
AS VER'B'AS
FEDERAIS

/

Desgostou ao Governador Celso Ramos o movimento
surgido nas bases petebístas, objetivando uma campanha de
esclarecimento à opinião pública sôbre o montante de verbas
federais que estão sendo destinadas ao Estado de Santa Catarina.

São verbas vultosas e que não vêm sendo aplicadas de
vidamente ou com as quais o Govêrno Celso Ramos vem reali
zando algumas obras como sendo suas.

O
_

caso da inauguração do viaduto é um.dêles, onde
Celso Ramos fêz colocar placa, como sendo obra' SUIa.·

Nó Hospital da Criança, o fato repetiu-se.
Os grupos escolares, construídos com verbas da Campa

nha do Ensino Pré-Primário e Primário, não tem nas placas alu
sivas, à inauguração qualquer referência ao Govêrno da União.

No setor de energia elétrica, repete-se o cumprimento
com chapéu alheio.

E é louvável que a União faça reverter para Santa Cata
rina' aquilo que aqui arrecada em forma de impostos.

I'�"''',
b�kue não é louvável e, com que o PTB catarinense

não concorda, é com o método de aplicação destas verbas.
.

/

De há muito que os trabalhistas deixaram de servir de
trampolim para � pessedismo dominante e acomodado. Dai não
entender-se a

\

zanga do Chefe do Executivo, expressa atravéz,
das' páginas da �mprensa "chape branca".

O Partido Trabalhista Brasileiro, em nosso Estado, man

tém hoje uma linha de independência. Por isso mesmo, cabe a

êle, isento dos bafejos oficiais, fiscalizar as ações e os passos
,

dos atuais governantes.
E êste papel parece que os trabalhistas estão dispostos

a desempenhar. E, COm muito mais razão, porque tem que zelar
pelo. prestigio do Govêrno da União, hoje exercido por um dos
seus integrantes, senão o seu líder. '

Não cabe ao Governador Celso Ramos a zanga que a

sua imprensa deixou transparecer.

.

Nem cabe a êle, a advertência de que, no plano federal,
n PSD está dando apóio ao Presideete da República e por isso
reclamar o -sílêncío dos trabalhistas catarínerises.

Não há no PTB do nosso Estado, ingenuídade.
A dísposíção de fiscalizar o que o Sr. Celso Ramos vêm

fazendo com os dinheiros púbiicos, e muito em especial, com

aquelas dotações enviadas pelo. Govêrnô Federal, é uma atitude
das mais corretas. É nela que o PTB de Santa Catarina encontra
o seu verdadeiro caminho e a sua autenticidade, como partido
oposicionista.

O acesso de zanga. de que agora foi tomado o governador,
ante a notícia de que o Partido Trabalhista Brasileiro vaiexerçer
um direito, só .revela a sua intranquilidade. Estivesse o seu govêr-

.

.

no isento de .culpa ou aplicando devidamente os dinheiros que
recebeu, não estaria dando a demonstração de nervosísmo, a que
estamos assistindo.

/

o GOVERNO l A TV
\

As Pr ...ff'ituras do .interior irão pagar e pagar caro, para
que o Governador Celso Ramos venha dispôr de uma estação
de -televísão, em Florianópolis.

Ao pegarem as máquinas rodoviárias que agora 1eceberam,
em financiamento, estarão as prefeituras contribuindo para a

TV palaciana, cujo equipamento já se acha adquirido nos Estados
Unidos.

. Dentro de pouco tempo, A opinião pública catarinense e,
muito particularmente, alguns prefeitos munici pais, conhecerão
todos os detalhes da aquisição da TV-Santa Catartna, anunciada.
no discurso do governador a 31 de J janeiro.

,-

Como se recorda, o Banco Interamericano financiou a com
pra, na América, de mais de uma centena de máquinas e tratores.

.

Foi receber este financiamento e proceder ai compre o filho
do governador, Celso Ramos Filho, e para isto permaneceu quase
dois meses nos Estados Unidos. Com o financiamento do BID,
o doutor Celsinho ultimou a negociata: na firma fornecedora das
máquinas rodoviárias recebeu em dólares a comissão de sete por
cento, cujo destino é ignorado. E, na mesma forma,. exigiu um

superfaturamento, o qu� abriu margem para um saldo suficiente
para a aquisição da aparelhagem completa para a estação de
���.

. .

Participaram da transação: na América, o professor Alei
des Abreu que acompanhou o senhor Celso Ramos Filho, e no

Brasil o senhor Eugênio 'Doin Vieira, Secretário da Fazenda e

fã mconcídíonel da TV. '

.

Em breve, a aparelhagem da televisão estará em

Florianópolis.
As prefeituras sacrificadas pagarão um alto preço para que,

nas ·futuras campanhas eleitorais o Govêrno faça campanha
através do video.

- .

,

Ano 17 Canoinhas, SaAta Catarina, 7 de Março de 1964
----�------------------------------�

Nwmero 772

Diretores: R. R. DA SilVA [ AlfRmO o. GAR�I�DO
lfONE. 128CAIXA POSTAL, 2

Gerente: nHASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

"Desta
Dep. Diomicio Freitas

em Canoin'has
Conforme comunicação tela

grafica recebida pelo sr. Cle
mente Pieczarka, Presidente de

Liga Esportiva Cenoínhense,
chegará amanhã, a Canoinhas o I

Dep. Federal Díomícío Freitas,.
dirigente máximo do Metropol
que óra nos visita para enfren
tar, no Municipal, a equipe 10- -

cal do Botsfogo.
O digno presidente da Lig� que
não mediu sacrífícios para que
os canoínhenes conhecessem de

perto o tri-campeão catarinense,
nessa difjcil empreitada, teve. o
apoio decidido do grande po
lítico e esportista do sul, sr.

Diorrl"icio Freitas que, por esss

razão, bastante justa, será ho
menageado em nossa cidade,
c-om um grande jantar. Ao par
destas alviçareiras noticias, a

companhando o ilústre parla
mentar, virá a sua terra natal
,o Dep. Aroldo Carvalho, uma
das vozes mais .atuantes na

Camara Federai.

DOUTEL EM
FLORIANÓPOLIS
o vice- governador Doutel '.

de Andrade esteve reunido
com a ,Executiva Estadual do
PTB e com o Diretório de Flo
rianópolis.
Estiveram em pauta assuntos

de ordem partidária.
Resultou do encontro uma

tomada de posição da grei
trabalhista dentro. do Estado,
visando, prtncípalmeute a su

cessão governamental.
Sente o PTB a viabilidade de

uma candidatura própria e que
o seu crescimento só poderá
dar-se com o Partido fazendo
uma oposição mais atuante ao

atualG'Govêrno.
Depois de analizarem tal de

'talhe, e de ouvir õpiniões de

companheiros de diferentes pon
tos do território' catarinense,

.

acham os trabalhistas que o'

crescimento da agremiação; em

Santa Catarina, é inevitável, se

os seus líderes indentificarem
com o pensamento popular. O
descontentamento do povo cata-

'rine,nse face ao govêrno Celso
Ramos é inegável.
Partindo dêste principio, a

reumao serviu para que os
trabalhistas se lancem no campo
da luta, Atuarão,' daqui' em

diante, com mais força em opo
sição às administrações estadual
e muuícípal.
A posição do partido, atravéz

da sua bancada na Câmara, é
a de evitar uma composição
com o PSD para ,a; eleição da
Mesa do Legislativo.

,e;:

./

\ .

Inegàvelmente, os trabalhos
de constr-ução dê rodovia Pôrto
Alegre-Florianópolis-Curitiba, a

BR-59; tomaram nova feição.

A implantação da rodovia tão,
necessária ao desenvolvimento
do nosso Estado, está contratada
em todos os seus trechos e sub
trechos. A pavimentação asfál
tíca já está contratada e em

execução em todos os trechos)
.

concluidos. A .príncipal obra de
arte da importante via de co

municação :- a ponte-viaduto
sôbre o rio e a cidade de Tijucas,
está, também, contratada.
Estes os fatos, já do conhe

cimento, público, palpáveis, sob
as vistas de todos. Entretanto,
há determinados aspectos que
devem ser ressaltados como a

atuação incansável, persistente,
tenaz. . do Deputado Arolde
Carvalho, da representação de
Santa Catarina na Câmara dos

Deputados que a mais de um

ano iniciou a luta parlamentar
pela concretização da importan-
ta rodovia.

.

Os anais da Câmara dos De

putados, de 62 e 63, registram
dezenas de discursos do deputado
catarinense, todos focalizando o

problema da rodovia. clamando

por medidas do ,DNER. provi
dências do Ministro da Viação
ou determinações' do Presidente
da República. !

A Comissão Parlamentar de

Inquérito constituida a requeri
mento do Deputado Aroldo
Carvalho, para apurar írregula- Iridades nas obras da BR-59,
em 60 dias promoveu

.

investi
gações e concluiu seus trabalhos
provocêndo - fato inédito na

vida do DNER - a rescisão
do contrato do trecho Tijucas
ltajai onde se verificaram as

irregular:idades mais graves e

as obras estavam paralisadas, a
aplicação de uma multa superior
a DOIS MILHÓES DE CRUZEI
ROS na firma contratante, a

Terraplanagem & Desmonte;
Ltda., do sr. Tony Mair-ynk'
Veiga e a devolução de mais

de CEM MILHOES DE CRU

ZEIROS indevidamente adianta-

dos àquela emprêsa.
E a sucessão de discursos, a

eficiência da Comissão, de In

quérito contribuiram, decisiva
mente, para o definitivo enca

mínhamento do assunto.

Santa Catarina não . poderá,
é certo, esquecer o nome do
Presidente Goulart, que deter
minou a inclusão da BR-59 no

Plano Príorítárío .de Obras,
deliberando concluí-Ia ainda nó
seu Govêrno. Mas já inscreveu
em local dos mais destacados,
no rol dos que colaboraram
no encaminhamento do intrin
cado problema que parecia
insoluvel, o nome do operoso e

/

.

digno parlamentar que já no

cargo de Secretário da Viação.'
e Obras Públicas nos govêrnos
de Irineu Bornhausen e Jorge
Lacerda, revelara autênttea
mentalidade rodoviária. inician
do em nosso Estado a fase das.
rodovias pavimentadas, como o

trecho Blumenau-Itajaí que re

sultou do seu dinamismo e da
sua tenacidade.

i

, ,

O Deputado Aroldo Carvalho,
que se re.elegeu com aprecíáeel
contingente eleitoral da RegUlo '

de Florianópolis, correspondsu,
assim, à confiança ào eleitorado
da Capital e municípios viZi�
nhos, dedicando todo o .ano
parlamentar de 1963 à Batalha
da BR-59.

De "A GAZE�A"

Onde Terão
Ido Parar?
Há cêrca de três 8nos, ás

verbas federais qu .. vieram plo'a
o govêrno Celso Ramos, a flln
de 'atender 80S prejuízos das

enche�es, em-vários pontos do

Estado, não chegaram ao seu
destino .

O Govêrno recebeu as ver
bas, isto está confirmado.

Contudo, . 8S populações
atingidas pelo flagelo, até ago
ra' não viram nenhum centavo
destas importâncias.
Éste .fato tem sido por de

mais denunciado.
No interior os reclamos slo

generalísados,
Urna informação existe a êste

respeito.
No ano que passou, o Go

vêrno da União remeteu 3"00
milhões de cruzeiros para Santa
Catarina. Esta importância eS

taria depositada no Banco do
Brasil cêrca de 5 mêses; em

nome particular de Um dos
acessôres do govêrno.
A dotação era da Presidên-.

cía ,da República.
Posteriormente, esta Impor

tância de 300 milhões foi trans-
.

ferida para a Secretaria de
'Viação e Obras Públicas, e foi
retirada do Banco do Brasil,

.

pelo Secretário Celso Ramos
Filho \ e .depositada no Banco do
Desenvolvimento do Estado.

Daí, perdeu-se � pista dos
300 milhões que vieram para
atender os prejuizos tias en

chentes. Mas lima coisa é certa:
NENHUM daqueles agricultores
atingidos pelas cheias dos rios,
quer no Vale do Itaja�, na re

gião do litoral" no sul ou' no

oeste, até agora recebeu qual
quer importância.
Seria oportuno que o Secre-.

tárío de Viação víessse a público
explicar (i) _ destino dêstes 800
milhões de cruzeiros.

'.l, ··i "f--ltI:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casa Erlita
,I •

I Quando fizer seu itinerário de passeio,

I
�não esqueça de incluir, DII!8 visita às

,

obras do FRIGORIFICO

V E. N D E'- S E
1 trator Dexta-Diesel Hidráulico, com os

implementos:
Arado com 3 discos
Grade com 32 discos
Roçadeira.

.,_.-"-o .. (IDt-----

seguintes

..

I

Possuimos para venda um terreno com a área de
30 alqueires todo destocado, com as seguintes benfeitorias:
2 casas para trabalhadores; um barracão para maquinários.
Localização: Bugre .... 4 Km. da estrada Dona Francisca.

Ver 'e I tratar nos seguintes Endereços:
Moinho Jap Tokarskl & Cia. ltda·
-Rua Dr. Almeida Cardoso s/n - Fone,

Tokarski & Cia. Ltda.

262

Rua Caetano Costa, 96.... Fone 219.

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/O 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA. SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, ,128 - Canoinhall • S. ,C.

A�sinatura Anual (52 números) Cr$ 1.000,00
A partir do núm'ero 773 (14 de março entrante)

, Os' atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
a anuidade, até a presente data.

,

.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncioa: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 100,00 1 vez Cr$ 75.00
oi vezell Cr$ 75,00 oi vezel Cr$ 60,00
8 ou mail Cr$ 60,00 8 ou r>1�i. Cr$ 40,00

Página inteira Cr$ 18.000,00 Página inteira Cr$ 12.000.00
Meia página Cr$ 10.000,00 Meia página Cr$ 7.000,00
OBSERVACÕES: _

I'
Originais de artigo. enviados a Redação, publicados ou

. hão, permanecerão em poder da mesma..
A Redação não endona conceitos emitido. em artigos a8linadol.
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,V E N D E - S E

Vende-sei
Por motivo de doença do

técnico' e gerante, vende-se
, o Estabelecimento Comercial
e Industrial da Marmoraria
"São Carlos". Embora à
venda aceita encomendas
comprometendo-se a realizar'
as entregas após a venda.

Tratar co.n o proprietário
Senhor Waldemar Carlos
Stan'ge. 3 x

Churrascaria IDE I L
,

de P�ULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

P r e c i s a -se
De duas familias ou mais,

pessôas para serviço de
lavoura, com possibilidades
de bom lucro' a base de
produção. Necessário um

pouco de instrução .

Negócio urgente.'

Informações na

3x Esquadrias Fuck.

<'

I

�i'i
\
.

'

j

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à sua escolha, encontra-se disponivel na

I
,

CASA VERDE
de JOAO ABRAO SELEMEi

Revendedora Exclusiva
Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS

M··.....ti4iM Wl& 'LUi_U!SjiIi

I

Vende-se à Rua Frei Menandro Kamps 241, uma

propriedade com casa e suas benfeitorias.

Preço de Ocasião.
Informações com o proprietário Senhor Renato

;Sans, à Alameda Cabral, 246 - apartamento 61 - pes
soalmente ou por correspondencia para a Caixa Postal
2507 - Curitiba ', Paraná )(1 x

J

Refaça suas forças, tomando

C A F É B I G
,

-.

Torrado a ar quente
Saboroso até'a ultima gota

Rua Paula �ereira, - Telefona, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Máquinas de Escrever REM'IN"GTONe Barbeadores Elétricos
,

Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E"
Sementes "e A M PA N I" - Farinha" S U R UH Y"
.Furno "FIO DE OURO" • Móveis "CIMO"

-

Informações com

ITHASS SELEME

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO -

-

II
FOTO E OTICA"

O!erece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
Óculos em Geral
Óculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros'

Regulagem de Óculos
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc.
·r

Executa Qualquer Serviço do Ramo.
----* )(. )(..-----

Adquira Seu Geulos' na Seção de Otiea do

FOTO \ JOAO "Foto e Ótica"
;

Que é E.pecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

Executa o Serviço Com Pl'eci.io.

Praça 'Lauro Müller, 514 CANOINHAS

,
e
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Santa 'Terezinha
& CIA.' LTOA.

PimentaE,S

_

" r.

:r·--==-l�-Ã- fãsrn I ijU[On 0[' S[US CnBHOS USANDOl

Farmácia
de MARON Compra-se qualquer quanti

dade.

Tratar no BAR I;DEAL.
Sob a direção de um I farmacêutico formado e um

licenciado, com assistência médica e atendimento de uma

parteira habilitada. )( 2x

Major Vi$ira - Santa Catarina
MASSAS'

r

:Atenção' Srs. para Vidraças
CASA ESMALTE

Assinantes
�

Solícitamos a nossos prezados leitores, assinantes. anun-
ciantes e freguezes, a sua atenção para a nova tabela·
de preços inserta na segunda pagina dêste semanário.

Contra a vontade, fomos levados à referida'majoração,
em virtude dos altos encargos' desta organização,
principalmente na aquisição de papel, nossa principal
matéria prima, corno no atendimento do novo mínimo
ao pessoal das oficinas. Esperamos -a compreensão de

todos, bem como sua comparência nesta redação para a

regularização de suas assinaturas.

Milho em casca

Compra-se
Tratar com

·landualdo
'

o sr.

Voigt,
AGUA VERDEA GERENCIA

passou! impossível vê-lo de frente!
S6m'ente em nossa loja! Venha ver êste recentís ..

simo lançamento da Willys-Overland. Um carro

verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

".I;. -: "'.�

\. - �',!. � '';
., . ,.�

RENAULT

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda�
CANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 SANTA CATARINA

,PORTES

...

para isso.

Amanhã - Botafogo x Metropól - Amanhã
Finalmente teremos .amanhã, o tão esperedo clâasieo intee

. municipal .. Botafogo x Metropól. Coroados de _exito OI eafor�oll con·
juntos da L. E. C. e mentores -alvi-negros.

Metropól Completo
A equipe vtaitante, tri-campeão oatarinense apreeentar-ee-â

com todo OI MeUI titulares> Rubens, dono iuconteste da camisa D".

1 do selecionado Barriga.Verde; Arpino, ex integrante do Bangâ
carioea; Tenente, zagueiro central da Seleção Catarinense, pretendido

, pelo Santos F. C. que ofertou Cr$ 80 milhões por seu passe; Calita,
ex jogador do Coritiba K C. e da seleção Paranaenee; e mail, Galego
Idêeio, Nadir, Chico Preto. Fíasío, !\.miiton, Z·,zinho. Silvio. Pedri
nho, Peneco, Jairton, Arildo, Marinho, Waldi, Sahiâ e Dorni, todos
pérola. do futebol Barriga. Verde.

.'

, Botafogo Treina
Todos 08 titularei e suplentes do alvi negro têm compare

cidos aos treiuos e ensaioe do preparador Lasita . �em sendo ponto
alto dêlUéll preparativos e visto com bons olhos, o preparo físfco da

equipe, para quem tem asaietido Os treinos JOIi botaíoguensee . pode
avaliar 011 beneficios da puxada fhÍca . Dão deeepciouarâ o Botaíogo,
temos -

certeza.
,

_
Uma Vitória e um Empate'

Jogando domingo ultiulO em Paranagná, o Metropol, nosso

',1'visitante, abateu' a categorizado equipe do Seleto por 2 tentos il 1; .

na terça feira voltou 8 se exibir em gramados paranaensea e dêsta
feita empatou por um tento com o Rio Branco. v 1

Joel Corresponde
Vem sendo alvo de aseuntoe elogioaos, tranecendentea de el'

perauças botaíoguensee, OI treinos de Joel; podemos dizer que o alvi
negro curou .seu cravo. que êra a falta de um comandante de ata

que a altura > será Joel um dos pontos altos da partida d� amanhã.
.

'

Faixas - Cartazes e Propaganda J

.
Desde que se confirmou a apresentação do Metropol em

n0818, cidade, dirigentes alvinegros e' mentores dá LEC. lançaram- se
no campo da propaganda e divulgação, procurando aesim atrair um

maior público para domingo e por conseguinte uma renda recordo

Caravanas Organizadas
Segundo podemos apurar, caravanas de Mafra, Porto União

Papanduva. Itaiôpolie, Três Barras, Maior Vieirà e outres municípios
viainhos estão sendo organizada. - jamais, o Estádio Alinôr Vie1râ
Côrte recebeu, ou receberá tanrauha mall!la-eDportiva, mae razões 'ha

Confiante Lazita
.

Emb6ra saiba que o eompromisso de aeus pupilo. para
amanhã é dOI mail dificeis, o técnico Lazita confia num bom desem

penho dei meimó; o trabalho que' vem desempenhando na equipe
para melhorar o conjunto, merece os maiores elogios • façamo!! volo.
que a. preocupaçõee de Laaita ll�iAm coroada. de exito, espelhado Da

fé e pujança do onze que _lançará frente 80 Metropol.

Dois' Records ,Serão Batidos
Com a apresentação da internacional esquadre do Metropo!

em noseos gramados, lerão batido! 08' recorda de assistência e arreca

dação . 08 ingressos, aceseíveis a todos não privarão o torcedor de
mail esta grande [crnada. :�

Deputado Prometeu
Conforme prometera a Lazita e 80 Presidente da LEC., o

Deputado Federal Diomicio Freitas acompanbsrâ a, delegação do

Metropol e dará o pontápé inicial do iogo • COmo .e ssbe, o Depu
tado/ Diomicio Freitas é 'hm dOI maiores desportietaa Illlinos,.· viga.
mestre dos aenaacionais feitpSl do Metropol.

Djalma e. Luiz
Para o amistil@o de amanhã e reforço para o estadual, o,'

Botaíogo couseguiu pôr imprestimo, os zagueiro! Djalma e Luiz,
ambos defensores do Cenoinhaa E.C.

O Santa Cruz Coopera
Retribuindo a cooperação que recebera do Botafogo' quando.

de leu amistoso com o Primavêra, .o Santa Cruz cederá ao alvinegro
para amanhã, seul atlêtae: Willo, Melado, Iriueu e Milton.

presidente Otimista
.

De espirito otimista, o senhor �adi Seleme, Presidente do
.

Botafogo E, C., confia na II.U8 'esquadra, para-a qoar! dedica grande
parte de leu tempo; seu otlmismo DOII dá alento e esperançe para .o

futuro.
.

, Fírlarizando \
.\

o Santa Cruz continua trei08Ddo� poje ponivelmente DO

próximo domingo terâ compromillllol pelo campeonato eetadusl;
A eqúipe do Stein foi surpreendentemente abat.ida. no do

mingo último pelo Lagôa E.Q. de Sã.o Mateu� do Sul. Plllcard:
_

4x2.

,�JUNCA EXISTIU IGUAL

PARA 'fERIDAS,
E C Z E M A.S.
INHAtUeDES,
C O C E I R A S�
F R.I E I R fi S,
ESP�RHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



At luzidia embaixada de)' Metropot justo or ..

gúlho dos catarinenses, vinda �a capital do carvão,
os. votos de bôa estads, de todos os -desportistas
canoinhenses, em sua primeira visita ê Capital do atei

NOTAS
Já em Cano inhas, o fabuloso

Metl'Opol, que medirá forças
amanhã com o Botafogo local.
Os alvinegros serão reforçados
por elementos de outras equipes
afim de melhor se apresentar

" ante p tri-campeão catartnens-.

Espera-se que o grando público
esportivo de Canoínhas e da

regtão, compareça em massa, no

Municipal, afim de assistir o

sensacional embate, como tam
bém para prestigiar os mentores

dessa corajosa promoção. r:

x x X
, O jovem bancário Gilson

Borges, funcionário do Banco,
Nacional, agencia de nossa cí

d�dê, foi o feliz ganhador da
Lambrette do concurso da Casa
Pereira. Sábado mesmo, dia do
�prtl:'io, 'recebeu seu premio e

�aiu por ai.

" x x X

,i ;][iformações que nos presta-
ram ,dizem da volta para a nos

sa cidade do advogado dr. Ar

noldo Peiter Filho, transferido

que foi da agência do LA.P.C.
local para a cidade de Caçador.

x x x

O jornalista Albino Budant
é, o novo/mandão da Canoinhas
Força e Luz ,S. A., agora, em

definitivo, nas mãos do Govêr ..

no Estsdush A eleição do Dire
tor gerente que devia ser. paci
fica, na pessoa dA sr, Zeno Zip
pieI. como se anunciou, não se

reálizou por questões de direito,
provocadas pelos quotistas Go
vêrno Municipal, classes cooser
vadoras e 8 família Seleme.

Aguardemos, �ntão, os aconte
cimentos, desde que o caso,

s.egund0s informes, será resolvi-
do no judiciário. , '

x x x

Marreta na Bigorna é.\ um
. interesssnte e objetivo progra
ma levado 80 ar, todos os dias,
às 13 horas, pela Rádio Canoi-

Ano 17 Cauoinhas btlll. Cetarin&, 7 de Março dE! 1964 - N. 772

nhas, em cadeia com a Rádio
Aparecida e( a cargo do conhe
cido sacerdote Pe, GaIvão.

x x x

Já pronto para a inauguração
um grande churrasqueiro cons

truido nas dependencias da
Sociedade Beneficente ,operária.

x x x

Finalmente o industrial Wer
ner Kellner, em

I

boa hora, vem
de terminar com o 'truste de
bares na cidade. Assim, o novo

economo da SBO é o senhor
Waldomiro Meíster, de quem
muito s� espera para a total

recuperação do cartão de visita
de Canoinhas. No Clube Canoí-

AVISO
Sr. Osório Ferreira
Residente em Cachoeira,

vem por meio' deste alertar
/

seus amigos e vizinhos contra
0'1 procedimentos do Inspetor
de Quarteirão de Sta. Haideé
Sr. Amado Alves de Miranàa,
nas avaliações de danos em roças,
o que a seu módo de ver' e,
entender, 'estão sendo feitas a

um preço 'muito elevado e sem

crité!'io algum, e na maior parte,
das causas não tem sido encon'..
traao dane;> algum.
Fica aqui o aviso, com vistas

a 8!ltoridade competente.
.

� €schoeira, março/64..";_.\

Esquadrias
, Assembléia

Santa: Cruz S.' A.

. "

Geral Ordinária
Convocação

Ficam convocadoo, 09. Renhbrea Acionistal' desta Sociedade, para
le reunirem em Auembléia Geral Ordinária 8 realizar· se no dia 19

(dezenove) de março pr{}ximo, à!i 14 (quatorze) horal! na iêde
.

Roeial,
lituada à rua Prince!lli Isabel, s/n, Campo da Agua Verde, ohm de

deliberar sôbre a aeguinte
Ordem' do Dia

1., - Leitura, exame,' di8CllLUão ,e deliberação lôbre o Balanço Ger�I,
Conta' de Lucrol e Perda I, Conta! da Diretoria 'e Parecer 'do

Contelbo Fiscal, relativo� ao período loeial de 1963';

2. - Eleiçã� da Diretoria para, o período aocial 1964;65, por térmio�
de mandato;

.

:k - Eleição dOI mepJbroll efetivoll e lIupleotes para o Conselho

Filcal;
ti. - AlluntOI de interêue geral para a Sociédade.

" L •

NOTA - Acbam· 8e a difJpolição dOI senhorel Aci�niltal, no e.critório
, da Sociedade. aiutado à rua Princela .bahel, I/O, Campo da

.AguaVerde. OI documentoI de que trata o art. 99 do Decréto·
Lei n. 2627 ele 26·09·1940.

h/I Csooinhaa (Se), 22 de fevereiro de 19M.

Otto' Friedrich'- Diretor Prelidente X 2x

.. "'.

nhense, está o moço Luiz Pe-"
"feira, com muita vontade de
acertar. O Bar e Café Pérola
ficou sob 8 responsabilidade ex

clusiva, do popular Paulinho..

x x x

O deputado Aroldo Carvalho
após participa de importante,
reunião política em Florianópolis
quando mais se fortaleceu como

candidato ao Govêrno em 65,
retornou, sábado último, a Bra
sília, a fim de reínícísr suas

atividades parlamentares.
x x x

Retornou a Guanabara, terça
feira última, o jovem Paulo
Saleme, destacado funcíonáfío
da Mesbla e que squí perma
neceu, em férias, por, mais de
20 dias.

x x x
....

Os pedecistas catarínenses
reunidos em convenção, sábado
e domingo, últimos, em Floria

nópolis, decidiram, sob grande
entusiasmo cívico, pelas candi
daturas Carlos Lacerda e Ney
Braga, respectivamente, . para
candidatos a Presidente e Vice,
no pleito de 65.

,

Professores Estaduais
e Municipais Foràm
Beneficiados Econo-

micamente com
r . '

Decreto FederalI
De ecôrdo com disposições

contidas no Decreto Dl 53.470,
baixado pelo Sor. Presidente 'da

República, em data de 22 de Ja
neiro de 1964, está o Ministério
de Educação e Cultura autoriza
do a suplementar. até o valor
'do salário mínimo regional. os

vencimentos' dos professôres
primários, desde que os Ehados
e Municípios comprovem estar

aplicando o mínimo co.nstitucio
nál de recurscs 8 educação, que
é de 20% na sua renda tribu
tária.

l

AGR�DECIMENTO �l
Paulo Krzesinl'ki e Senhora

agradecem às Professoras do Grupo
Escolar Almirante Barroso, seus

parentes e amigos pelas palavras
de conforto por ocasião da morte
de seu fjlho

Carlos Roberto
bem como a todos que acompa'
oharam o féretro até SUa última
Morada..

A todos sua eterna gratidão •

s LARES
O (D� § �(!

,

ANIVERSARIANTE'S DA SEMAIVA
ANIVERSARIAM,S�

Hoje: srta, Isis Maria Tack, a

menina Sueli Selma filha do sr,

Clementina Pieczarka; os srs.s

José Bley Nascimento e Otávio
Pechebela res, em .Papanduvaj os

meninos. Osmar David filho do
sr, Waldemar Carlos Stange e

Wanderley filho do sr. Ademar
de Oliveira Godoy res. em Felipe
Schmidt.

Dia 11: exmas. viúvas sras.

donas: Augusta Roeder Pereira,
Irene Sczygiel! e Ema Schuma.
eher; as sras. donas: Terezinha
esp. do sr. Walfrido Haensch,
Máxima esp 'do sr. Eduardo
Klodzinski, Emma esp. do sr,

Guilherme J. A. Souza, Azélia
Dalcomune esp. do sr. Pedro
da Cruz Sobrinho res, em Divisa
e Irene esp. do sr. Jucy , Varella
res. em ,Caçador; as srtas.: Tere.
zinha Veiga, Eugenia Petrintchuk
e Rosa Estefania Czéchj a me.

nina Ana Rosina filha do sr.

Walde.niro Rospor; os jovens;
Fernando Schaeffer e Gilson Sil.
va; os meninos; }!;gq.n Luiz filho'
do sr, Waldemar Frantz e, Nilson
filho do Sr. Euclides Bueno.

Dia 12: a sra. dona Marilú
esp, do sr, Ruy .Seleme; os srs.:

Jucy Varella, Nivaldo Gonçalves
Padilha e, Alfredo Paulo; o meni
no José Carlos filho do sr. Jacob
Drzevieski, res. em Campo do
Mourão.

Dia 13: as sras. donas: Renate \

esp" do sr, . Luiz P. do Vale e

Lucilda esp, do, sr.: João Batis�a'
Ferreira; as meninas: Ana filha
do sr. Ladislau Dambrosk i, ,Ma
ria Goreti filha do sr, João Gros
skopf e Márcia Regina filba do
sr. Nivaldo Damaso da Silveira;
os ·srs.: INilo Rio Bastos e Alei:
dio Zaniolo: os. jovens: CidiJon
Reinert. Fábio José Bialéski e

WalfridoRaul Simmj os meninos:
Alvipo filho do sr. Vitor Tomas·
chitz, Hilário filho do. sr. Alberto
Wardenski. '

Amanhã: as eras" donas: Olga
esp, do sr. Jo.ão Teporôski. Lour
des esp, do sr, Walmo.r Furtado
e Adélia esp, do sr. Miguel An
druczevecz; a garota Mariabel
filha do sr. Otávio Poseamaix,os
srs.; Adauto Allage, limo Acir
Busl res, em Rio d"e Janeiro 'e
José Bonifácio da Silva, Juiz de
Direito em Chspecô, o jovem
Estanislau filho do' sr. João
Tokarski.

Dia 9: as srtas.; Hildegard
Thiem, Veronica Jenzura, Zilda
Holler e Ema Roesler, os srs.s

Flávio Borges da Silva, Waldemar
'Frantz, Dr. Orty Magalhães Ma
chado e Ludovico Bôra res. em

Caçador; o senhor Arno Koch; o

menino Adalborto Bertolino filho
do sr. Vivaido Creetani.

Dia 10: as sras. donase Maria
Ilete esp. do sr. Pedro Alves,
Ursula eso. do sr. Arno Court
Hoffmann

-

e Lucila esp, do sr.

Osmar Berezoski res. em Curitiba;
as srnhas.: Sue1y Terezinha filha
do sr. Henrique Gonçalvés Sobri.
nho e Marlene filha do sr. Gui·
Iherme Prust; o sr. José Tl,·ela. Nossos cumprimentos.

ALUGA-SEPROPRIEDADE
Uma casa comer�ial e de morada e uma ferraria,

tudo na mesma propriedade, em São Seba'stião dos
Ferreiras.

Ver � tratar com THOMAS NOVAK em

Palmeiras, Canoinhas.
Alt� dasl

X
3X

CASAa

13 anos· vendéndo boá qualidad�
Informa o resultado da Sua Promoçãe

,Natal/63 - Páscoa/64
Cautela Premiada com o 'resultado

loteria Federal 'de�29/2/64:
da

N. 0295
da LAMBRETA:

,

Borges da SilvaSr.
Ganhador

'Gilson
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A DERROCADA
O O D E�R

Retrato do corpo inteiro do Govêrno pessedista, o

Departamento de Estradas de Rodagem espelha com

fidelidade e precisão a desonestidade administrativa, a

babel, a confusão, a ineficiência de todo o serviço público
catarinense virtualmente destruído pela desenfreada poli
ticagem a que estão entregues o sr. Celso Ramos e os

-rnais destacados auxiliares.

Vitorioso o PSD, a equipe de Engenheiros rodo
viários. do DER, alvo da perseguição do Governador,

,

foi inteiramente desfeita.

Os honestos, os diligentes, os capazes, foram ba
nidos das chefias e recolhidos à Capital, onde permane
ceram sem função, objeto de vexames e humílhaçõés,
até deixarem o serviço público ou se transferirem para
outros Estados. '

Teve início, então, o processo da inversão de
..alares. Foram convocados para o desempenho das

funções mais elevadas os menos capazes, os mais sub
missos; os menos honestos, os mais serviçais.

O resultado aí está aos olhos de todos. \

Não há publicidade que consiga ocultá-lo.

Não há 'biombo chamado PLAMEG, FUNDESC ou

Gabinete de Planejamento que consiga escondê-lo.

O câncer da corrupção rói as entranhas do . DER.

Correligionários e colegas do sr. Moysés Lupion manipu-
o Iam elevadas somas e enriquecem do dia para a noite.

O o

regime das comissões, das percentagens, da

"bola", da propina, do favoritismo, domina amplamente.
Impera, .exercítado- pelos dirigentes, em favor da
"Caixinha" do PSD e da fortuna dos que se empanzinam
de dinheiro e já não tem mais barriga que o compprte.

No interior a situação é deplorável.
O déficit do DER, os restos há pagar de 1963 -

há pouco levantados e que surpreenderam o próprio
Governador levando-o a transferir para a Secretaria da
Fazenda tôda a Contabilidade do citado Departamento
até então autônomo � o déficit, dizíamos, ultrapassa á

o

casa do BILHÃO' DE CRUZEIROS.
r

Na "maioria das Residências do DER os operarias
ainda não receberam o salário de, novembro e dezembro
de 1963, o 130• salário e o mês de janeiro.

Os fornecedores do combustível, que compram o

produto à vista e vendem a longo prazo, já, suspenderam
as vendas ao

- DER. Inclusive firmas pessedistas que
aguardam o pagamento de contas desde fevereiro de

1963, estão desautorizando novas vendas ao DER.
-

\Se é grave a situação dos fornecedores, mais

grave ainda, pelos seus aspectos de desumanidade, de

inclemência, o estado de coisas entre os operários das
nossas estradas, na iminência de se declararem em greve,
visto que já não podem mais comprar alimentos, cortado

que foi o crédito nas pequeninas vendas onde se forneciam;

Viveram o Natal e os-festejos de ano novo na

miséria, sem receber nem mesmo o minguado salário
mínimo, sem um brinquedo para os filhos, sem um doce,
'sem nada, enquanto os responsáveis pelo descalabro

festejavam a fortuna fácil em banquetes e rodadas de

uísque ou" champanhotas comemorando o recebimento
dos automóveis ganhos, as aquisições mais recentes de
casas ou terrenos, os custosos trens elétricos ou os

últimos iates.

Pobre trabalhador rodoviário, herói anônimo que
padece fome e frio, vítima do descalabro pessedista da
era dos lupions catarínenses ...

(Lido ao microfone da Ràdio Santa Catarina)

Incêndio Dest�ói
do Sr.

Pavoroso
a 'Residência

Totalmente
Seléme

, '\

AntQnio
Por volta das 10,30 horas da manhã de ontem, a

cidade tomou . conhecimento de pavoroso. incendio que
destruiu por' completo a residencia e casa comercial do
sr. 'Antonio Seleme, sita à Rua Felipe Schmidt, nas

imediações da Igreja Lutherana. Grande número de

populares como elementos do Batalhão da Polícia Militar

aqui sediado para o local acudiram de imediato, sem,
-c ontudo, conseguirem debelar o fogo, salvando apenas
alguns Imóveis." O fogo irrompeu na dependência superior
do eclifíCio',':)pr'o�óca:dó, ao, que consta, por ferro elétrico
deixado ligado. Os prejuízos são totais e de grande monta.

Ano 17 C�nolnhas, Santa Catarina, 14 de Março de 1964
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Diretom�: R. R. �A �ll�A [ AlfRm� O. 6AR�m�O
FONE, 128

Gerente: n�ASS SmMI
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

Jango paga
e "Celso
INAUGURA
-O PTB e a UDN de Santa

Catarina estão coligindo tôdas
as provas, atravez de dados ofi
�iais e de informações subscrí
tas por Ministros do Estado, para
desmascarar perante a opiníão I

pública catarinense as chamadas
"realizações", do sr. Celso Ramos
Govêrno de fachada, cujo prin
cipal respaldo é o Gabinete de
Relações Públicas e o serviço
de imprensa.
O .Dlário Oficial da União,

edição de 28 de fevereiro últi
mo, à página 2037, evidencia,
mais uma vez, o triste papel
que o Governador catarinense
está desempenhando, ao preten
der apresentar como obras suas

o que tem sido feito, pelo Mi
nistério de Minas e Energia em

nosso Estado.

A iluminação pública da Praia
de, Camboriú.dembram-se todos,
foiinaugurada como "realização"
do seu Celso. Entretanto, o

Diário Oficial citado publíca o

processo SC 8.525-63, do Minis
tério de Mines e Energia, pelo
qual se verifica que aquela
importante obra foi inteiramente
custeada com verbas federais.
Consta do Diário Oficial que
300 lâmpadas incandescentes,
150 W, 240 volts, 2.600 quilos
de fio de cobre nú nO, 6 AWG,
1.600 quilos de fio de cobre nú
n", 8 AWG � dois transforma
dores trifasicos de 46. KVA,
foram adquiridos, inteiramente,
com recursos do Ministério de
Mi�as e Energia, confiados à
CELESC, como procuradora da
Prefeitura Municipal de Cam
boriú, benificiária da verba or

çamentária.
Assim também na Capital Tu

dó o que tem sido. feito em maté
ria de eletrificação do interior,
têm resultado de verbas federais

algumas destinadas a outros
setores mas aqui aplicadas por
ordem expressa do "seu" Celso.

Sim, Jango paga e Celso
"inaugura". Celso há de "PA
GAR", na horà do ajuste de
contas com o povo, em 19651

Melhoria na Telefônica o

Fomos informados que a Cía.
'I'elefoníca dI." nossa cidade está
instalando _

nova maquinaria
-afím de funcionar duas linhas
para Curitiba, o que facilitará
em 'muito as muitas ligações de
nossa cidade com a capital do
Paraná, facilitando assim os

interesses citadinos.

Continua o impasse
na FORÇA E LUZ

,

Com a não eleição, ainda, de
Diretor Gerente, da Emprêsa
Força e Luz de nossa cidade,
continua o. impasse na referida

organização, eis que 0, Diretor
Presidente, pela lei fi pelos es

tatutos nada poderá resolver e
decidir, Aguardemos os aconte
cimentos.

(JDN DE PAPAND(JVA
RESTR(JTlJHA DIRETORIO

Com vistas à Convenção Regional da UDN a se:
realizada dias 2' e 3 de maio próximo e também, prepa
rando-se para a eleição de Prefeito a ter lugar em oa
tubro do corrente ano, os udenisias de Papanduva, deverão
no dia de amanhã, reestruturar o seu Diretório,

Segundo notícias daquele município, reina grande
entusiasmo entre os brigadeiristas papanduvenses para a

,

referida reunião,' a ter lugar na Sociedade Hipica Papsn
duvense. Da referida reunião poderá sair o candidato, a
Prefeito que irá substituir o sr. Jovino Tabalipa.

ATIVIDADES DO' DEP-.
AROLDO CARVALHO

I

EM BRASILIA
o Deputado conterrâneo, tão

rlogo em Brasilia, acompanhado de
sua familia, reiniciou de pronto
suas atividades parlamentares.
Assim, levamos a nossos leitores
requerimentos de informações a

respeito de importantes assuntos
de nossa região, mõrmente no

instante em que está
'

sendo
remendada a linha de transmissão
de Mafra a Canoinhas, como

tambem a promessa formal da
construção de outra nova no

mesmo sentido e local. "Eis, os

requerimentoss

Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Câmara dos Depu tlldos.

O Deputado signatá�io, com

apôio na Constituição da Repú'
blica e no'Regimento Interno-da
Casa, requer a Vossa Excelência
sejam solitadas à Comissão Exe
cutiva do Plano de Carvão Na.
cional (CEPCAN), por intermédio
da Mesa. as informações seguintes:

I - Quais a� dotações pagas
pelo CEPCAN ao Govêrno Po..._,
Estado de Santa Catarina. �à
Sociedade Termo elétrica do �8'
pivary (SOTELCA), às Centr.ifI
Elétricas de Santa Catarioa S:'A.
(CELESC) ou à Comissão E$}a-'
dual de Energia Elétrica, i'

08

exercícios de 1961. 1962 e 19 000 ,

destinados ao setor ELETRI I
CAÇj\O, discriminando. se. porme
noeizadamente, verba por ve�ba
entregue ou apicada em Saqta
Catarina nos exercícios meuçio-
nados.

'

Sala das Sessões. em 4 de
março de 1964..

'

Ardido Carvalho - Deputlldo

Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Câmara dos Deputados.
O Depurado signatário, cõm

apôio na Constituição da Repü- ,

(continua na a8• página)

Fr ig o r ifi co Can�inhas S/A
AVISO'

/

A diretoria do Frigorffíco Ganoinhas SIA avisa os snrs.
acionistas abaixo relacionados, que já integralizaram si capital
subscrito e ainda não receberam os titulos nominativos, poderio
procurar os mesmos na Associação Comercial e Industrial de
Canoinhas, no horário Comercial:-

Acionistas: Otto Friedrich, João Souza, Waldemiro GOl}-"
chorowskí, Anibal Lara Cardoso, Alfredo Mayer & Filhos Ltds.,
Daniel Bossi, Evaldo Carneiro, Fabio Nebor Fuck, Boleslaa
Kwiecien, Angelo Alberti, Perciliano Leandro de Souza, Izolde
Bartníck Soares Carvalho, José Orlando Alves Rocha, Pedro
Alves Rocha, Izidorio Chamberg, Victor Gembiski, Valéria Silva,
José Tokarski, Estanislau Knorek, Alceu Henrique Bartnik, Wãl
demar Herbst, Nivaldo Herbst, José Evaldo Herbst, Carlos
Niedzielski, Felipe Karninski, Osvaldo Haensch, Flávio Haensch,
Walfrido Haensch, Ithass Seleme, Alberto R. Casamajou, Emílio
Lemke, Hugo Schmídt, Salime Adur Zattar, Arno José dos Santos,
Darcy Wiese, Antonio Maron Becil, Simão Maron Becil, Fermino
Pacheco Sobrinho" José Fernandes Pedrosa, Gregorio Satsala,
Oscar Pereira,

.

Walter Schultz, Zenon Mazurkievcz, Anastacío
Gielinski, Bernardo Gielinski, Cerâmica Marcilio Dias Ltd-'., João
Wunderlích. Jovino Roesler, Agenôr Pacheco, Pedro Alves Vieir_liI,
João Dírchnabel, Eduardo Gielinski, Pedro D. Deus Bueno, João
Batista Ruthes, Antonio Ostrowski, Oscar Augustinho Werka,
Victor Winiarski, João Abrão Seleme, João Algacir Fontana, José
Haas Guebert, Celio Kohlínha: Kohler, Augusto Papes, Wiegando
Olsen, Dr. Waldomiro Krewchychyn, Olidir Olimpio Pereira,
Nivaldo Roeder, Santo Pontarolo, Antonio, B. Batista, Romano
Guetter,. Hugo Trapp, José de A. Pereira Sobrinho.

Canoinhas, 14 de março de 1964.

Francisco W ilmar Friedrich - Diretor Presidente.

,

\
1

"'IIJ!:.' •

;'':Jo, ,.
lO,
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CerâmicaAlvino Vo�t �.a�
CAMPO WAGUA VERDE

Canoinhas Santa Catarina

RELAT0RIO DA DIRETORIA
Snrs. Acionistas: -

_

Temos 'a eatisfação de apresentar a VV.SS., o Balanço 'Géral
I e� 8 conta de Lucrai & Perdas, referentes ao exercício financeiro

cI encerrado em 31 de Dezembro de 1963, de cuios documental poderão
concluir a posição econômico.Iinanceira obtida ao término do último
exercício. '

' ,

Colocando- nOI a di.posição para quaisquer eaclarecimeutos
'

julgados neceesâríoe, reafirmamos nossce protestos de alta estima e

conaidersção,
Canoinhas, 31 de dezembro::"de 1963.

r-

Dir. Presidente - HOl1y Vogt Dir. Gerente v Evaldo Vogt
Dir. Gerente. Anna Vogt.

.

Dír. Têcnice v Willy Vogt

Realizado .eos 31' de dezembro de 1963.
A.TIVO

Imobilizado
Imoveis
Mâquioal & Inlltalaçôel!l
M6veis & Utensílíuê

�

Veículos

m.ponÍvel
Caixa

Realizavel a Crirto Prazo
Contal!l Correntes (Devedores)
Telhai de !Berro
Telha! Goivas
Tijolo! de. Barro
Produtos em! Febricscão

,

(
� -

Compen8ado no-' Pasaivo
Àçt)el em Caução

325,000,00
540.090,30
107.551,00
959.975,00 1932.616,30

227.411,70

� 129,60
410.642.00
32.8It3,oo
49.296,00
197.000,00 689.950,60

j

100.000,00 2949.978.60

Passivo
Não ElItigivel .

Capital
Fundo de Reserva
Fundo de Depreciação
Exigivél ai Longo Prazo

Dividendos
......:"�

Esigivel a Curto Prazo
Contas Correntes (Credores)
Imposto de Consumo

1200.000,00
82.632,90
412 983,50 l695.616,40

784.672,20

355.164,60
14.525,40 369.690�oo

<'

, �ompen.ado no Ativo
,Caoção da Diretoria 100.000,00 2949.978,60

Cancíahae, 31 de·dezembro de 1963·
,

.

'

Dir. Presidente - Harry Vogt Dir. Gerente. Evaldo Vogt
Dir. Gerente v Anna Vogt Dir. Técnico. Willy Vogt

Demonstração da Conta "LUCROS & PERDAS"
'

Exercício de 1963.,
HISTORlCO I. Débito Crédito

I.

a __ Despesas Adminiatrativaa
a - Despesas Sôbre Vendas
a - Despesas de Veículos
·8 - Variaçõea de CU8tú
a - Fundo de Depreciação
a - Fundo de Reserva
a - Dividendos

de -' Telhai de Barro
.

de - Telhas GOiVOB
de - Tijoloe de Barro
de - Hendas de Fretes:
de - Juros & Desoontos

TOTAL 2444.630,10

838.345,50
403.33LOO
548.007.0Q
80.567,60
160.761,60

,

41.361,70
372.255,70

1926.052,00
38.782,00
40.246,00

-....__

437,000,00
2.550,10

, 2444.630,10

Canoinhes, 31 de dezembro de 1963.
!

Dir. Preaideute- Harry vpgt Dir, Gerente - Evaldo Vogt
Dir. Gerente - Ana_ Vogt Dir. Técnico - Willy Vogt

)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas:

Os Membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, tendo
examinado minuciosa e detidamente o Balanço e a conta de
Lucros e Perdas, referentes ao exercício findo de 1963, apresen
tactos pela direteria da Cerâmica Alvino Vogt S.A. ,e sendo-lhes
fornecídos todas as informações e esclarecimentos solicitados,
declaram ter encontrado o referido balanço' e conta, em perfeita

-

ordem e correção, recomendando-os, por isso, a aprovação da
Assembléia Geral.

Canoinhas, 17 de janeiro de 196<1.
!

Hugo Schmiât Antonino Nicolazi '

Darcy Wiese

'Vende-sel
Por motivo de doença do

técnico e gerante, vende-se I

o Estabelecimento Comercial'
e Industrial da Marmoraria
"São. Carlos". Embora à
venda aceita encomendas,
comprometendo-se a realizar
as entregas' após a venda.
Tratar COd) o proprietário

Senhor Waldemar Carlos
Stange. 2 x

P re C i sa-se
De duas famílias ou mais,

pessôas para serviço de
lavoura, com possibilidades
de bom lucro a base de
produção. Necessário um

pouco de instrução.
Negócio urgente.
Informações ná

2x E�squadrias Fuck.

/

14-3-1964

JA SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO II F()TO E ÓTICA"
Oferece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
- Óculos em Geral

Óculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de ÓC'UI05
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc.

Executa Qualquer Serviço do Ramo.
-----,--* .. Jf.-----

Adquira Seu Oculos" na Seção de Ótica do

. FOTO JOÃO '- "Foto e Ótica"
,

Que é Eapecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

_ Executa 'o Serviço !Jom
_

Precisão.

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Máquinas de Escrever
e Barbeadores Elétricos
Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E"
Sementes "CAMPANI" - Farinha "SURUHY"
Fumo "FiO DE OURO" - Móveis "CIMO"

REMINGTON

Informações com

ITHASS SELEME

J

"

passou! .impossiuel vê-lo. de frente!
Somerite em nossa loja! Venha v�r êstS recentís
simo lançamento da Willys-Qverland."Um carro

verdadeiramente luxuoso, empolgante e, despor- .'

.

tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

RENAULT "

.
.,.."

,

__�U�ÇARRO QUE SOBE A CABEÇA

Basilio 'Humenhuk &

I
Cia. .Ltda.:

EM EXPOS!ÇÃO E VENDA
I

CANOINHAS - Rua VídalRamos, 203 SANTA CATARINA
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