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'O Prêço" do Trigo
ALFREDO GARCINDO - Presidente A. Rural

Não há muito regressou da Asia uma missão diplomatica
comercial que fôra estudar os mercados do oriente para neles'
abri!' caminho ao ingresso de produtos agrícolas brasileiros. Gas
taram-se milhões de cruzeiros, trocados em dolares, para que
esses missionários nos trouxessem a notícia de que as dificuldades
eram muitas. Mas a história não para aí. Do oriente que não

compra, nem pode comprar ao Brasil generos alimentícios, vêm
mercadorias de alimentação em larga escala,' como é o caso da

carga de cebolas que o Egito despejou no Cais do Porto do Rio,
Não é a primeira vez que esta nação nos fornece este artigo. De
outras feitas temos importado esse artigo da mesma fonte, sem

que hája um motivo muito claro que o justifique, a não serem

os interêsses privados que militam no nosso comércio internacional.

Chega a ser escandaloso que um país con,o o Brasil, in
sista em comprar no exterior, o que produz em suas terras com

abundância. Temos presentemente a fixação do preço do trigo
da safra de 1959, pelo Serviço de Expanção de Trigo, cuja tabela

publicamos neste numero. Dá o Governo uma bonificação de

Cr$ 250,00 por saca, mas não põe essa importância nas mãos do
triticultor. Dá com uma mão e toma com a outra. Pelo .menos, é

o que se interpreta. Se o lavrador-triticultor, sujeito na lavoura do

trigo, a toda a especie de dificuldades como sejam: sementes ruins
e caras, mudanças bruscas da natureza e etc, e se esse rico ce

real que ele planta é o maior fazedor de divisas, conforme pregam
os economístas, a louca tabela do SET, vem desestimular com

pletamente o nosso lavrador. Se ele já estava sem nenhum en

tusiasmo pelo plantio do trigo, agora é que o Governo veio lhe
tirar a ultima gota de interesse que ele ainda possuía ... e nessa

marcha que vamos indo, o recurso é 'mesmo importar o trigo e

acabar de uma vez por todas, com essa propaganda demagógica
que vem pregando o Governo desde que o Brasil começou a

plantar trigo. Já importamos cebola, feijão, batatas, é mais pa
triotico importar, todo o trigo para o nosso consumo do que ex

plorar o lavrador nacionaL

As gerações futuras passarão fome, caso não seja aumen
tada a produção agrícola - eis a conclusão sombria a que che

gou após 11 dias de debates, o II Seminário Latino-Americano
sobre os problemas da terra, recentemente reunido em Montevi
deu. O nosso país, o Brasil infelizmente, temos que reconhecer,
com tabelas absurdas e sem base, com a falta de apoioe estimu
lo aos nossos lavradôres, será o primeiro a sentir essas funestas

consequencias.
.

,

Quando será que o Governo Federal pretende ouvir, as

sistir e amparar à classe rural? É a pergunta que todos os orgãos
agrícolas do Brasil, fizeram e ainda não obtiveram resposta.

Telegramas transmitidos pela Asso

cieçêo Rural sôbre a tebele quê fixa
os prêços das sementes de trigo

Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubstcheck, Dignissimo Presidente
da Republi,ca - Palacio do Catete - Rio - Df

Levo conhecimento Vossencia que recente tabela publicado
pelo Serviço Expansão do, Trigo sobre vendas sementes trigo aos

moinhos vg e modo bonificação ficando mesma retida Banco do
Brasil vg causou completo desestímulo triticultores nossa Região pt

,

Triticultôres preferem deixar sementes para consumo e tratamento
animais do que vender com prejuisos pt Encareço Vossencia so

licitando permissão para colaborar desenvolvimento triticultura
nacional vg pedir novo e urgente estudo sobre maneira pagar
bonificação ato entrega do trigo aos moinhos pt

Respeitosas, Saudações
Alfredo Garcindo - Presidente Associação Rural Canoinhas

Exmo. Sr. Dr. Mario Meneghettí, Ministro da Agricultura
�-lli

-

Comunico Vossencia que recente portaria do Serviço Ex
pansão do Trigo fixando preços trigo e divulgando bonificação
Governo vg triticultores receberam sem entusiasmo maneira como

foi distribuida bonificação disposição Banco do Brasil pt Permita
Vossencia que surgira que bonificação deva ser paga ato entrega

I sementes aos moinhos a fim estimular trítícultôres para futuras
safras pt Dado motivo sementes plantadas 1959 não terem apre
sentado produção compensadôra vg é justo e patriotico que, G�
verno demonstre interesse real triticultura nacional pt Estou certo
que Vossencia solucionará impasse criado a recente portaria do
SET zonas produtoras do nosso Estado e outros do nosso país pt

Respeitosas Saudações
Alfredo Garcindo - Presidente Associação Rural Canoinhas

EDITAL
Pelo presente ficam convidados os senhores portadores de

comprovantes do pagamento do ADICIONAL RESTITUÍVEL,
criado pela Lei n", 1.474/51, referente ao exercício de 1.952, a

se apresentarem nesta Coletoria munidos dos respectivos com

provantes para necessária substituição por TÍTULOS DE OBRI
GAÇOES DO REAPARELHAMENTO ECONOMICO ou para de

volução em dinheiro das quantias que não atingirem o total de
::r$ 1.000,00 (hum mil' cruzeiros)

Coletoria Federal em Canoinhas, em 2/1/1.960.
Francisco Zasiski Coletor Federal
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CIRCULA AOS SABADO�

Colocada a Pedra

Fundamental do

Elite Tenis Club
Em presença de autoridades,

associados e grande número de

pessôas foi no dia 6. do corren

te, colocada a pedra fundamen
tal da nova sede social do Eli
te Tenis Club, nos altos da Rua:
Senador Felipe Schmit. Foi ofe
recido pela Diretoria do Club,
aos presentes, um aperitivo. Fa
lou na ocasião o sr. Francisco
Rafael Di Lascio, dizendo da

significação' do acontecimento
social citadino e exaltando ini

ciativa da Diretoria do Club em

dotar Canoinhas de mais um

centro recreativo à altura do
seu desenvolvímento, Agrade
cendo, "o dr. Rivadavia Ribas

Corrêa, atual presidente do Eli

te, disse que ao tomar a inicia

tiva, sabia que seria com gran
de sacrifício construida a sede
e esperava que todos os mem

.bros da Diretoria, o ajudassem
nessa dificil empreitada.
Ainda pelo dr. Rlvadavia, foi

colocado no alicerce um exem

plar deste jornal, edição do dia
24 de dezembro, moedas antigas
e outras doações, dentro de um

vidro hemerticamente fechado,
para que no futuro, Canoinhas
se recorde dos primeiros ímpul
sionadores da magestosa sede
social do Elite Tenis Club.

Felicitamos ao dr. Rivadavia
Ribas Corrêa, dinâmico presi
dente e aos seus companheiros
de Diretoria, pela notável inicia
tiva que vem de tomar em be
nefício do desenvolvimento so

cial da nossa urbs.

Cap. Edgar Pereira
Recente áto do Esmo. Sr. Go

vernador do Estado, promoveu
por merecimento ao posto de Ca

pitão, o ten. Edgard K. Pereira,
Delegado Especial de Policia desta
cidade.

O Capitão Edgard Pereira que
.
atualmente exerce as funções de

Delegado de Policia na cidade de
São Francisco do Sul, deichou o

cargo em Canoinhas transferindo
se para São Francisco. devido
constantes pedidos de seus fami
liares que residem naquela cidade.

Oficial de conduta exemplar;"
durante o tempo que esteve na

espinhosa missão de Delegado:
revelou-se um ótimo cumpridor
de seus deveres. fazendo sempre
prevalecer a justiça, e razão.

BRINDES
Recebemos das Industrias Reu

nidas Spir:a SA; uma Agenda
para escritorio. - Da Daixa E

conômica Federal (Agencia de Ca

noinhas) por inte�médio do seu'

Gerente, sr, Ialú Ribeiro, uma

caixa com fosforas de propaganda.
Nosso agradecimento.

Livros, romances

CASAERLITA

Situação Angustiosa da' Prefeitura
j

A Prefeitura Municipal de Canoinhas deve mais
de DOIS MILHOES DE CRUZEIROS. Numa administração
marcada pelo impirismo, pela falta de tino administrativo,
explicam-se assim as avultadas despesas do Municipio. Vi-
vendo exclusivamente de "VALES", sendo estes conside
rado uma espécie de "bonus", já estão além nossas fron
teiras e negociados com desconto até de 300/0, O comér
cio já não dá crédito aos funcionários e operários da Prefei
tura, pois muitas casas comerciais há mais de 2 anos que
estão com os seus créditos congelados.

Com excesso de funcionários e operários - despesas
extras está totalmente comprometida a arrecadação mu

nicipal, bem como os valores das quotas estadual e fede
ral. As Intendencias Distritais pagam aos seus operanos
com "vales" e estão encontrando dificuldades em passá
los no comércio - ninguem quer receber nem trocá-los

por generos de primeira necessidade. Tais fatos ocorrem

cada fim de mês. Uma preocupação generalisada em

toda Canoinhas.

A verdade é esta: a Prefeitura Municipal de Ca
noinhas está desmoralisada e sem crédito. A cidade e o

interior infestados de "vales". O Prefeito continúa alheio
a tudo que se' passa na Prefeitura. Nunca está para os

credores. E pára melhor compreensão da situação da Pre

feitura, diante do que afirmamos, mais esta: o contribuinte
não mais comparece ao guichet para pagar os seus im

postos; a Prefeitura manda cobrar à domicilio... Largou
se de mão o dever, o verdadeiro sentido do dever de cada
um em pagar os seus tributos, servindo à causa munící

palista. E tudo isso devido à falta de orientação adminis
trativa, de imposição da ordem. E quem teve contacto
com a Prefeitura Municipal de Canoinhas, nestes ultimos
3 anos, falará melhor do que nós ...

Canoinhas perde a colaboração de
DARCY FURTADO ROCHA

Seguiu viagem hoje para Nhan

deara, estado de São Paulo, pa
ra onde foi tranferido a pedido,
o sr Darcy Furtado Rocha, Con
tador do Banco do Brasil desta
cidade. Naquela cidade, irá ocu

par o elevado cargo de Sub-Ge
rente de uma Agência do Ban
co que será inaugurado este mês.

Darcy Furtado Rocha, baiano
de nascimento, está em Canoi
nhas há pouco mais de dois
anos. Neste' espaço de tempo,
foi um verdadeiro gigante de
idéias e realisações. Nem sem

pre uma comunidade se encon

tra ao par das realizações dos
individuas que nela integram,
permanecendo tais personalida
des quasi a margem dos' fatos,
recolhidas na humildade carac

teristica de grandes realízadô
res. E por esse motivo, senti
mos a obrigação de dizer ao

povo de Canoinhas, em breves

palavras, o que fez Darcy Fur
tado Rocha por esta terra.

Fundador da Escola Técnica
de Comercio. Lutou com gran
de dificuldade para instalar a

Escola. Mas desde o inicio im

primiu o cunho de sua forte

personalidade e de seu grande
talento e conseguiu concretisar
o seu ideal. Está aí a Escola
funcionando devidamente apa
relhada. Por. ocasião o Conclá
ve Sacio Economico teve mais
uma vez a oportunidade de de
monstrar a sua capacidade de

realização. Além de sua ajuda
em todos os setôres do Conclave,
idealizou o "LIVRO DO CON

CLAVE", uma síntese de todas
as teses apresentadas durante

os trabalhos. Seu trabalho foi
bastante elogiado e até anotado
por outros Municipios, para fu
turos Conclaves.
Prosseguindo na sua capací

dade realizadora, fundou nesta
cidade o LIONS CLUB, arregi
mentando mais de 30 associados,
e trazendo de outros Municipios,
outros Clubes para fi instalação.
Organisou e fundou a Asso

ciação dos Contabilistas Profis
sionais de Canoinhas, da qual é
presidente. Reuniu os profissio
riais numa entidade de classe,'
obtendo para a mesma, mere
cido conceito no seio dos de
mais orgãos de nossa cidade.

Eis um breve relato do que
foi a vida de Darcy Furtado
Rocha em Canoinhas. Homem
de espírito público, dotado de
invulgar capacidade de trabalho,
o desenvolvimento de Canoinhas
deve muito a esse baiano no

tavel. Sua saída abre um cláro
na nossa vida citadina. Uma la
cuna que dificilmente podere
mos preencher. "Correio dó
Norte" que sempre esteve ao

seu lado, incentivando-o e ani
mando-o mesmo quando não era

bem compreendido nas suas ini

ciativas, não poderia deixar de
lhe prestar essa singela home
nagern, e, o faz, com o maximo

prazer, pois Darcy Furtado Ro
cha passará a residir noutra ci
dade do nosso querido Brasil,
mas suas obras e realizações,
fícarão aqui como exemplo e

servindo de estimulo para ou

tros que querem ajudar Canoi
nhas 8 crescer.
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o pOVO precise fiscalizas suas compras,
. exigindo a sua Nota Fiscal.

Capas pare Chuva
Para SENHORAS

Sombrinhas e Ciuarda .. (huvas
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADV·OGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

Advocacia em geral, especialmente crime <'

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS -:- Santa Catari!,a

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

I

J. CôrteAgora em exposição na Loja
A Nova Geladeira

FRIGIDAIRE
Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel ltda.

i Ofi�in":""
Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência pa�a
b· .' I t do pequeno concerto

sua rele e a até a reforma�geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista ea prazo

Sempre OFICINA RELAMP'AGO
Rui Paula Pereira _- Edifício próprio

EH

Extravio de Caderneta
Perdeu-se a caderneta n.

66 418 _. pertencente ao

menor ANTONIO ROSA DO
NASCIM:8NTO _ de mo

dalidade Popular da Caixa
Econômica Federal de Santa
Catarina. 3x

Vende-se
Próximo ao Colegio e Hospi

tal dois alqueires (48000m2),
proprio para uma chacara

,
ou

loteamento.

Em Agua Verde defronte á

pista de corridas 24.000m2, otimo
terreno para morada em lotea
mento.

Tratar com o proprietário Sn.
FRÁNCISCO SCHUMOSKI em

Agua Verde. 3x

AVISO
Animais Extraviados
Carlos Mülbauer, residente

.

Em Salto d'Agua Verde, avisa

que encontran-se fechados em

seu potreiro 3 animais cavalares
sendo 1 saíno - 1 tostado e 1

gateado. O dono deve procurar
retira-los �om urgencia. Ix

Vende-se
Um Cavalo, puro sangue In- ./

,glês, oito anos de idade, filho
do cavalo Brasil e garota do
Rio Grande do Sul. Acostumado
em potreiros e com provas de
bôa produção. Presta-se à cor

ridas.

Preço Cr$ 18.000,00. Tratar
com Eduardo Brandenburg em

Cochos - Major Vieira. 2x

Almanaque d'
O Pensamento
venha buscar o seu

na Impr. Ouro Verde LIda.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza·, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Confe'cções finas

para senhoras

Casa Erlita

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
dI Guilherme J. A. Sauza

Rua Eugenio de Souza

Otimas ...

a VendaPropriedade':s
Casas, lajes e datas no perímetro

e suburbano.
Otimos pontos resideneieis.
rtreços à vista e a prestações-

urbano

Informações com

OD,ILON PAZDA, em Xarqueada.

Dr. José BoniFácio da Silva
.

ADVOGADO
Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventarias e Partillhas

At«16de diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAI.ÓPOLlS -- S. c.-

SEU TALÃO VA,LE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija ao seu fornecedor a Nota'

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a Cr$ 30,00, colecionando-as,
a partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe CIo grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos Cr$ 1,.700.000,00
em prêmios oferecidos pelo Estado.

• ,

\

PNEUS

'STOFI

ESTOQUE PERMANENTE
DE TODOS OS TIPOS E BITOLAS

Revendedores �. t

Seccâo
,

Firesrcn e
Praça Lauro MUller, 203

AGRADECIMENTO /

Vva. DÀLILA, KRUEGER KAWf\ agradece e deseja Boas
Festas e Feliz Ano Novo aos rnedicos, Dr.. Oswaldo Segundo,
Reneau Cubas e .as Irmãs e enfermeiras do Hospital Santa Cruz,
e a todos que lhe visitaram 'e levaram seus confortos, tanto neste

Hospital como no de Curitiba.
'" Outrossim convida a todos os clientes de seu falecido

marido Romão Kawa que tenham contas tanto a receber como a

pagar, a comparecerem à Rua Eugênio de Souza n", 460, residen
cia de seu 'cunhado João Abrão Seleme, onde se encontra a dis

posição para acertos.

Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

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

Residênciã e Escritório:
Rua ,Souza Lima, 185 - Apartamento 801

Fone 47�9206 - Copacabana .. Rio de Janeiro
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Em mensagem de
Jànio reafirma o

sito de assegurar
'administração

estar ao povo

Ano Novo
,

seu propo-
ordem

.

e bem
brasileiro

Por motivo da passagem do "ano, o Sr. [ânio Quadros deu à
publicidade. dia 29, a seguinte mensagem ao povo brasileiro:

..Aos meus concidadãos.

"Estamos às vesperas do Novo Ano. Não há quem desco
nheça a estranha emoção, misto de temor e de esperança, que essa

noite solene nos infunde. Bem quisera, brasileiros, acenar lhes com a

Terra da Promissão. Conduzi-los à cumiada da montanha e mostrar,
perdendo-se à distância, os vales férteis e 'tranquilos, da Pátria dese
jada. Oferecer a segurança do esfôrço pacífico e produtivo, Da frater
na concórdia na sociedade. Da família. nos lares do proletariado ur

bano e dos campos, dignos e fartos, sem a angústia das necessidades
primárias, e, quiçá, da própria fome. Da infancia feliz, que o Govêr
no protege. Da Nação próspera, de instituições firmes, na plenitude
da sua soberania extraindo e gerando riquezas para o bem dos seus

filhos, e da Humanidade Bem desejara, mas não é assim. O Pais vive
dias terriveis de inquietude e áflição. Os pobres. cada vez mais po
bres, resvalam para a miseria. Os ricos e poderosos, surdos' ao clamor
das multidões. As crises se sucedem. Políticas ... ·Economicas ... Finan
ceiras... Militares... Sociais ..

"A irresponsabilidade e a insensibilidade, o despudor e o e

goísmo, as ambições sem freios, a mentira, a fraude e o furto, pare
cem avassaladoras. Ainda agora. nos desvãos do situacionismo federal,
trama-se nas sombras. com a orientação e sob os auspícios de Minis
tros de Estado, no mais atrevido desrespeito às regras vigentes, apro
var projeto de lei que permite, a vários candidatos coligados para
disputar a Presidência, transferir os seus sufrágios entre si, em afron
tosa alquimia eleitoreira. Isso, contra mim. Isso, para tentar subtrair-
.me, rasgada a Constituição, a maioria das opiniões, que detenho. Não
o conseguirão, porém. Retifico: não o conseguirão, impunemente. Não
acredito que o País, tolere essa provocação, e a sua consciência cívica
receba essa injúria, sem instantaaeo e vigoroso revide. Advirto: insis
tam e verão. Pois, ainda assim, nesse desvario dos que cumpriam
revelar prudencia, mantenho a fé.

"Chegaremos às eleiçõe� de outubro, e'.se a vontade dos meus

concidadãos e os desígnios divinos impuserem, procurarei promover, sem
desfalecimentos, a obra da recuperação nacional. Pondo ordem à União
Quebrando os últimos grilhões que a conservam na área cinzenta do
subdesenvolvimento. Restaurando a sua moeda e o seu crédito e, as

sim. o seu prestígio no exterior. Promovendo a expansão da sua a·

gricultura e da sua indústria. Abrindo novos mercados, dentro e fora
das suas fronteiras. Emprestando-lhe a necessária integridade, com os

carinhos que as regiões do Norte. do Nordeste e do Oeste, há muito,
reclamam Reorganizando os Seus transportes. Promovendo a saúde e

a educação da sua juventude. Efetivando a justiça da sua Previdên
cia. Levando \a cada canto, do mundo, sem malícia, sem prevenções,
nossa calorosa mensagem americana de amizade e trabalho. A todos,
estendo as mãos. Firmes, meus conterrâneos] Coesos! Acima e além
das injúrias que receberemosl Impávidos, frente às maquinações do
desespêro dos falsos democratasl Até à vitória, e o amanhã, ainda
nosso, que todos merecemos1"

-

'(

Bodas de Praia Conviie
, Filhos, genro, nora e netos do casal [osetina»
Cândido da Silva Freitas têm o prazer de convidar os
amigos e pessoas de suas relações para assistirem a
Santa Missa que mandarão rezar dia 9 às 8:00 horas

"I," na Igreja Matriz Cristo-Rei em ação de Graças pela
Passagem das Bodas de Prata de seus pais. .

COMUNICAÇAO
Em virtude de minha transferência para a vizinha

Cidade de Rio Negro, comunico' aos senhores segurados,
clientes e amigos, que a parte comercial e seguros, fica
rão ao' encargo e administração do senhor JOSÉ THEO·
nORO KOHLER, a partir desta data.

Canoinhas, 29 de deze�bro de 1.959

Ix FLAVIO WAGNER

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F LAMAÇO,E 5,
C O C E I �'A 5,
F R , E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

,

a

'.
'

Benedito ' Terezio de
Carvalho Jr, eSenhora
auguram aos seus amigos e cor

religionarios votos de felicida
des e venturas no ano de 1960 e

agradecem e retribuem as feli

citações que lhes foram envia
das.

Canoinhas 3 de janeiro de 1960.

AVISO
Benedito Terézio de Carvalho

Junior e Senhora comunicam ao

público em geral Q mudança de
sua residencia da rua Nunes Pi
res n. 3 para a Avenida Mauro
Ramos n. 240 na Capital do Es
tado, onde aguardam prazeiro
samente ordens.

Dr. WALDOMIR-O
KRAVCHYCHYN

Pela Faculdade Estadual de Far
macia e Odontologia de Ponta

Grossa, recebeu o seu diploma
de Cirurgião Dentista, o jóvem
canoinhense Waldomiro Krav

chychyn, residente em Ponta
Grossa.

Nosso votos de felicidades na

nobre missão, que escolheu.

Regulamento, da
Taxa de Registros
de Veículos
Por decreto do sr-Governador

do Estado, assinado pelos Se
cretários da Fazenda, Viação e

Obras Públicas e Segurança
Pública, foi aprovado o Regula
mento da Taxa de Registros de
Veículos, o qual foi publicado no

"Diário Oficial", de 28-12- 59.

Lavoura e Pecuária'

Responsabilidade:
AsSoeia�ão Rural do SaRoinhas

Nossas terras neces

sitam de adubo!!!
Experiências feitas em nosso

município, pelos próprios lavra
dores, principalmente na cultu
ra do trigo, demonstraram o

valor do adubo, em todas as

fases de desenvolvimento d a

planta, proporcionando satisfa-
,

ção, .aos triticultures que, usa

ram o adubo, lançando a quan
tidade necessárta; para uma de

terminada área de terra a ser

cultivada.

Sendo o "FOSFORO" o ele
mento responsável pela grana
ção

.

das plantas, não se pode
ter dúvidas, quanto a aplicação
de um adubo que seja dotado
de bom teor desse elemento,
como por exemplo: o HIPER
FOSFATO ou SUPERFOSFATO

I

Recomendamos a aplicação do
HlPERFOSFATO,60 dias antes
da semeadura, haja visto a sua

morosa soluvidade, ao passo que
o SUPERFOSFATO, pode ser

lançado à terra. por ocasião da

semeadura,

SAIAS, última moda

(!tJ,�4 �ttit4

FIXADOS
1. O Serviço de Expansão do Trigo, tendo em vista a pro

dução e o consumo interno do Pais, fixará as quotas de trigo nacio
nal aos moinhos, bem como &8 quotas suplementares de trigo estran

geiro necessarias ao abastecimento de cada zona consumidoraduren
te o ano de 1960 de acordo com o que estabelece o Decreto n�.
47.491 de 24 de dezembro de 1959;

2. Os moinhos poderão adquirir trigo nacional alem de SU89

quotas, limitadas as compras á soma de suas quotas de trigo nacio
nal e estrangeiro.

3. Os moinhos que se utilisarem da faculdade prevista no

item anterior terão deduzidas de suas quotas de trigo estrangeiro, as
quantidades que ultrapassaram as suas quotas de trigo nacional.

4. Os moinhos exceptuados, os localizados nOI Estados do R.
G. do Sul, Santa Catarina e Paraná, que não tiverem a possibilida
de de integra lisa r as suas quotas de trigo nacional, deverão faze-lo
com o produto estrangeiro, depois de 'totalmente colocada a safra na-'
cional, mediante um pagamento de Cr$ 93,00 (noventa e treis) por
60 (sessenta) quilos, alem do preço fixado no item 12 (leste portaria.

5. Os preços de venda aos moinhos do trigo. nacional, a gra
nel, serão os constantes da tabela seguinte:
Peso hetolitrico Preço Peso hetolitrico

84. Cr$ 518,00 78. (base)
83. Cr$ 515,00 77.
82. Cr$ 512,00 76.
81. Cr$ 509,00 75.
80. Cr$ 506,00 74.
79. Cr$ 503,00 _

73.
(.

72.

8) Para o trigo de peso hetolitrico abaixo de 72', os preços
serão de livre ajuste entre comprador e vendedor assegurada a boni
ficação prevista no item 8. desta Portaria;

b) Havendo fração igualou superior 8 meio ponto no peso
hetolitrico, este deverá ser considerado como um ponto' acima; frações
inferiores a meio ponto serão deepresadea.

.

c) para efeito de fiscaliseção, 8 apuração do peso hetolitrico;
a ser feita obrigatoriamente no local da compra, deverá sempre que
possivel, efetivar-se com a asaisteucia direta do Servo 'de Exp. do
Trigo e em pesença dos proprlos interessados ou seus delegados, de
vidamente credenciados;

d) Os preços referem-se a 60 quilos liquides de tri go a gra
nel, são. seco e limpo;

e)Quando o produto for negociado ensacado, á opção do ven

dedor, os preços serão acrescidos do valor correspondente á sacaria.
até o limite máximo de Cr$ 40,00 (quarenta) por S8CO de 60 quilos,
f) Os preços serão acrescidos de 5,00 (cinco) por 60' quilos- e por
mes, nas compras efetuadas a partir de Fevereiro de 1960;

6. Quando o trigo for entregue nos Portos de Porto Alegre,
Pelotas, Rio Grande, Itajai, Imbituba, São Francisco, Paranaguâ e

Antonina, os
-

precos de que trata o item 5., serão acrscidos de re

cursos de Cr$ 50;{)0 (cincoenta) para despesas de transporte; por 60
(sessenta) quilos que será incluído na nota de compra e pago pelo
Banco do Brasil S, A:, ao triticultor.

7. As disposiçõea do item anterior, não se aplicam ás com
pras efetuadas pelos moinhos loca lisados no interior dos Estados do
R. G. do Sul, Santa Catarina e Paraná.

8. Ao triticultor nacional é assegurada uma bouificeção fixa de
Cr$ 250,00 (duzentos e cincoenta) alem dos preços estabelecidos no

item 5. desta Portaria, a ser incluída na "Nota de Compra".
a) Esta bonificação será creditada ao produtor, vendedor, na

competente Agencia do Banco do Brasil S. A. para utilisação no pa
gamento de bens de produção aplicaveia nas suas lavouras no aDO

agrícola de 1960;
,

b) Quando o produtor vendedor Cor mutuário da Carteira .de Credito
Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A., a utilisação do cre

dito da referida bonificação se fará, com prioridade, na amortiaação
de seu debito junto á aludida carteira, respeitado, se for o caso, o

parcelamento estabelecido na Lei n. 3.551, de 12 de Fevereiro, de
1959. O saldo, si houver, terá aplicação de que trata a letra "a"

Os Precos
,

do

supra;

Trigo

Preço
Cr$ 500,00
Cr$ 497,00
Cr$ 494,00
Cr$ 491.00
Cr$ 488,00
Cr$ 485.00
Cr$ 482,00

c) Será baixada, oportunamente, portaria Ministerial, relacio
Dando oI! bens de produção a que alude a alínea "a" e fixado o eis
tema pelo qual será Iiscalisada sua compra e aplicação;

d) a- utilisação da bonificação', em quaisquer das formas pra
viafas no presente item, só poderá processar-se após' o encerramento
da safra de 1959/60 cuja data será fixada tambem em portaria Mi-
nisterial.

.

Aponte ao fisco os negociantes sonega
dores. Não pernita que ele fique com- o

dinheiro do Imposto que o povo paga.

NUNCH EXISTIU 16U�L

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

nnccOES DO

COURO CABELUDO.

,l������p"IJ;t�JL.

·'-M�U.tNq",:
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CORREIO DO tNORTE 9-1-1960

«PORQUES>}Militar Os
�

Servico
,

Edital de Vonvocacão

SC111 solução!'
]. WZOREK porque os pequenos o os médios

lavradores) devido à atual le
gislação trabalhista -. não po
dem possuir operários; porque
hoje para os fracos é mais fa
cil ser operário do que patrão;
porque em face disso muitos ho
mens estão fugindo dos campos
para as cidades; porque são pou
cos os que estudam agronomia ...

Precisamos de urna compre
enção, de mútuo entendimento
porque acontece que o agricul
tor está curtindo sozinho, sepa
radamente, no isolamento, os

I seu.
[múltiplos

.problemas
e

-

o

Govêrno Federal, também sozi
nho, sem concurso do produtor,

I procura inutilmente opôr uma

Falar em trabalhismo, em

proteção aos trabalhadores, ta
xar e aumentar salários, esta-:
belecer prêços para os generos
alimentícios etc. - tudo isso é
facil fazer no sossêgo' de um

escritório, mas, na realidade.
isso assemelha-se às bôlaas de

_

sabão q:1e se desfazem momen

tos' depois, visto que O govêrno
não mais pode cpôr um dique
à essa marcha de prêços... Por

que? - Porque a Govêrno Fe
deral. não ataca os problemas
pela raíz, não se dá ao trsbalho
de melhorar as condições dos
trabalhadores da roça para que
estes possam produzir mais;

-- 1. Turno
I - Os conscritos abaixo, devem comparecer na Junta de

Atietamento Militar de Canoinhas, afim de serem incorporados.
II - Os convocados que deixarem de se apresentar nas da

tas abaixo declaradas, ficarão considerados INSUBMISSOS.

PONTO DE REUNIÃO: Prefeitura Municipal - DIA 12
de Janeiro de 1960.

poidade designada: 20°. Regimento de Infantaria - Curitiba
EUZEBIO JOSE PIRMANN, fio. de Juão Felipe Pirmann.

Unidade designada: 2°. Batalhão Ferroviário - Rio Negro
Data de apresentação:

Dia 12 de janeiro de 1960, à 2 horas da tarde, na Prefeitura Municipal.
Admar Mühlbauer filho Carlos Miiblbauer: Albino Chamberg

f de Isedoro Chamberg: Alceu da Silva f José Francisco da Silva:
Alinor Martins de Matos f de Leopoldo Martins de Matos; A!zBir
Barcelos f de Eliseu Barcelos; Amir Rutes f Narciso Rutes Subo;
Antenor Alves dos Santos f de Joaquim Alves dos Santos; Antonio
Amadeu de Paula f de Emitio Carneiro de Souza; Argos João Müller
f de João Paulino Müller; Basilio Martiniski Neto f de Antonio
Martiniski: Bernardo Latocheaki f de Antonio Latocheski: Daltro
Peixer f da Odário Nicolau Peixer; Darci Dedeski f de Jorge Dedeski:
Darcindo Mühlmann f de Alvino Mühlmann; Egon Voigt f de Max
Voigt; Eloi Dranka f de J08é Dranka Junior; Eloi Olsen f de Paulo
Olsen; Emiliano Cheuchuk f de Nestor Cheuchuk; Eneri Ivo Prates
f de Teofilo Prates: Érico Azeredo Coutinho f de Nelson Azeredo
Coutinho: Erol Schiodler f de Erich Scbindler; Eugenio Karperr f de
Deonizio Karpen; Fermino Gorll f de Willy Gõrll; Francisco Mendes
de Souza: f de Joaquim Mendes de Souza; Germano Adolar Bosse f
de Germano Bosse Junior; Gilberto Bail f de Jacó Bail; Gihon Borges
de Souza f de Elpidio Borges da Silva; Hamilton Pazda f de Otavio
Pazde : Haroldo Alceu Fleith f de Elvino Fleith; Henrique Floriano
Jenzura f de Francisco Jenzura: Hermogines Golanovski f de Martim
Golanovski; Hitomer Fallgatter f de Leopoldo Fa!Igater; Inocente To
karski f de Pedro Tokarski; Irineu da Silva Reinert f de Rudolfo

Heinert: Ivanir Martins f de Joaquim Ferreira Martins; Jacob Ba
bireski f de Eatenislau Babireski; João Ferreira Ramos f de Manoel
Ferreira Ramos; João Medeiros f de Ignácio Medeiros; João Teodo
rovecz f de Nicolau Teodorovecz; José de Almeida f de Antonio Ber
nardino de Almeida; Julio Soupinski f Miguel Soupinski: Libio Sym
czecym f Alberto Symczecym; Liceu Pacheco f João Batista Pacheco;
Luiz Alves f JOEié Alves; Luiz Scheuer f João Scheuer; Marcilio
Mario Kuroli f João Kuroli; Mauro Negrello f Benjamin Negrello;
Modesto Kucarz f José Kucarz: Moraci Francisco do Prado f Cres
céúoio Alves do Prado; Nilo Marciniohen f Braz Maróinicheu: Nivaldo
Martins f Moisés Martins; Osny Alves Jungles f João Alves Jungles;
Otavio Kobill f Nicolau Kobill; Kaimundo Anton f Artur Anton;
Haul Artner f João Artner; Romeu Nivaldo Dreweck f Antonio
Dreweck; Thadeu Paholsky f Bruno Paholsky: Univaldo Alves de
Lima f Augusto Alves de Lima; Waldo Miguel Simm f Waldemar
Simm; Zenoni Kumineck f Vitor Kumineck.

Canoinhas, 23 de dezembro de 1959

AGENOR FLORES 20• Ten. Del. da 14a. DR.

qualquer que seja a

q ue I que r que s e i (I o

\

carga ...

estrada I

'.

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

o terreno poro máxima tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nos estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estrados

Venho conhecer o extroordinório Pneu A T e todo
O nosso completo estoque de Pneus FirestOl\d
poro todos os tipos de veiculos, bem como uma

equipe especializado, à s�o disposiçào, paro servi
lo com presteza e cortezia.

Pneus Firestone
,

- máximo quilometragem por cruzeiro

HY SELEE E & FILHOS
(

...

TRES BARRAS - S. c.

barreira à contínua majoração
de prêços.
A melhor solução seria aumen

tar as plantações o que não se

tia tão difícil se o Govêrno, em

vêz de descarregar inutilmente
suas ba terias contra os pr êços,
procurasse fomentar a agricul
tura,

As esperanças dos lavradores
e dos consumidores ainda não
se apagaram de todo, pois aí
vem Jânio Quadros e acredita
se que êle saberá pôr Ordem
e Progresso em tudo o que é
brasileiro.

H egistro (�i V iI
Pedro Veigá Sobrinho escre

vente juramentado do Registro
Civil de Major Vieira, Municí

pio de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem C8-
_

sar: Eleodoro Henning e Natalia
Schroeder, Ele. natural deste

Estado, nascido em Rio Claro.
ri/Distrito. no dia 9 de Fevereiro
de 1940 de profissão lavrador,
solteiro' domiciliado e residente
em Rio Claro, filho de Eugenio
Henning e Dona Isabel Franck
domiciliados e residentes em

Rio Claro, neste Distrito.

Ela, natural deste Estado, nas
cida em Rio Claro, n/Distrtto,
no dia 27 de Julho de 1941 de

profissão doméstica solteira do
miciliada e residente neste Dis
trito filha de Adolfo Schroeder
e de Dona Maria Lisbôa Schroe
der domiciliados e residentes
em Rio Claro, neste Distrito.

Faz saber que 'pretendem
casar: Pedro Kícheleski e Bran.
dina Granza. Ele, natural deste

Estado, nascido em Serra Preta,
n/Distrito. no dia 17. de Junho
de 1934, lavrador solteiro resi
dente neste distrito, filho de
José Kícheleskí, falecido, e de
Dona Ana Niepiçue. Ela natural
deste Estado, nascida em Colo
nia Becker, n/dístrtto, no dia
10 de Setembro de 1941 domés
tica, solteira residente neste

distrito, filha de Venceslau Cran
za e de Dona Carolina Granza.

Apresentaram os ,documentos
de acôrdo com a Lei. Quem
souber de algum Impedimento,
acuse-o para fins de direito.

Major Vieira .• 22/12/59
Pedro Veiga Sobrinho

Escrevente Juramentado

Lydio Seccon, Tabelião e O
ficial do Registro Civil do Dis
trito de Monte Castelo, Mun,
de Papanduva.. Est. de Sta. Ca
tarina.

Faz ,saber que pretendem ca

sar: Henrique de Souza Padilha
e Rosernary Darnaso da Silveira.
Ele, .natural do Paraná' nascido
em Contenda-Lapa no dia 9 de
Fevereiro de 1915 de profissão
bancário solteiro domiciliado em

Curitiba-Paraná, filho de Fran
cisco de Souza Padilha e de
Dona Cecilta de Souza Psdilha
residente- Aro Contenda- Paraná .

Ela, natural deste Estado nas

cida em Major Vieira-Canoinhas
no dia 7 de Março de 1943 de

profissão -íoméstica, solteira, do
miciliada em Curitiba-Paraná,
filha de Hercilio Damaso da
Silveira € de Dona Otacilia A

lage da Silveira.

Apresentaram os documentos
de acordo com a Lei. Quem
souber de algum impedimento
acuse-o para fins de direito.

Monte Castelo, 17/12/59.
Lydio Seccon

Oficial do Registro Civil
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€ORREIO DO NORTE
..

Ao Comércio e à Indústria - Aviso
.

Parua FORDSO) HOSPITAL SANTA CRUZ'
Vende-se Perua Fordson

1.951 em perfeito estado.

Ver .e .tratar com

. COID. Ind.' Fischer s Cia.

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

A �oletoria das Rendas Federais de Canoinhas,
torna publico ao comercio e a indústria em Geral, que
sm Face ao que determiná o Decreto n.45.422 .de 1212/59,
por ocasião do pagamento da patente de Registro serão

exigidos os seguintes documentos:

1. - Patente do ano anterior

2. - Guia do Imposto Sindical

3. - Recibo de Quitação do Imposto de Renda
4. - Contrato Social, ou Declaração de Firma

Coletoria Federal em Canoinhas, 9 de Dezembro de 1959.

dx Adyr Fontana Prohmann, Auxiliar

Assembléia Geral Ordinaria
De ordem da Diretoria, convido 05 senhores asso

ciados '-do" Hospital Santa Cruz, para comparecerem-e to
marem parte na Assembleia Geral Ordinaria 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
I Eleição da nova Diretoria - periodo 1960/62.
II Eleição da Conselho Fiscal - periodo 1960/61.
III Relataria do periodo anterior.

Canoinhas, 3 de Dezembro de 1959.
,

ZENO CARVALHO ZIPPEL, 10. Secretario.
'!EH

SÉDE ITAJAí
Banco Indústria e Comércio de Santa Ca.tarina. SIA_

SANTA CATARINA
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 458.111.226,30
Agências no Disfr'[to Federal: Agencias em São Paulo - (SP) Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso 50
Rua Visconde de Inheuma. 134 ç . LOJA .... 341 - Rua Marconi, 45· Rua Florêncio de Abreu, 637 .. A' '"

'

Rua do Carmo 66
.

. Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Cincinato Pampouet, 187 AgenCia em Ftcrtanópolls (Se) - Praça 15 de Novembro, 9

,

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

Endereços Teleqraficoa: t São Bento BANCOINCO - Hua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INCONORTE . R. Cio-
I ciuato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumensu, Bom Hetiro..Braço do Norte. Brusque, Caçador, Camboriú Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecó,
Concórdia. 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, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Parana �'Cambará. Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

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

Agencia no Estado do Rio da Janeiro - Barra Mansa,
Escritorios no Estado de Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1959

A T I V O II
==========�====================

. A - Disponivel
CAIXA� ,

Em moeda corrente
Em depósito nó Banco do Brasil
Em depósito &_ ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

Em outras espécies
B - Realizável

Títulos e Valores Mobiliários;
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 52.583 150,00, depositadas no

Banco rio Brasil SIA.. à ordem
da Snperitendêucia da Moeda e do
Crédito. e as do valor nominal
de Cr$ 2000000.00 depositadas
no Tesouro Nacional, per fôrça

.

do Decrêto-Iei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títu 108 Descontados

. Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no exterior
Tesouro Nacional-M. Fazenda
(Divisão Im pôsto de Renda)

Capital a realizar
Banco do Brasil S/A • C/Depó
sito Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
67 Edifí�ios de U80 do Banco
Móveis e Uteusílios
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 Custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

292J 86.056.00
166.084.572,30

148542,5i4,lo
20456 484.,10 627:269:686,50

39.634.036,70
73.424.00

2474.537,30
66.039-243,50 108.221.241,50
332.277 549,90
52.410,747,70

,2.70.1.855.153,70
. 502.545.40

2.272.333.055,00
98 705.763.30

449463,80

4905619,70
48.187.500,00

51.812.500,00
137.247,820,60 6.200.687.719.00

81.135 544,30
3.487.046,00 6:393:531:550,80

312.567.200,70
63.92L978,70
8.180.674,70

102,00 38">i:669:956,10
------

85.439.341,70
, 11.548.214,10
160.418.839,�0 237:,406:395,10

(Compreendendo Matriz e Agências)
-----------------------

PASSIVO

F - Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal·

- .

-Fuudo de previsão
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas

125.000.000,00
175.000.000,00 300.000.000,00

21.000.000,00
113.019.299.70
2.130.526,00
21.961400.6(> 458.111.226,30

1.5õ9.402,õ73,50
206.739 .8�:)"2,00

1.812230.614,90
1.274,197:084,00 4:862:570:264.40

12:525:447:852,90

, G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/Sem Limite
em C/Limitadas
em C/Populares
em C/Sem Juros
em C/de Aviso
Outros depósitos

202,126.126.90
76.862.602,60

1.330.532.846,80
131.583.982,80

1.247.534333,90
28,509.807,30
38047,372,50
ll8385.278,20 3.173.582,351,00

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

2l0,024.606,90
120.171,239,00 330.195.845.90

3,503.778,196.90
Outras Responsabilidades

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
Agências. no País
Correspondentes no País
Correepondentee no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
dividendos a pagar

. ,

,

175.174.767,00
2,915;126.234,00
109.530.788,00

269.166,60

129.501.832,00
537,051,10 _3,330.139.838,70 6833.918305,60

H - Resultados Pendenfes
Contas de .Resultados 370848.326 60

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit.: de títulos em

do País
do Exterior /

Outras contas

1.776:I42.565,5�>

cobrança:
1.8H.700.115.30

530.499,60 1812,230.614,90
1.274.197.984,00 4.862.570'7264.40

12.525.4478529fJ

�tajaí, 11 de Dezembro de �959 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Ieeneaux Bauer, Diretor.Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, DiretoL' Ad
Junto - Oito Iéenaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Cont. • Reg. no CRC.SC N. 0.181
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lmportante Decreto GovernêJme�tal
I

,
'

o sr. Governador do Estado
assinou na pasta da Fazenda, o

importante decreto que abaixo
transcrevemos:

"Fica autorizado o Banco do

Mayer e Antonio Edesio filho Brasil S. A., por intermédio de

do, sr. Manoel [ungies, o jo- 'suas agências situadas no ter

vem SeI'gio Carvalho.
.

ritório do Estado, a descontar
o Impôsto sôbre Vendas e Con-

Dia 14: o sr. Henrique (ira» signações e Taxa do Plano de
bowski; a sra.i; dna, Vitoria Obras, nas alíquotas vigentes,
esp. do sr. Martin Frantz; os devidas pelos moageiros, quandomeninos Waldemiro filho do da aquisição do trigo em grão
sr. Henrique Waldmann e nacional.
JoãffBenedito filho do sr, Dar.
cílio Hostin. O Impôsto sôbre Vendas e

Consignações, será calculado sô
Dia-15: os srs. Herbert Ritz- bre o valor .total da compra,
mann e .João Amaro da Sil» incluindo a bonificação, sacaria,
va;io menino Silvio JUho : do e o que ..

mais se incorporar ao

sri Ignacio ,lgnacheski; a sra. seu preço, �. .

.

dna. Paula esp. do. sr.. Aton» O montante do ímpostoe taxa,.soSpitzner; a menina Amey devidos pelos compradores, .
fifilha do sr. José Tarcheski; a

srta..Maria de Lourdes To; cará retido em poder do Banco

kar ski. do, Brasil, que de posse das res-

pectivas notàs de compra en

Nossos parabens.

LARES
O ([)�e§ J.1Í.

A.NIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

I

Heje: os srs. Sadí Seleme
e Francisco Seceygiel, a srta.
Salua Seleme; as sras dnas.
Vva. Frida Kreis, Ana esp,
do sr. Ataide Emidio e- Vva.
Gabriela Sebatke; O jovem
Marcos Cesar Rouen; as me

ninas Walderes Juracy filha
do sr. Antonio Soares e Ma.
gali filha do sr: Norberto
.Fiedler.

,

Amanhã:' as srtas. Iara
Santana» e - Lisete Marilda
Cubas; 'as sras. dnas. Vva.
Marichen Gomes e Marciana
esp. do, sr. Ladislau Dom.
broski; o menino Reinoldo fi
lho do sr. Marcus Franzt. 0$
srs. António Borek; Alfredo
Scholtz: Noé-Nepomuceno Pin
to e Dr. LJjiz Adelmo Budant.

Dia 11: a sra. dna. Laura
esp, do sr.Waldomiro Schulka; .

o jovem. Osny Cornelsen; os
srs. José ruck e Antonio'
Gungel.
Dia fi � $ra. dna. Elvira

esp. do sr, Boutientura .Ben
da; o menino Haroldo filho
do sr. Guilherme Prust o jo
vem Ouido Orlando Uhlig,' a
srta. Elly Schumann; os srs.

Edgard Schwolk; Zeno Ri
beiro da Silva,' Jorge Stoeberl;
[oão Fontana Ir. Oswaldo
Werka e João B. Rudolf..
Dia 13: a srta. Inês Seleme;

os srs. Waldemar Knopp.La
mil. Seleme; Dr: Sylvio .Mayer;
João B. Pacheco e Vivaldo
Crestani; a" sra. dna. 'Adair
esp. ido sr. Ladislau Knorek;
as meninas Maria filha do sr.
Ladislau Dambroski e Lilia»
ne filha do sr. Oscar Rauen;
os meninos Sylvio' Alfredo
filho do sr. Dr. Sylvio A.

Nascimento
,Acha,,:se em festa o lar do

51. Waldomiro-éãarina Luci
Medeiros t t com:o nascimento
de seu filho Cezar José, ocor»
tido dia 21,,12;59.

,
'

Nossos parabens.

Ajuste de Núpcias
Com a srta. Maria de Lour

des filha do sr. Pedro - Olga
Tokarski, contratou casamen ..

to dia 24-12.59, o sr, Rachid
filho do sr. Antonio-Numa
S. Seleme..
Nossos cumprimentos.

'

Senhora Dona de Casa t

Não esqu�ça que' "Seu
TalãQ Vale Um Milhão",

exija sua nota de cõmpras,

# f

. Cartões Bôas Festas
. Recebemos e agradecemos com

'sinceros votos de um Feliz Ano
Novo, repleto de venturas e fe
licidades.

. .',

Industria de Artefatos de Ferro
• BACCHI" Ltda; Indústria Me
cânica Rino Zanutto; Cromocart
Artes Gráficas S/A; Minesota Ma
nufatureira e Mercantil Ltda.;
Arno C. Hoffmann e familia;
Gravartex Clicheria Lider Ltdá.;
Impressora Ipiranga Ltda.; Re
presentações Ernesto Meyer Ltda.;
Sociedade Industrial e Comercial
SICÓL SIA; Clotardo Stratmann
e familia; Banco Nacional do Co'
mércio S/Ai"Companhia Melhora·
mentes de São Paulo Ind. de Ps

papel; Transportadora Wolfram
Ltdaj Pe. Frei Roque Saupp,
Banco Ind. e Com. de Santa Ca
tarina S/Aj BasiÍio"Humenhuk &
Cia. Ltda.; EDITORA GLOBO
S/Aj Campo de Instrução Mare
chal Hermes .

CASA FISCHER

PANIFICADORA

PaniFicadora e Mercearia
IIPRIMORI/

I

X -�

R Eugenio de Souza, 530 • Fone,139
Praça Lauro Müiler,170 • Fone,288

X
Aparelhos para. jantar'�9m 42

peças - louça Nadir.: 850,00
Aceitilm-se encomendas para entregas
diárias entre 6 e 7 horas da manhã.

'\
\

Camisetas de malha c/manga"

comprida para bebê
.

,15,00

x x x

Co.mpre Cr$ 30,00 de p.ães - �eve
sacola ou cesta e recebera

gratuitamente 1 pão de 2 cruzeiros.Cam�sas d� jer�!=!y, malha, seda
e algodão para homens' 99,00 ", ,. '�" x x X

!, _,
'

"

O maior sortimento de, J,rio�., chocqlates,
25,00. II ..

conservas e biscoitos da cidad�.Copos tipo americano duzia

Ano 14 • CANOINHAS· S. Catarina. 9 de Janeiro de 1(;60 - N 575

caminhada 'pelos compradores,
colocará as importâncias devidas
à disposição do Tesouro do Es
tado.

Os estabelecimentos moageí-
. ros, compradores de trigo na

cional em grão, enquanto vigo
rarem as normas legais, que re

gulam e tornam obrigatória, a ,

liquidação das' compras daquele
produto, por intermédio do Ban
co do Brasil na presente safra
do trigo, ficam desobrigados do
recolhimento do Impôsto sôbre
Vendas e Consignações no res

pectivo Iívro "Registro de Com
pras" .

Os estabelecimentos referidos
neste artigo, continuarão sujei
tos .às formalidades em, vigor,
relativas a emissão e escritura
ção das notas de compras, das
quais uma via será encaminha
da ao Banco do Brasil, e outra
à exatoria de sua séde, junta
mente com as respectivas vias
da relação a que alude o pará-
grafo seguinte.

-

Por ocasião da remessa das
notas de compras ao Banco do
Brasil, para efeito de sua liqui
dação, os estabelecimentos com

pradores devem preencher uma
relação de acôrdo com o mo

dêlo anexo, em 4 (quatro) vias,
que terão os seguintes destinos
As ) a. e 2a. vias, serão reme

tidas ao referido estabelecímen,
to de crédito: As' 3a. 4a. vias,
serão encaminhadas à exatoria
da séde do emitente, sendo-lhe
devolvida a última, devidamente

autenticada, para efeito de a

presentação ao Fisco, sempre
que for exigido.
As relaçães de que tratam o

parágrafo anterior serão preen
chidas

.. por município produtor
do trigo em grão, para os efei
tos do artigo 20 da Constituição
Fegeral.

,
,_ ,o'

O· Banco do Brasil, debitará:
ao Tesouro dó Estado, a comis
são de. 1/10%, sôbre todos QS

recolhimentos, nas condições es

tabelecidas neste decreto.

Fica eximido o Banco do Bra
sil de qualquer responSabilidade
sôbre a exatidão das relações e

notas de compra que lhe forem
encaminhadas para pagamento
aos produtores.

O presente . decreto terá vi

gêncía no período da aquisição
da safra do trigo nacional de
1959 e 1960, ficando revogadas
as disposições em contrário".

Folhinhas
Com satisfação publicamos os

nomes das firmas que mui gen
tilmentenos brindaram com lindos
cromos:

Transportad. WOLFRAM Ltdaj
Merhy Seleme & Filhos; Gebraiel
B. El-kouba: Marmoraria Si'ío Car
los Ltda; Sherwln-Williams do
Brasil S/A; J. Côrte; Cia. de Se

guros Gerais: Moinho J,A.P. To
karski & Cia. Ltda,

-Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

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

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

FOGUETE PERDIDO
c/ Robert Loggia, Larry Kerr, Ellen P'irker

CAVALGADA DE,AVENTURA
em Tecnicolor

"A mais emocionante e estranha- aventura na selvavirgem

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

·CAVALGADA DE AVENTURA
-'-----

á. 17 hora. Censura Livre
DOMINGO - ás 20,15 horas

-

Imp, até 14 anos

O R E I DO C I RCO em Vistavision

c/ Dean Martin, Jerry L€:wis, Joanne Dru e Zsa Zsa Cabor
"Uma sensacional comedia com' o rei do riso .......

2a. Feira '. ás 20,15 l}.oras - Imp. até 14 .anos • RErRlSE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 horal - Imp. até 14 anos

TIN TAN EM HAVANA
com o celebre cômico do cinema mexicano ... Rir a valer ...

5a. e. 6�, Feira - á.' 20,15 hrs. - Imp, até 14 anos

SUBLIME INSPIRAÇAO
em Tecnicolor.... c/ Robert Morley, Maurice Evans

"Uma produção do cinema inglês"

ATENÇÃO - Para domingo proximo teremos

o grándioso drama do cÍn'ema alemão

•�.�••B•••••BB••••••••e•••�.�.e••�.

I COMERCIO E INDUSTRIA
ii ..

i FISCHER & CIA.
•

I 1935 25 anos servindo 1196 OI Comércio em Geral M...h. de ...... e c..g;�1 MALHARIA
-, Trigo e Centeio Integral _

/

_Varejo e Atacado Engenho de Arroz
I
La,- Rayon e Algod§lo e MERCEARIA

� .,todos os clientes e funcionários, a preferência e ajuda �ecebidas
nestes 25 anos de atividades crescendo com Canoinhas. DOIS OLHOS AZUIS

com os astros Marianne Cook e Claus Rolm
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