamentares com a noticia de

que aviões da FAB haviam desaparecido de uma base em Minas

Gerais, e um movimento estava se preparando no meio do povo,
para a derrubada do atual Governo, ou a mudança do seu atual

regime. O certo ninguem sabe. Boatos os mais contraditórios, se
espalharam por todo este nosso in.enso sólo pátrio. Revolução!
Revolução! gritavam os mais exaltados. Outra--tentativa de golpe,
diziam os' qUE' estão a favor da atual administração.

Mas na' apuração da verdade, tudo não passou de um

susto ao Governo. Uma meia duzia de revoltados, conhecedores
da atual situação do nosso País, resolveram pilotar uns aviões e

de uma cidade de Goiaz, dizer aos nossos homens públicos que
está tudo errado. Que as razões das angustias do povo, estão

superadas. A fôme, o descalábro administrativo, a má administra

ção dos Institutos de Previdencia, que arrecadam cifras estron
dosas e deixam' em abandonos seus associados, está motivando à
revolta popular. A inflação ameaçadora desvalorizando completa
mente a nossa moeda. O que essa meia duzia de brasileiros co

rajosos querem fazer é alertar o Governo que ele precisa' ter
coragem de enfrentar o problema com decisão e patriotismo. E

que no auditorias público, está ressonando o éco da voz do povo
- o povo das ruas .;._ o agricultor' - o homem esquecido do
interior - o campesíno pobre - o produtor rural abandonado;
Estas ·vozes estão representadas nessa meia duzia de heróis que
com sacrifício I de suas proprias vidas, querem alertar o Governo
do que pode acontecer, se essa situação perdurar por muito tempo,

Assim apreciada a questão, como sendo de objetividade,
com vistas aos interesses gerais, deduz-se que esses revoltados
não querem tomar o Governo coisa alguma. Já pelo principio
porque tentam, e mesmo pelo numero da corajosa iniciativa, é a

conclusão que devem chegar os desapaixonados. Essa serie de
fatos concretos' havidos dentro da atual administracão federal sem
dela tomar

.

conhecimento o Governo motivarão não só o que
estamos vendo, como tambem outros surgirão - as' manifesta
ções de ruas que vimos assistindo, se não devem ser fomentadas
nem dirigidas a rumos que lhes disvirtuem o sentido, podem,
contudo, ser aplacadas ou extintas, por via de soluções cOhcretas,
justas e de plano elevado, como o momento angustiante porque
passa a Nação, se impõe que as decisões sejam inspiradas nos

verdadeiros principias democráticos, na livre discussão dos pro
blemas gerais e dos interesses coletivos.

E, enquanto isso não for feito, estaremos sempre' na erni-.
nencia de novas tentativas da natureza dessa de Minas-Gerais.
Aparecerão outros patriotas. Surgirão outros que nessa tentativa,
obrigarão o Governo, dar carne e feijão ao povo

HOSPITAL SANTA CRUZ
Assembléia Geral Ordinária

De ordem da Diretoria, convido os senhores asso- -

ciados do Hospital Santa Cruz, para comparecerem e to-
.

/

marem parte na Assembleia Geral Ordina ria a realisar-
se no proximo dia 10 de janeiro de 1960, pelas 10,30
da manhã, nas salas de Reuniões do Hospital.

ORDEM DO DIA
1/ Eleição da nova Diretoria - periodo 1960/62.
II Eleição do Conselho Fiscal - periodo 1960/61.
III Relatório do período anterior.

Canoinhas, 3 de Dezembro de 1959.

ZENO CARVALHO ZIPPEL, 10. Secretario.

Cartões para Natal e Ano Novo
.

DESCONTOS PARA REVENDEDORES

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

Aviso daCão Perdido
Desapareceu dia :io, da

residencía dó snr. Flavio

Wagner um cachorro per
digueiro, de côr branco. e

preto, atendendo pelo nome

de REX.
Gratifica-se a quem en

contrar ou dér informação.
Telefone 192. 2x

Congregação Mariana
A Congregação Mariana pede

o comparecimento dos congre
gados para comunhão geral e

reunião em conjunto com as

Filhas de Maria no dia 8 de
dezembro próximo, festa da
Imaculada Conceição'! ..

A Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

.J •

CíVEL COMÉRCIO TRABALHb
-iRua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime <'

Praça ·,Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236,. e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

I Dr. José Bonifácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Cr iminaia . Inventários e Partillhas
. \

Atende· d'iariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horas

Esceitôtio: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) 'i-_IITAIÓPOLlS -- S. C.
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JEPP;:tWILLYS \

Vende-se um Jeep Willys ano 1951, reformado,
com capóta de aço Carraço, em perfeito Estado.

Preço conveniente.

Tratar em Basilio Humenhuk & Cia Ltda,
nl cidade. 2x

ALUGAM-SE
Duas salas á Rua Major

Vieira em frente ao Club
Canoinhense.
Tratar com o Snr. Sady

,
Seleme nas .Lojas Unidas
Ltda.
.'

Ix

Isqueiros
Concertamos qualquer tipo.
Informações nesta redação.

Almanaque d'
O Pensamento
venha buscar o 'St;U .e

na Impr. Ouro Verde _ LIda.

SAIAS, última
_

moda

,e4tt4 �ttit(J,

Procura - se
Um sacio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

Loteamento
No loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote
com 1:971 m2.
Tratar com o encarregado

sr. Odilon Pazda.

PRECISA'"SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
. Um _ produto bom,

especial 'e _ cenoinhense l
,

v. S poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos '

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Confecções' finas
para senhoras

Casa Erlita

Côrte Pr, Lauro Müeller, 751 • Fone 125

Canoiuhaa • Santa CatarinaJ .

oíerece com 'prazer ,I

Ar,mas:e Munições 7 _ Polvora =+ Balas de todoaoe calibres
, "'cartuClieiras 7 Bolsas 8 "tiraoólo " - 'Coldres - C3apas para

espingardas e revolvera - Cartuchos CBC e VELOX carregados
. Cartuchos de metal

5
Grande sortimento - melhores preços

A· mais antiga
A mais sortida
A melhor
A 'preferida

Oficina

_Relâmpago -,

Completa a.ssistência para.
b· . I- t do pequeno concerto

sua lele e a . até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas ã. vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

.. ..

Otimas Propriedades
\

à Venda �

Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
xxxxx

Um bungalô de madeira, 8xlO m., com garagem ;e, .

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada.
x x x x X

/
__

Uma casa residencial 'lO'x 12'mts., em Xarqueada
com 6.000 m2' de terra e grande' número de benfeitorias.

,

Tratar preço e condições com v

O D I LON PA:Z DA, em Xarqueada.

Geladeiras- Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios SempI pilha de lanterna pI 300 horas

-,
Rádio moderno Portátil Semp, ;') /

com 6 transistores - onda longa e curta.

Máquinas de Costura L"EONAM e FILLIPS.
-

Motocicletas' JAVA - Lambreta VESPA.
'Bicicletas de diversas marcas ..... Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

L O u r e n c O· B u b a·
, '

..
"

Canolnhas - Rua Paula Pereira,796 • Sta. Catarina

Para pronta entrega em suaves' prestações _
mensais

com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel Ltda. I
=---------

Móveis .simples e de luxo
,

A Marcinaria de\Rafael Dethiuk está aparelhada
para atender pedidos de. móveis de qualquer tipo e dentro
de curto prazo.

.

Precisando de móveis bem feitos procure

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constant, 475 Canoinhas

Agora em exposição. na Loja

A Nova Geladeira
J. Côrte

..

.

'; F R I G I D A I R E
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VISITE A CASA LANGER
RUA PAULA�RE1RA - 793

QUE OFERECE_PARA ESTE NATAL:

Carteiras, Cintas e Bolsas - Camisas, Camisetas, Calças,
Toalhas, Lsnços, Louças. Sombrinhas, Calções, Gra

vatas Modernas, Meias Tamanho Unico e de Nylon,
Colares. Pregadores, Brincos, Oleoe e Perfumes

de Alta Qualidade, Canetas, Pit�iras, Cigarreiras,
Punhais -Inoxidaveia, Isqueiros Automáticos, Canivetes,

Xaveiros, Cuias e Bombas, Gaitas de Boca, Baralhos, etc._
VELINHOS, AÇUCAR DE COR, NOZ MOSCADA.

FAZ.SE PREÇOS MÓDICOS.

VENDE-SE
TRATOR; 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.

I Chocolates para o Natal
, A maior variedade

Panificadora e Mercearia Primor
I \

.

Telefone 288

Praça Lauro Müller, 179

AVISO .

1

cavalares, sendo um saino,
um tostado e outro gateado.

O proprietário deve pro
curar retira-los el urgencia.

Carlos Mülbauer, avisa
que encontram-se fechados
em seu potreiro 3 animais

Acondicionado
em luxuoso

eslôjo para
presente.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA

Vende-se
Por prêço de ocaisão, uma

carreta reforçada com chassiz de

caminhão, com capacidade para
4 toneladas.

Uma casa de madeira com

1.600 metros quadrados de ter

reno, situada à Rua Anita Ga
ribaldi, próximo à granja do Sr.
Alfredo Wiertel,
Tratar com Orlando Nasci-

mento no Escritório da Assoe.

Rural, ou pelo telefone 232. 2x

Cartões de NATAL?

.Írnp. Ouro Verde Ltda.

Câmara Municipal -de Canoinhas
Resolução n.- 8 de 1./12/1959

Eleva Ô Subsidio e Representação do Sr. Prefeito MuniCipal
Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal votou e eu promulgo a

seguinte
RESOLUÇÃO

Artigo 10' Caberá ao Snr. Prefeito Municipal o subsidio
de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros)mensais.

Artigo 2°. A representação do Snr. Prefeito Municipal
será de Cr$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
cruzeiros) mensais.

Artigo 3°. Esta Resolução entrará em vigor a partir de
10. de janeiro. de 1960, revogando a Lei n".
6 de 10/9/1954 e Resolução N°. 152 de 29
de agõsto de 1957.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 1°.
de Dezembro de 1959.

Ass) Alfredo de Oliveira Garcindo - Presidente
, .

« Tufi Nader - 1°. Secretario
« João Augusto Brauhardt - 2°. Secretario

� ,�

xigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguém tiver conhecimento de
e:xístir algum impedimento legal,
acuse- o para fins de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado nó
lugar de costume deste Cartório e

publicado no [ornal "Correio dó
Norte" da cidade de Canoinhas,

Major Vieira, 30 de Novembro
de 1959.

Sebastião Grein COBta�
Oficial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa. Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Município e

Comarca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

C

Faz saber que pretendem casar:

Elpidio Costa dos Santos e Bra
silia Becker. E16. natural deste
Estado nascido em 'Cochos, neste

Distrito no dia 15 agosto de 1939,
lavrador, solteiro, filho de Manoel
Costa dos Santos e de Dona Julia
Lisbôa, domiciliados e residentes
em .Cochos, neste Distrito. Ela,
natural deste Estado nascida em

Colonia Becker, neste Distrito, no

dia 23 de Janeiro de 194'1, do
mestica, solteira, residente neste

Distrito, filha de Antonio Ber
nardo Becker e de Dona Alvina
Becker, falecidos.

tkovsk], Ele, natural deste Esta
do, nascido neste Distrito, no dia
26 de agosto de 1935. lavrador,
solteiro, filho de Estanislau Ha
tkovski e de Dona Apolônio Ha
tkovska, domiciliados e residentes
em Canudos, neste Distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida nes

te Distrito, no )dia 15 de' agosto.
de 1939, domestica, solteira. filha
de Estanislau Smentkovski e de
Dona Teoíila Smentkoveki, do
miciliados e residentes em Lagea
do Liso, neste- Distrito.

Apresentaram os documentos e-

sempre é tempo para uma boa barba .. �'

Registro Ci v iI

Faz saber .que pretendem casar:

Damiani Hstkovski e Lídia Smen-

se você usa, é claro, o

BARBEADOR ELÉ-':RICO

O"
J< ... :'

o; ,��

Em qualquer ocasião, em qualquer lugar, é

prático, répido � agradável barbear-se

com o Barbeador Elétrico Remington "60".

Esteja sempre bem barbeado, use o Bar

beador Elétrico Remington "60",

indispensável para o homem moderno.

"-

• para qualquer tipo dá barba - bar�eia � - dispensa água,

$abão, pincel e lâmina ..... f,unciona cem qualquer voltagem, A C • O C

Verifique as vantagens'

do Barbeador Elétrico

Remington "60" e peça

uma demonstração grá
tis, hoje mesmo, na loja
de sua preferência.

�Jlelhores informações com IT,HASS SELEME, na Impressora Ouro Verde Ltda.

I:."
_,.
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Atividades da Câmara Municipal
Súmula da Sessão do di�t24/8/1959

Presidência: Alfredo de Oliveira Garr-indo

Presentes: Tufi Nader, João Augusto Brauhardt, ,João
Seleme, Guilherme Prust, Brsulio Ribas da Cruz, Antonio Souza
Costa, Ewaldo Zipperer, Ewaldo Kreiss, José Ivan da Costa, Re-
neau Cubas "e Clementino Pieczãrka,

.

Ausente: Antonio Maron Becil.

Expediente: Oficio da Assoctação Brasileira de Municipíos
do Rio de Janeiro, anexando Regimento Interno para o futuro
concláve do 5°.�Congresso dos Municípios; Oficio da Câmara Mu
nicipal de Braço do Norte, comunicando a eleição da nova Mesa
Diretora; Oficio do Presidente da Comissão Central organizadora
dos primeiros jogos -abertos de Santa Catarina por ocasião do 1°.
Centenario do Município de Brusque; Oficio do Sr. Paulo Pere
grfno Ferreira Presidente· da CANCA comunicando-nos a cons

tituição .daquela Diretoria; Oficio do Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Canoinhas sólicitando emenda àe lei,
referente a Emprêsa Canoinhas Força e Luz S.A. Oficio do. Sr.
Prefeito Municipal, juntando informações á Comissão de finanças,
qUe a mesma havia solicitado atravez da Mesa.

-,

ORDEM DO DIA: A Comissão de Legislação e Justiça dá
pàrecer, . referente a proposição da Comissão da Câmara que péde
um auxilio da importancia de Cr$ 5 000,00 mensais para a Escola
Tecnica de Comercio de Canoinhas; Idem da mesma Comissão..
dá parecer sobre o pedido do Frei Elzeàrio Schmitt Diretor da

I

B.LC; Idem da mesma Comissão dá parecer sobre � proposição
da Comissão da Câmara que péde auxilio de Cr$ 100000,00 aos

flagelados do ciclone em nosso Município. Entra em 2a. discussão
o parecer da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto
de lei que autoriza um auxilio de Cr$ 100000,00, aos flagelados
do ciclone: posto em votação foi o mesmo aprovado; entra em

la' discussão o parecer da Comissão de Legislação e_ Justiça re

ferente o pedido da BI.C., discorrerem a respeito os vereadores
José Ivan da Costa, sendo aparteado pelos vereadores João Selerne _

e João Augusto Brsuhardt que sujere seja convocado o Frei
Elzeário Schmitt e Sr. Prefeito Municipal em conjunto fosse
debatido o assunto da B.I.C. e B.P.N., após o vereador Braulío
Ribas da Cruz defendeu o nosso ponto de vista sendo então
deliberado que se convoque o Diretor da B I c., e o Sr. Prefeito
Municip-al, sendo aprovado Entra em la: discussão o parecer da .

Comissão de Legislação e Justiça, referente a proposição que
concede auxilio de Cr$ 5.000.00 mensais a Escola 'I'ecnica de Co
mercio de Canoinhas, discorreram a respeito os veresdoreu José
Ivan da, Costa, João Selerne e Reneau Cubas; posto em la. -vo

tacão foi o mesmo aprovado. Entra uma indicação do Presidente
desta Câmara. que propõe .seja exposto o Busto do saudoso pre
feito Alinor Vieira .Côrte, na Praça Lauro Müller, pelos relevan
tes serviços prestados ao Município de' Canoinhas, discorreram"
respeito os vereadores José Ivan da Costa, Brsulío Ribas da
Cruz e João Selerne, após esclarecimentos ficou deliberado que
s€' oficie ao Sr. Prefeito Municipal a respeito para que este Busto
fosse inaugurado dia 7 de Setembro, ficou tambem deliberado
que em comum acordo das bancadas representadas nesta Gasa,
que na proxima Sessão tocse aprese ntada uma- 'indicação para
colocação de uma placa de bronze em homenagem aos "mortos
pelo ciclone, nas localidades de Rio dos Pardos. Em tempo: Onde
se lê indicação apresentada pelo sr, Presidente; leia-se pelo
vereador Alfredo de ,J)liveira Garcindo que apresentou indicação
o sentido de que seja exposto e inaugurado o Busto do saudoso
Alinor Vieira Côrte na Praça Lauro Müller, pois havia passado
a presidencía ao Vice e em plenário leu a ref�rida indicação.

PALAVRA LIVRE: Usou-a o vereador Reneau Cubes que
psdiu informações a Casa, dp quantos alunos pobres cursaram a

IEscola Tecnica de Canoinhas; após usou a palavra o vereador·
João Selem e que discorreu 8 respei,t9 do Orçamento da Prefei
tura para 1960, ense guída falou o vereador Dr. José Ivan' da ICosta, que solicitou informações a Mesa e péde a oresídencía
que promugue a lei de autoria do orador que o sr. Prefeito Mu
nicipal 'deixou de fazer, estando taxidsmente sancionada li refe
rida lei; Após o vereador João Augusto Brauhardt pediu a Mesa
que solicita informação .ao Executivo referente o caso do H. Ney
Pacheco de Miranda Lima, SEndo aparteado pelo pelo vereador
Dr. José Ivan da C()sta;' após o vereador João Se leme debateu
o mesmo assunto; o ver�aàor Dr. José Ivan da Costa pede vistas
do Orçamento, sendo' concedido.

II
'

II Deputado
'I Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

I correligionários a instalação de escritório na Capital
I '
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
'Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Carvalho

Reaidência e Escritório:
Rua Souza Lima, .185 - Apartamento 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro
I

"Teatrinho na Escola"

Edição instrutiva
de "O 'I'ioo-Tico"

O êxito das festividades de fim
de ano, nos colégios e escolas, es
tá assegurado êste ano, com o a

parecimento da notavel edição
especial da revista "I'ico-Tico"
sob o título de "Teatrinho na

Escola'L, Muito bem organizada,
está a edição, contendo ótimos
trabalhos de especialistas. no as

sunto. São monologos, recitativos,
canções, sainetes, comédias. cano

çonetus etc. para as crianças re

presentarem. As ilustrações, mui
to bonitas, são de Luiz Sá.

Comunica aos seus distintos clientes e amigos que, com o

intuito de melhor servi-los, ampliou as SUB." instatações nas

praças de CURITIBA e BLUMENAU, onde manterá
,

estoques para pronta entrega de:

Produtos Químicos Industriais - Lubzíf iearrtea> Adubos
Simples e Compostos e Inseticidas em Geral - Ferros -

Cirnenfo • Tubos - Azulejos. Tiótas • Sanitários, e

demais Materiais para Construção.

Ano 14 . CANOINHAS • S. Catarina. 5 de Dezembro de 1959· N, 572

& LEPPERB(JSCHLE

Mais uma utilissima edição Ian-'
çada pela revista "O Tico,Tico"
o que faz parte da série de Edi
ções Instrutivas.

Vale a pena ler a edição "Tea
.trinho na escola".

Em Blumenau -- Rua Brusque, 175 - Caixa Postal, 317

Em Curitiba Rua Des. W.estfalen, 442 - Cx. Postal, 545
e Em Joinville - Rua do Príncipe, 123 - C.aixa Postal 154

Uma edição da
Sociedade Antlnima -;'0 Malho"
Rua Afonso Cavalcanti, 33
caixa postal,880 . Rio de Janeiro

•

Para
o problema

das grandes
cargas

\

ERH
apresenta

m ed i d e de q ti ti o m e t r a 9 ema nova

•

o pneu de caminhão mais forte e durável jornais construído!

• 60% mais borracha na bcndo r

muito mais quilometragem
• tração mais firme:

segurança em qualquer estrada,
• nova resistência, mais recapagens I
lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis -triple-temperodos 3-T

Sôbre êsté novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

MERHY S'ELE E· & FILHOS
ITRÊS BARRAS STA. .CATÁRINA

CAIXA POSTAL N.o 1
•

---------- -_._.--------------------------__--------------------------------------

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAM-ACCES,
C O C E I R A S.,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNO� EXISTIU IGURl
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•

SÉDE ITAJAí

•

';

Louças; Fazendas, 'Guarda-chu v as" sombrinhas,

Grandes descontos para Liquidação
ARMAZEM SUBLIME

Ferragens, MiQd��a§, �te.
/'

Estoque

Canoinbas, se.
do

Rua Caetano Costa, 96
i:

Banco Indústria e Comércio de
,

.

SANTA CATARINA
Santa Catarina. SIA_

. Fundado em 23 d� F�v�te.ir,Q de 1935

€APITAL E RESERV�S ., "çrs 4'5��11l:�g.§.��
Afijimeias noDistrito Federal: Agências em Sã� Paulo - (5:). Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, �QRua Visconde de Inhauma. 134 ç - LOJA � 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 � •. .....

-
.

Rua do Carmo. 66 . Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Cincinato Pamponet, 187 AgenCia em Florlanopohs (SC) - Praça 15 de Novembro, 9
(

�
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Hua

Endereços T�'agraficos; São' Bento. BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ . Av. Celso Garcia INCgl'iORTE - R. Cin-
cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque.. Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinsal, Cauoinhas, Chapecô,
Coucôrdia, Crisciuma, Curitibanos, Estreito.. Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro 'Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul, Rio. Negrinho, Rodeio, Santo. Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São. Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas, (I'imbô, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Paraoa - Camberá, Clevelândia, Lapa" Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.
.

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

Agenci� no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no Estado d. Santa Catarina - Biguaçú, .São José e Urubici. J

Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolia, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 1959

ATI vo II
(Co.mpreendendo Matriz e Agências)-

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

• PASSIVO

.1\ Disponível
CAIXA

-

Em moeda correrite
Em depósito DO Banco do Brasil
Em depósito à_yrdem 'd.a Sup, da'
Moeda e do Crédito

..

Em outras espécies
B - Realizavel

Titulo.s e Valo.res Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$49,683.150,OO, depositadas no

Banco. do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e' 8S do valer nominal
de Cr$2.000.000,00 depositadas
no Tesouro Nacional, por força
do. Decrêto-lei nO 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente
Empré'õtimo.B Hipotecários
Títulos Descontadoa
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no. País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacitual M, Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)

Capital a realizar
'

Banco do Brasil S/A. C/Depó-
sito Aumento de Capital

'

Outros Crêditos r

Ilpóveis
Outro.s valores

C - Imobilizado
67 Edificios de uso do Banco
Móveis e Uteosilios

," ,

Material de Expediente
Instalações
.

D -'- Resultados Pendentes
Juros e descontos
I!DpoBtos

.

Despesas Gerais e Outras Contas.
E - Contl,l.s de Conpensflção

V�lores em garantia
Valores em Custódia
'FitulQS a .receber (ie dG/Alhej�
Q,utras Contas

i';

257.742973,90
-

-1�4.�96.905,90
? 135.418.574, lo

45411,39080 583,569844,70

;

F - NãQ Exigível
Cl,lpi�,al
Aumento de �&pital
Fundo .

de Reserva Legal
Fundo de previsão ,�

Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas

G -- Exigível
DEPÓSITOS

à vista {, a curto �razode Poderes Públicos I

de Autarquias - CfArrecadação
em C/ Sem Limite
em C/ Limitadas \

� em C/ Populares
em C/ Sem Juros
em C/ de Aviso
Ontros Depósitos

a praz:>
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo.
de aviso prévio.

Outras Responsabilidades
Tnutos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no. Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas ide Hesultados

I - Conta$, de Compensação
Depositantes de valores em

garantia' e em custódia

Deposit. de títulos em c�branç�:
do País

• -

do Exterior '

Outras contas ,i

•

125.000.000,00
175.UOO,000,o.o 300.000.000,00

21.000.0()(},00
113.019.299,70

2,130.526,00
21.961.400,60 458.111.226,30

37.430.036,70
73424,00

2.474.537,30
66.039.243,50 106.017.241,50
866.033.978,70
35,396.232,30

2 655.000 692,80
502545,40

1.92849 LO 10,60
94.243.222,60.

158.412,0.0

4.905619,70
48:}.87.500,oo

51:812.500,00
140.206.177,10. 5,,824.937.891,20

79.164.870,10
3.466,396,00 6.013,586,398;80

-

249.209.924;30
80.825.575,70

1.229.828.147,20
129.579.471,40

1.235.952.211,00
26289,886,70
52.824 869.10

_

150.056,045,40 3,154,566.130,80

219.836388,90
95,170.861,90. 315.007.250,80

3.469,573.381,60

31�,567 .200,70.
62 803.042,60
12.168.471,20

102,0.6 387,538,816,5_o

179.523.731.70
2581.175.238,90.
1l�.731.061,30

130.256,40
\ ;

76.2�0.963,80
618.936.70. 2.950,400.188;80 6.419.973.570,40

241.615.435,70

�.'1,64.867 .931,3p

1.757.374.316,50
53,0.499.60 1.757.904,816,10 ;:.

, J'��19.497,.494,30;, 4;792.270.241,70 ",
� "'t." 'r� ,-.( 11:911:970.474;10'�

7.032.085,30
9,611.498;20

,118.361 :588,90 135.005.172,40

�fajaí, 11 de Novembr� d� ;959 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente, - Dr, Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário MifandaiL1.�s' Diretor Ad- ;
Junto - Ütto Renliux,lrzneu Bornhausen e AntônioRamos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Cont, - Reg. no CRé.-SG N. 0.181 ::

.c ..

1.553,822,011,30
211,045.920,00

JS� 7 .904.816,10
1269.497'494,3Q 4.792270.241,70'

11.911.970,474,10
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Amanhã,
f"

, ,.
na

PELIJ S

e.Jfc

..

téla do Cine Teatro VeraJ Cruz,

LAàRES
O (j)�<2§

.:

�
AlvIVERSARIANTES DA SEM�41VA
AN1VERSARIAM..SE

Hoje: o sr. Rubens Ribeiro
da Silva,' a srta. Leoni Cubas;
ri menino Antonio AUavir fi..
lho do sr. Antonio [osé dos
Santos; a sra. dna. Cecilia
esp, do sr. Er àldo Lessak; as
meninas Neide filha do sr..

Estetano Lucachonski e Ana'
Maria filha do sr. Elvino

, Olenik.
Amanhã: os meninos Luiz

Augusto filho do sr. Derby
Fontana,' Raul filho do sr.
José lnacio dos Santos,' Udà
filho do sr, Horst W inter é
Ernani filho do sr. Afonso
Knop; a menina Arlete Ma
ria filha do sr. Idalino F. Tu
lia; o sr. Orlando Hostert; os
jovens loõo B. Ruthes e Moa
cir de Paula e Silva.

Dia 7: os srs. Orlando Nas»
cimento;' -Darcilio Hostilz e

Walfrido Krüger; as meninas
Leda Maria filha do S1. Ar
naldo I. Machado e [oecy de
Fatima filha do sr. João Cor..
nelsen.

--

Dia 8: as sras. dnas. Maria
.

Luiza esp, do sr, AroldoKoep;
Vva. ConceiçãoTMüller; Ani
ta esp. do sr. Narciso Ruthes
Sobo, Sebastiana esp. do sr.
Leonardo Brey; Olga esp. do
S1. Lidio João Ferreira e Ma
ria esti. do sr. Afionso Lins
meyer; a menina Maria Lucia
filha do sr. Zefredo Müller;
o sr. Rodolfo Frohener; os

meninos Marcia Ivan-filho do
sr. OI/ando Tremi e Antonio
Haroldo filho do sr. Bernar
do Belinski.

Dia 9: o menino Luiz Carl
los filho do sr. Sarkis Soa
res; a.sra. dna, Ida esp. do

sr. Antonio Koller; a srta.
Helena Krisan; as meninas
Moria Luiza filha do sr. Vi
tor Krüger; Esther Dorothea
filha do sr, Douglas Benken;
dorf e Astrid filha do sr.Rei
nhardt Krieck.

Dia 10: as sras. dnas. Ni
dia esp, do sr. Herbert Rite»
mann; Vva. dna. Gertrudes
Mende; é Hilda esp, do sr,
suou: Wiltuchnig,' o menino

Moa�yr filho do sr. ElP/dio
Borges da Silva,' os srs. Ma
rio Gungel e Edmundo Web ..
bel'.

.

Dia 11: as meninas Vera ..

nica filha do sr. Jose War
denski; Aurora filha do sr.

Dionizio A. Orgecoski; Lucia
filha do sr. Gustavo Brandes
e Charlote filha 'dI] sr. Natal
Ossait; a srta. Arlete de Pau
la Bueno; os meninos Sérgio
Augusto filho do sr. Sylvio
A. Mayer e Edson Luiz filho
do sr. Basilio Heuko; os srs.

Estetano Wrubleski e Dr.
Benigno Cerdeira; Vva. dna.
Martha Bading,
Nossos parabens.

Gente Nova
o lar do sr. Lauro e Ame..

lia Michel, to: enriquecido dia
27-11 com o nascimento de
sua filha Vanja Clara.'

<'

Acha-se em festa, o lar do
sr. Nelson e Marina Marsall,
com o 'nascimento ocorrido
dia 30.=11, de seu primogenito
que recebeu o nome de

ADILSON.

"Correio do Norte" cumpri"
menta os novos canoinhenses.

Seu Talão Vale Um Milhão

Hegimento
de Custas

o Governador Heriberto Hülse
encaminhou mensagem ao Chefe
do Poder Legislativo, justificando
projeto de lei que altera vários
dispositivos do REGIMENTO DE
CUSTAS do Estado.

Pelo projeto governamental, fo
ram reduzidas as custas do Regi
mento, objetivando aproximá-lo
dos que vigoram nos vizinhos Es
tados do Paraná e R. Grande Sul.

O mesmo Regimento de Cus- -

tas é excessivamente elevado, cau
sando, muitas vêzes, dificuldades
aos. serviços judiciarios, confor�e
ficou demonstrado na 1 a. Confe
rência dos Advogados catarinen
ses, realizada em Florianopolis. As
resoluções dessa Conferência fo�
ram encaminhadas ao Governador
Heriberto Híílse, destacando se

dentre elas pela sua importância,
a que propunha justamente uma
redução e� nosso "Regimento de
Custas". Esse apêlo dos advoga
dos de Santa Catarina, com am
pia justificação, motivou o proje-

.

jo que o Chefe do Executivo à

caba de encaminhar à Assembléia.

A proposição governamental cor
rige, portanto, anomalia que se

verifica em nO!lSO Regimento de
Custas, mediante várias reduções,
e quase o equiparando aos dos
Estados do Paraná e Rio Grande
do Sul, beneficiando os contribu
intes e sem prejuizos "sensíveis
daqueles que, por fôrça de suas

funções, fazem jus às custas.

O projeto do Chefe do Govêr
no vem encontrando ampla reper
cussão, visto que, entre outras al
terações, reduz as custas do Re
gistro Civil. ensejando a realização
de casamento e de registro de
nascimento mediante custas redu
zirias, e que vem ao encontro dos
desejos das populações menos fa
vorecidas.

Material elétrico
CASA ERLITA

ti'
•

.,. •

o colossal da MGM,
"

filme

,
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CruzCine Teatro Vera
APRESENTA: \ '.

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

Grande Festival de Ton
_
e Jerry

"Um espetaculo para grandes e pequenos"

DOMINGO - á. 14 horas - CENSURA LIVRE

GRANDE FESTIVAL de'TON e JERRY

DOMINGO .....;... �•. 17 horas
- Imp ate' 14, anosas 20,15 hora. •

.OS IRMAos KARAMAZOW
em Metrocolor

e] Yul Brynner, Maria Schell, Claire Bloorn, Lee J. Cobb
"Os impetos da mocidade! O desespero dos perdidos! As
paixões da carne! �mor! Odioi Extase! O romance de

fogo, versão do romance de Dostoyevsky.

2a. Feira « ás 20,15 horas > Imp, até 14 anos > REPRlSE

3a. � 4a. Feira - áa 20,15 horaa _ Imp, até 14 anos

Quatro Rapazes e um Revolver
c] Frank Sutton, Tarry Gren, James Franciscus

"Um filme humano, que deve ser visto por todos os pais
de familia ......

5a. e 6a. Feira-- ás 20,15 hrs. - Imp, até 14 anos

A LEI DA MONTANHA
.

c] RobertMitchurn, Gen� Barry, Keely Smith, Jim Mitchum
\ "Em cada curva da estrada. um perigo! Em cada recanto

da floresta uma aventura!

Finalmente domingo dia 13 - a grandiosa
produção do cinema alemão..... ")

��

SI S SI"
Um espetáculo que deverá ser visto por todos •••••

, - ,

Para conhecimento geral de todos os interessados, quan
to à CAMPANHA DE SEU TALÃO VALE UM MILÃO, instituí
da pelo Govêrno do Estado a partir de 1°. de dezembro do cor

rente ano, em sintese relacionamos os requisitos necessários, para
o. bom andamento das trocas de TALOES OU COUPONS a se

rem efetuadas:

l ". - Colecione as NOTAS FISCAIS, TALÕES ou COU
�ONS, de suas compras, a partir de ] 0. de dezembro;

2°. - Troque nas Coletorias Estaduais ou Postos de Troca,
recebendo tantos CERTIFICADOS NUMERADOS, quantos ....
Cr$ 3000,00 simbolicos, forem apresentados em NOTAS FISCAIS,
TALÕES ou COUPONS, e concorra ao prêmio de Cr$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros) e cutros prêmios no valor de Cr$ 700.000,00
(setecentos mil cruzeiros).

NÃO VALERÃO PARA TROCA
Notas Fiscais ou Talões, que se refiram:

a) - a prestação de serviços realizados em orgaos fede
rais, estaduais e municipais, ligados à autarquias, ou não, coope
rativas ou outras sociedades isentas do tributo, que incide sôbre
o impôsto sôbre Vendas e Consignações.

- b) - a prestação de serviços, como sejam concertos, la
vagens' de roupas, fornecimentos de luz, gás, telefone e contas de
taxas de serviços públicos.

c) - a compra de gasolina e óleos lubrificantes.

d) � as transações de vendas por comerciantes estabe
lecidos fora do Estado.

e) - as transações ou operações entre comerciantes.

: f) - as operações de vendas de mercadorías ou produ-'
; tos jmun�s ou, isentos do impôsto' sôbre Vendas e Consignações.
'.

g) .:._ As notas fornecidas por hotéis, oficinas de conser

tos e reparos, somente concorrerão ao sorteio, com as importân
cias' tributa veis, devidamente discriminadas.

-

ISe o seu problema -é PRESENTE, para, as Féstas que se aproximam

MERHY SELEME & FILHOS -- Três Barras
oferecem por preços especiais, como tambem em suaves prestações, o seguinte:

-

Máquinas de escrever "Remington" Faqueiros de Aço Inoxidável
modelo Quiet-Riter - e outras

101 e,148 peçasPara pronta entrega .
com
-

Acordeões "Todsschine" Máqui�a's de Lavar Roupa PRIMAde 48 - 80 e 120 Baixos
-

Máquinas de costura ELGIN • 5 gavelas I Máquinas de costura CROSLEY
ELGIN - Zig.ZagO - Ul'tra-Marik
o que há de mais moderno em I

Fino acabamento - 5 gavetas

MAQUINAS DE COSTURA Cr$ 6.000,00
-

.

IEnceradeiras elétricas ARNO Rádios e Radiolas SEMP

Liquidificadores ARNO Rádios Transistores' ZILOMAG
.
-

Aluminios em geral e uma variedade de objetos para presentes.
Brinquedos ESTRELA e outros.
Geladeiras • Bicicletas - Triciclos - ReJógios - Despertadores, etc.

O maior sortimento de pneus para automóveis, ónibus, tratores e caminhôes,

MERHY SELEME & FILHOS Faça-nos uma visita si compromisso
TRES BARRAS • Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




