
Tres Barras, 5 de. junho
Prezado Dr. Aroldo Carvalho

Nesta
Agradeço-lhe de todo o coração às amáveis palavras que teve a .

gentileza de. expressar em seu 'artigo oILouvavel iniciativa", a

meu respeito.
". 'Tive; sempre a intenção de repor no seu devido pedestal, o

busto dO eminente Dr. Vitor Konder. r Já"porque era um dever mo..,:?
ral, a que me achava: obrigado, já porque entendia que o povo devia

reparar. um ato que ele teria reprovado.. '. . J
.Não se pode; do mesmo modo, incriminar quem quer que seja

'pelo desvaire
. da. turba-multa. São atos de insânia coletiva' com';lns

nas convulsões populares ,e á depredação e destruição daquele monu

mento que. embelezava a cidade e era uma justa ...homenagem presta
d� a um dos grandes beneficiadores de Canoinhas, obedeceram ao' coo

tagio dos agitadores, à loucura depredatória .ras multidões exaltadas.
.

Cumpre-nos a nós, 'serenados os animes, acalmado o rancor, fa

zer voltar á normalidade o que foi· desorganizado, reconstruir odes'

truido,\ sem �aivos de ofensas, obed.ecendo so�ente: �?S, �mperativos .,
da nossa tradição conservadora, ao ritmo da nossa civilização. . I

. Eleito prefeito no período de 26 a 30, contando com �v·renda

Ide
.
cerca de 190 contos, não podia,.sem auxilio 'do governo} federal

levar a termo, o progi'amá que traçara.
.

,

,

O então'Ministro da Viação Dr. Vitor: Konder, foi o mais leal
.

e dedicado patrtscinaeloe das nossas realizações.
.

Foi assim que inauguramos a estação .telegráfica de Tres Bar

ras, de Papànduva, tendo 'o municipio fornecido os postes para a li

gação de Canoinhas a Porto União e Mafra, ligação 'tirgente porque
até então dispunhamos deinna única linha que nos unia, a Curitibanos.

. Cónstruimos a estação de' Taunay a pedido dos;, moradores da
'vila dé Piedade.'

"

''o('" ;
•

Construímos por Fim o, r�mal férreo com o intuito de continua
lo até as cabeceiras, do rio Canoinhas tendo o municipio .doado ao

,governo federal os, terrenos necessários à construção e demais depen
. dências da estrada' de ferro.

Era, nosso intuito, por certo Iouvavel, de trazermos para Cano-
inhas o ponto

__ele 'partida da E�h'ada Caxias. <

O nosso <incansavel animador e colaborador juiz Almeida Cardo-,
so, em sucessivas viagens ao Rio de [aneiro, como nosso enviado es

pecial -teve várias .conferencias com o Ministro da Viação. apreseritan
do-lhe "os relatórios, discutindo possibilidades, mesmo a de se .construir
um r:H::�1 :;ue partindo dê Canoinhas (Estação) atravessasse a zona

'de São Mateus' do Sul até encontrar a estrada de Ponta Grossa-
.

Curitibc �f:� Paulo, ,;-�bstitu iüdo o ramal ,.Rio� Nég:eo�Lapa,' cuja. Jtfi
ciência técnica era inadequada a uma estrada -estratégica

.

e de trá-

fego intenso. .' ". <
'

'.,
•

•

'-",

Assinados os cünhatos en+ 19"1S.inauguramos o ramal até' Ouro
Verde, hQje Canoinha,s} ,e o busto do grande benfeitot em 1930, .tlm
pouco antes d9S sucessos de todos conhecidos. ,.

'

� T;;:;;_ho comô certo. 'se normalmente continuássemos, haveríamos
de prosseguir dando à nbssa 'comuna o' melhor do nosso esfôrço num
impulsu de progresso imprevisíveL

'.' .

9ra, lfão é �justo que' se cultue' a memoria do catarinehse que.
.

nos prestou t.ão assinalados beneIicios?
íi\<' '�jm, a pop�laç,ão deste m�micipio, sem discrepância, conc;i'l'erL
" : para qJ,le' volte a embelezar nossa cidade o mor{umento a VitOl' J(oFlder:

E um dever dê gratidão, e uma reparaçã.o,
�;

. Assim, >Blumenatl.�éom o governador Aderbal Ramos reabilij:ou,
,repo:::l:!� :::::) mesmo pedestal o bu�.to que' a revolução dé/30 ,arrancára.

" .'

Nós o fqremos tambe�, com a ajuda de todos n�ta carrípànha
\" 'de sol�Jai'Íedade. e rein'Vinâicacão. '.

�

.

.

. \' Os poder�s .;flúbli2QS aja;dinam � praça �m frente }t Igreja Ma-�
,,- triz .._Pedia vênia pata 'nela se construir <> monuQ'lento, esculpindo:se

nov�t,e I) �\.tuàl, j�gad6, corno diz o artig�,. rios. àes�ãos da delegacia,
,. esteJa em' estado. de se"·não poder aproveltar.

"

c

.'
. ��ria obra meritóriá i�teressar' o,s .srs. Vereadores autorizand�· o

Execu,hvo e dando os recursas necessarlOS; do mesmo modo ·que so-

,li'CitàremQs a aténção dos nossos representantes na Assembleia'legisla
�.

tiva para que 'nos secundem nesse desideratum. "

:. Outra homenagém que tomo a liberdade de sugerir, cdm. a de-
,,' :vida vênia dos dignos repI:esentantes do povo na Camara Municipal;'�c

é a denominação da praça hoje da Matriz, em "Juiz Almeida Cardoso".
� Foi' U11) magistrado digno, por todos os títulos.e Canoinhas deve

.�. ufi1a reparaçãó à sua memória, repudiando-o, como de fato o fez, num

�ç ;triste'e bárbaro atentado.

Agradeço mais uma vez o seu valioso concm:,so, anunciando que
breve" faremos uma reunião pa(a nomear as, comissõe� que angariem
donâtivos p�ra tal fim. l �

.

'\
Saudações cordiais ' /

� , �
- OSWALDO DE OLIVEIRA.

I

Novo çontádor e distri.

buidor elo'"Juizo
.... A exma.:· sra.' d. Maria Josefa
ferreir�a Costa,' digJ:1'ã"�onsorre do
nosso. prezado amigo flI·. HuracÍô,\

. Costa, vem de emposs.ar-se nO(jca:r
fi" go de Contador e Di�tribuidor do

J§, JiIi�o, 'para o qultl Jüi, recentec
�erite n9meada poi a�Q dI! Exmo.,

I : Sr. Governador" do .Estado.
.',

. ..... , .," "'. - ,.

',_"Nossos cm:í1primentQs.• ' 'riJ,T,
.

"
.. ":�

Na rifa· realizadaítomingo ulti··
"mo, em frente à Matriz, foram"
'premiados os. seguintes bilhetes:' I

l' lugar: N., 482, pertei:lOenté
ao CoI. Sag. Co.ração de Jesu�,.

"

�.. .

,,'

.)?,,() S�I Ç:l O:·I;� D.�O ',. B U'S r.o
IDif'ig€�s� qO' ,E>if'etpr do ..

"Correio . do Norte"
DR. OSVALDO DE OLIVEIRA,

Ano'6

Presidénie

[]

da der' Màte

Devem comparecer ne'sta Jun
ta de Alistemento Militar; com
URGENCI.-., os cidadão abaixo.
relacionado.s, afim .de regulari- .

zarem sua situaçijo militar. .

,Francisco Seidler� Julio· Vi

koski, Ruy Alves Affonso, Adão
. Pereira de Souza, Bernardo Dias
Ferreira, Albino Polak, Sebas- No próx'imo .número Dr. Aroldo de Carvalho
tião Calistro., Juventino Santàna O IM:POSTO TERRITORIAL.. '.. Transcbrrerã qua�ta' feira pro-";
da Silva, Estanislau Falquevecz,,, art�go de esclarecimentos' xima, dia n, 8 data natalicia do
,Jàcob Ferreira, Eurides Jungles Dr. Aroldo C�lrõei))o de Ca�v!;llho,
dbS SantQs, David

.

Firakoski,. "
'. T b d H" •

.

.. D" t d t f Ih
.

.

Joaquim Soares, Antonio Ribei--CC renço- a or .a,. eI?nqtle,_Velg?, Ire OI' es a o a,

. Fernando KrlglnskI J F I
\

N0ilSOS. cumprime.B. tos_.
.

ro, Alcides. dos. Sa-ntos, rrustili- . '

"
.

'

. �.... �se., e 1.- .

.no Lisboa,. Fernando Caràosol clOde.OhveIra, Feh,clO G:_eVInSkI, V dLourÍval Ferteirª.:,.Clàuâio Ro- �ps.almo Cardos_� da �Ilva, A�- en e-se
drigués� José Mac'fiado, Jose Pe- .?nIO M�ndes C�v�lheIro, ,Eml- Um, terreno com 3.ca'sas
feira de Souza, Manoel de Lima, 110 auenQ de �hVeIr?, � ase. �u- .

Gentil Loúrenço, Argenliro Ca- gusto .Cavalhelro,.Alçr:lt"s VIeIra,
I' e Hr datas, quadro_ urbano,

valheiro, Juvenal de' Paula Pa-. Z;acarl�� Le�p.oldmo dos Sa,ntos, no prolongamento da Rua"

dUha, João Bueno, S�zefrédo Seba�t:�o VIeIra, .Pe�ro ;�BItner, Senador Felipe, Schrrâdt' .

Cor'�eia da Silva. José Bueno
. SebastalO ,da SIlveIra, Paulo Uma chacara ,com 2 "al-

2' lu.gar: N. 329, .pertencente.à de F!iri.lfs, J.c@oSoares Fragôsó, L';l('achins�i,. GasI?ar�Meidlêr' e queires,' pert.o 'd.a cidade .srta. Estefca Demezl,lk� Ca"r"'l:()'s Ch0pl·'nsk.1·, EmI'II','" (;eral- NI.va
..

ldo .LI.sboa. .

�
.

.,

.

'" '" '. Um'a
-

ca'mÍnhoIÍetéRamoha3' lugar: N.:: ?6, pertencente ,�o d�� "Jp�ô'. Correia,Netõ;· José dos: ", ��A.M. qe Canoinhas,'. �9 <!e ',�' .,<,
. ,..,

sr. Agenor Cqrte. ,I "qanto:s M�1'tins. JoãoJ�t'Iài�a do's ,'maIo de l��c�'" '", •...:' Ny:�'6cio urgente. -

v

• 4;' I,�g��:<�:N:' .31'"i�cir:tençen:�� ,w_,.- ..;,&��t()s!::�Am,bros�o pHr?s.ki, Da- Ben�dito �e�e.��() de Gar\T�lho"Jj..
.

;;;··"Y�t _e tfa�tar"ép� Wald,omi.
menina' ])or.ita Tré'ml:J .

'+;;.", �. \tIno 'RIechontcoskl, ErrillIc. Lou"" ,:Pre.sldente JAM •

.

r(r�ehg-J:t:Z"Tt�s �arraS;'t, )x,_,.
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Realizou- se quinta feira ulti-

ma, na vizi�ha cidade de Ma
fra, ti Assembléia Gera'i da Fe
deração das Cooperativas de Ma
te "Santa Catarina'" Ltda., dES
tinada ao 'exame das' contas do
-exei-cicio, ante dor e eleição d�(
nova dÚetoria da entidade.

'. '

.. ,
.

�-;:
Ao importante conclave com

pareceram representantes de to
das as Cooperativas federadas,
assim os de Valões, Carnes A

legre, Mafra e. Canoinhas, co-

1110 tambem o deputado federal
pelo Mato Grosso, Dr. Aral Mo-
"reira, Presidente da Federa
ção Matcgrossense de VIste e o

. ex-deputado' federal- sr. Hans
Jorda�. �

Instalada a sessão pelo sr. AI
tnvir Zaniolo, Présidente cuio
mandato se expirava, foram "i- Iniciados os trabalhos com o "e-

.

. ,

'

'-.....
.

,

xame e posterior aprovaçao de I
I balanços (: ratificação dos. atos

f'pl:aticados '.pelá DiÍ'etoria. _De.".
póis de

/

discutidos diversos as

suntos de interesse dos predu- Itores,,, st::mpre com a participa
ção do �residente da Federa�

I. ção Ma!�gr?ssencse\qu'ê' trouxe
ao conhecimento da Ãssemoléia
tema>s' da m?ior" l'elevancia pa
n; 68 ervlüeiros, passou�;;e,à e

leição da novadi retoriaCque de- .;

verá dirigir a. Federação Cata
rinense até 31 :de maio de , ..

)954: M�diante propos,tá do sr.

Altavlr Zaniol9 a Assembléia

Federaçâc
renovou oC? mandato Yde toda a dirigiu agradecimentos á, As
Diretoria, exceção' feita ao do .sernbléia e' palavras de sauda
Presidente que declinou da re- ção áo Presidente da- Fed�ra-·
eleição por motivo;:' de -força ção Matogrossenset Prosseguiu
maior e porque vai transférir a sessão com. animados' deba-
residencia do; Estado. Coriquan- tes à respeito' da situação do
to houvesse grande interesse da mercado' ê"rva teíro, tendo' usado
Assembléia ,na' r,eno_VPoçao, C!0 da palavra o deputado Dr, Aral

mar.dato do sr. Altavir .zamolo, Moreira, que não 50 "agra-
.

as Cooperativas federadas, por deceu as manifestações dê sim-
I patia que recebera como tam

bem .discorreu 'longamente so

bre a exportação. de erva can

cheada para o Uruguai.

.

Usando da palavra o" sr. AF�
.tur Cesar,' da Cooperativa d'e
Valões, dirigiu vibrantes pala
vras ao sr. Altavir Zaniolo, pa
lavras de agradecimentos pelos
sucessos- obtidos pela Federa

I ção durante a sua gestão. Con-

I cluiu, o sr. Artur César, reque
rendo a iS:l>tt;'nn ;,d� u m voto de

I
louvor e agr adecimentos, na 'á-
ta dos -trabalhos, ao sr. Altavir

seus "representantes, aceitaram

I 'Zaniolo, .proposta
essa aCQ'lhida'

aS'pond-erúções desse senhor e' por u�animidade.. ._
aquiesceram etn eleger novó

I
-',.

'.

Presidente Procedida, �a. vota- Os 8rs.�Guilherme Gros�kQpf
ção, verificotl·-se a eleicão do e

.

Antoniq. Santana, 'ambos" d�
nosso.' conterraneo Dr. ·flroldo Cooperativa dt" Canoiühàs, fb-
Carneiro de Carvalho, por üna- ram eleitos· membros' do. CoÍl..
nimidade pAra () �aI'go de Pre-

.
selllo administrativo,;' da�Fede-

sidente. I ração. .

..,'

Proclamado o resultado' da e

leição 'foi o DI', Arolôo rCarvá
lho. intr'odazido no .recinto e em-

:1
-'._ -;. "

possaao na .presldenciao:"Toman-
do a palavrã' o ,O(,VO Pl:esidente

Junta d� Alista'mentQ
Militar de, Càn�inhas
ED:ITAL

)

Nossas efusivas congratula�
, ções sõ- Dr. Aroldo. Ca·rvalho e

W

,

aos seus dignos companheirns
to. '-,

de Diretoria.' "

.--�."�'''-'--�'--,,----�------------------------------

. 4·manb·ã:. �"'s'2II' boras DO� Ci08 Vera Croz
o monumental filme

.

cCDESTINO ,A LUA"
Uma viagem à Lua.... Sonho que 's.erá uma realidade

Todas as questões relaciom,das com o assunto Jpodem se� vistas de- j

vidamentê solucionadas em DESTINO À LUA filme em technicolõr
da Eagle'-Lions Classies,,:.com John Archer, Warner Anderson, To'n'

Powers e outrosy_ qlle nos .dai·á uma visão da impréssionante
VIAGEM ALUA.'....:...' Segunda fei�ll" -' reprise

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi Taxas de Deposltos : Ü
fi COMIAS O� MOUIMEHIO CORIAS A· PRAZO: ' �
H A Disposição 2%8. 8. Com aviso de 30 dias 4%a. a. 55 I

SI Limitada 3%a. a. .

" " "60 "41h%a. a .!!
55 Particular

.

4%a. a. ," " "90 " 5%a. a: i!
55 Limitada EspeciaI.4V2%a. a. " " "]20 " 5%%a. a. ii

.

ii " "1 ano _ 6%a. a I:

ii DEPOSITOS POPULARES'-- 5%
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ª Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira �j
:,c :=
..

Ab lir-..· h I
..

ii ra uma conta no' mco e pague com' c eque. H
•• '. lia:
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. Avisa a sua distinta freguezía que acaba de receber
um lindo sortimento de casacos para senho-

.

ras,' lã e nailon, últimos tipos
Capas de gabardine para homens, e um lindo sorti

mento de casemiras em cores maravilhosas,
por preços verdadeiramente baixos

. Aurora carimbo .marca ouro por Cr$ 920,00 o corte
. r I�

QualIdade - Artigo - Preço
V. S. encontrará neste endereço

CaSft das Ci!lsemiras
de ESTEFANO BEDRITCHUK e: crx,

Rua Paula Pereira Canoínhas
Pertinho da Radio Canoinhas

.
,

(asa das Casemiras e AlFaiataria

Trataluentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
1 .

TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇAO DO BOCIO-E-PAPO)
""

Consultório permanente: Porto União
,

Dr. Armando de tara

, Bananã�1 . ,bd�dnas e mais' bananas
as melhores da praça aos menores preços

na CASA SEZEFREDO
Desconto .especial para revendedores
só na Casa' Sezefredo de Siegfried Olsen

DR.. 'SAULO CARVALHO
,// Advogado

Escritorio e' resldeneiã
.

. ..

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

-"'Mi !ltd9_ �{'II!I !1iaII"'__
. "

..

AUTOMQVEL
'Vende-se 'um, Chevrolet 37, em. perfeito

"> - estado Preço de ocasião
Tratar com Estefano 8edritchuk. 3x

At.enção. srs. Colonos
Grande Oportunidade

Avisamos -terrnos aberto novamente a compra de "Xaxim' para
" qualquer quantidade, até 'o mes de setembro. .

.
Pagamento à vista por metro corrido ,oú por pé.

.

Melhores informações à Rua '12'. de Setembro, na fabrica ou

à Rua Paula Pereira, na Casa Vitória. ..'
.
./-.� -'.

' ��

MICHEL � RIMON SELEME - Canoinhas 3x
,

- ,

oi .. ,

-. >

3x ,I

COMPRA E VENDA
DE �IMOVEIS
Anexo ao escritório de

advocacia do Dr. Aroldu
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a- .

cha-se instalado um Depar
tamento Imobiliário, que
mediante módica comissã o,
encarrega-se da aquisição e

da venda de imóveis nêste

município, como também de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de lotes a prestações.
Desejando vender ou com

prar um imóvel, dirija-se ao
. escritório, do Dr. Aroldo Caro
neiro de Carvalho que des
de já oferece à venda" lotes
e chacaras na florescente
Vila' de Rio das Antas.

Rua Vidal. Ramos

Fone, 119 - Caixa Postal, .94
Canoinhas - Santa Catarina

Gaitas Pianadas!
TODESCHINI
, as

. melhores do Brasil.
A venda na

EMPREZA FLJCK
. "'-

Previna-se já pere o in·

verno e veja
_

o lindo
sortiment�' da

Casa Erlita

Ernoldu rações!
Quadros Santos, serviço

perfeito f;" garantido.
só. na

Vidraçaria Canõrnbas Ltda.

"Precisa-se
De um ) empleiteiro para'

fazer de 4 a 5.000, arrobas
de herva. Tratar em Portão
Azul. Informações nesta re�'

dação.' -
\. Ix

··Lenha picada
Falta lenha em sua casa?
Peça. então pelo fone 226
ie V. S. a receberá ime
diatamente. Oti.mo preço..

,

Rachid A. Seleme
Rua Senador Schmidt

Molduras:
'Uma infinidade de ,tipos a

,

seu agrado preço de fabrica .

só na

Vidraçaria Canoinha's ttda.

I

Tem bom gost.o?
Tome Vafé

Sto. Tereza

. Um nõme
"

Um simbolo
.

U111a qualidade
Será encontrado na

Empreza FU��

16·P

Um 'bom rádio? Somente

····PHILIP.S
,

7-6-1952

Dez anos de atividades em
./ . (

está completando a Firma
���= =====�

Estefàno
-

BedrUcbôk II Cio.
-.

Ao público, que sempre. sou-

be adquirir seus bons artigos,
concederá o. desconto de

10 e-15%'
até a r. quinzena de Junho.

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

�����������������������Q�
m m

I Prhmipe das Novidades I
� Sua; ,filha vai ca.sar'? .�
� En1ão adquira os artigos I
ce de alumillio u1eis para m
-se casa, como sejam: m
� m
ce Chaleiras, Panelas, Ba- m

� .

;,?i�S, Cafeteir,!-,s� eíe. �
m Baterias completas sempre em stock, m
m.� 1

-

.

m
ce .,só no PR.NCIPE BAZAR e1l

m O QUE MELHOR ATENDE E MELHOR VENDE I
�m�.mmm�.mmmm��mm��mm�w�wm�7;;��UgUI��]ggy�.2!�g��ggt..l�liMi�_tdiy:t�

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do -

Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho N aturalisações e titulos declaratórios.

Causas Criminais. i'

Escritório e residencie :
I:

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

..

A8EPrell JOÃO· SEtEIE
Distribuidor dos afamados caminhões: \

, ,,"

,Mercedes 'Beqz .- >Ren�ult ..

' federal
Automoveis' Mercedes Benz e D. K. W.
Iratores HANOMAli e R·ENAUlT.

Motores Estadon�rios e Conjuntos. e·
létricos .. Pe�as e Acessórios, em geral.

OFICINAS �ME(AHI(AS.
Rua P. Pereira" 1.6 .. Ielesr.: Sermão - Fone, 179

.'

(AHOINHAS - Caixa Postal, 12 . Sta. Catarina

:_*\
EN - __ if*i;ii!-;-.

M#g;#j ••ts'H.,tlliaw'i5'W'Y3if"5f'� II'.Ictm·_mMIIiIIMIIIIIlB!!!
,

.
,

Casa Amiga do Povo
de .Miguel. MagueroJki �

Monte Castelo - ex-Rio das Antas
• •

Avisa sua distinta freguezia que dispõe de um
, "

variado sortimento de fazendasl roupas f�tas,
chepeus- cslçedos, aluminiõs e os. artigos depri
meira necessidade pelos menores'preços d� praça'

AO fazer suas compras, procure a.

CASA AMIGA DO POVO

l!'Jtíll1!AW&f

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFflTURA MUNICIPAL DE' (ANOINHAS
Balan(ete da Despesa Orçam-entária relerente 'ao m�s de Abril de 1952

]:-6·52
. ,."

Dicige-se ao presiderrtê'tda As- A \ 'ISOsociaçâo Rural Iocal o Enge- v-
1xnheiro Agrônomo Itagiba Bar-

. çante, Diretor_ do Serviço de Oswaldo Voigt avisa ao

Expanção do Trigo.
,

publico em geral, que fica
«Ministério da Agricultura -. terminàntemente' proibido a

Serviço de Expanção do Trigo . invasão em seus terrenos
(Rua México, 90, '9° andar: Rio para transitas, caçadas, etc .•de Janeiro) Rio de Janeiro, D.F., não se responsabilizando pemaio de 1952. Exmo. Sr. Dr.
Aroldo C. de Carvalho D.D. lo que venha' a suceder aos
Presidente da Associação Rural que transgredirem o presente
ele Canoínhas, Santa Catarina. Canoinhas, Maio de ,1952
Em n�me do Serviço de Ex

pansão do Trigo-e do Sr. Mi
nistro ele Estado dos Negocias'
de Agricultura, venho 'agrade
cer a acolhida que dispensastes
ao nosso enviado, engenheiro
agrônomo José Soares Brandão
Filho, que, há pouco, tratou
convosco da necessidade do mai
or plantio de trigo, problema
por que muito se interessa o

Governo da Republica.
Ciente da bôa vontade que

manifestastes com referencia ao

assunto, o que tambem fcii ob

jeto de apreço por parte de ou

tras autoridades', desse flores-
cO'

cente município, valho-me do'

ensejo para. ao agradecer. a co ..

\operação. prometida; ressaltar a

vossa uti] colaboração na éàm
panha de maior produção do

precioso cereal.
-

O . trigo torna-se dia a dia.

produto mais do que indispen-
's(\vel a alimentação, dos nossos
patricios, sendo, P.9r:. conseguin
te, de relevante importancía o

desdobramento de esforços pá
ra

.

que os proximos plantios
sejam bem maiores, evitando-se,
com isso, sacrifícios de divisas
na aquisição do produto de o-

-rigem estrangeira.

Códi,go
Local

_-

8 21 2

8 21 3
3 22
8 22 1
8 23
8 23 1
8 24
8 24 1

8 24 2
8 5
8 51
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7

8 72
8 72 1
8 73"
8 73 1

. ·8 8.
. 8 84,
,

8 84' 1

8 84 2

8 9
8 94
8 94 1

9 31
«.) 31 1
9 34
9 34 1

.

9 34 2
9 34' 3
9 4.

9 44
9 44 1
9 44 2
9 &
9.84
9 84 1
9 84 2
9 84 3

r 9 84 4
9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

9 94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 5
9 94 6
·9 94 7
9 94 8

Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas

.

. Zeladores de estradas
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Combustível para veiculas em serviço de estra
das e pontes
Custeio de veículos. .

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal varíaveí
Operários serviço de limpeza públi.ca
Materíal de consumo

Para serviço de limpeza pública .

CONSTRUÇÃO. E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS EM GERAL

/

Despesas diversas
..

Seguro contra acidentes no trabalho

Seguro de bens moveis e imov�s
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. 1.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz

Subvenções concedidas por· lei a diversas institui-

ções
. . -

'G'" d C
!.

h "

Auxilio à "Assoclaçao pro
.

maslO e anom as
.

.
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
._ Secção de Santa. Catarina

.
"

DIVERSOS )

Despesas diversas'

Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones \

Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão a Agostinho Teixeira de Lima
Pensão a João Florentíno de Souza

Despesas policiais e judiciárias L'

Aquisição de placas
-

.

\ Cr$
r

, Restos a pagar de 1949
Restos a pagar de 1950
Rest@!; a pagar de Hi51

CREDITOS ESPECIAIS·
Vencimentos do Secretario �
em disponibilidade'
Saldo aquisição Motoniveladora
Aquisição Bonus do Estado

SOMA CR$
Sàldo para maio

SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesouraria
No Banco "Ince"

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior ., Do mês , Tot�
Cr$

16.690,80
1.:!06,40

2.189,00

6.425,40

19.923,60
3.373,50

'10.974,00

Cr$

6.500,00

16.614,40

2.290,00
19.115:00

2.886,00

Cr$

23.190,80
1.206,40

"

2.189,00
."

,039,80?
L
'22.213,60
22.488,50

13.860,00

800,00

2,4.00,00

25.745,10

6.320,00

596,0�

1.200,00

�8.888,90

19.200,00

2.827,60

7.142,10·

7.000,00
12.000,00

Como informou aquêle técnico
o Serviço de Expansão do Tri

go, pela sua' Inspetoria Regio
nal em Florianópolis (Rua. \Tis"
conde de Ouro Preto 51) está
vendendo ou emprestando aos

lavradores falhos de, recursos
. (para devolução na próxima sa

fra)' sementes de trigo de su

perior qualidade.
Certo de que li) vossa parti

CJi.pação junto ao produtor será
de expresiva sigrüficação, possi
bilitando safra inais vultosa,
congratulo-me convosco, desde
já, pelo êxito do trabalho que
prestareis ao pais ..
Atenciosas Saudaçõos.
Itagíba Barçante.
Diretor do Serviço de Expan-

são do Trigo.
-

?'Vi.dr-os:
.

Toda Especie, qualquer
comprimento, largura ou

grossura.
Preços sem concorrencia

600,00

,,2.783,90

1.580,00

286,00,

600,00

8UO,OO

10.408,20

.4.730,00

.2.388,20.

2.173.30

./

só na

Vidraçaria Canoirrhas Ltda
Fone 277

5.000,00
12.000,00

.

15.000,00
52.269,10
307.226,10

� 12.082,50
100.000,00
442.700,00
1.646.715,00
\n.Q52,60
1:831.767,60

.

Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consumo .

Para serviços.de próprios municipais
.

-ILUMINAÇÃO PúBLICA
Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras
Energia para motores, reparos de instalações e QU

tras 'despesas
" .' . I?IVERSOS

Despesas diversas,'. !

Para aplicação especial em benefício de ordem rural..
consoante o disposto. no art.' 15 § 4 da Constituição

� Federal, na construção e conservação de rodovias

8 94 2 I. Aplicação da taxa rodovíáría
9 '1\ t ENCARGOS -DIV�RSOS
9 O � PESSOAL INATIVO

.

9 00 Pessoal fixo
.

9 00 1 Aposentados
� 2 INDENIZAçõES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
9 24 I Despesas diversas

9 24 1 ., Rcstít. de imp. 2 taxas de exercícios encerrados

9 3 I' ENCARGOS TRANSITÓRIOS -

9 30 I
Pessoal fixo , .

-",
.

.

9 30 1 Para substituição de. funcionários e "extranumerá-
rios licepciados

.

I Pessoal"variavel -

Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção. de prédios escolares e aquisição

J dos

respectivos terrenos
Construção de casas populares "-

Salário família ,

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTES

r.800,00

22.961,20

4.740,00

310,00,

.' 600,00

8.480,70

14.470,00

439,40

4.968,80

2.000,00

4,8C,00
8.243,30
1.500,00,
1.500,00
1.500,00

. 1.500,OÔ
690,00
200,00

�

4�63.024.60 •

/

uagi Wl8Z 9''''

1.543.70
500,00
500,00
500,00

5qO.OO

_I--'

·78.1�Q,OO
75.038,20

15.000.00
27.269,10 25.000,00

-267.924',60 ' 39.301,50
_,../

Gilberto A. Fonseca
.

Besp. p. C�ador

Canoinhas, �O de abril de 1952

Edgarda-Mayer :� Benedito T. Carvalho Jr.
Diretor da Fazenda Prefeito

ltU INIO
,

. 44� 700.00
1=======

1.210.900,8_O' 435.8-14,20

b.n�1 e -barato'
sempf6- na �

.

efl;d-� E"ttlt�

I·

Lãs, lãs e mais lãs
"um' variado sortimento pelos
menores preços, já em exposição

EMRREZA FUCK

E� sua casa existem

vlcI'raças quebradas?
Disque para fone 2.77 �'. a

Vidraçariá Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a domicilio

1 Moinho de cereais marca'

Marumby, n. 2, vertical com.
peneiras. - 1 Atafona palia

. farinha de . mandioca. - 1
cofre americano tamanha
media. - Preço e demais in

formações com o Snr.

João -B.Pacheco
em Tres Barras

Para homens e) senhoras!
Vendem-se duas bicicletas

NSU (homem) '9 PROSDOCIMO (senhora)
Ver e tratar com Edgard no Pr.jncipe1 Bazar

"

480,000
9.787,00
2.000,00

c.. 2.000,00
2.000,00
2.000,00 '.

�. 690,00 ,

7.295,00: '1.495.<;>,0
254.412,70 ",717,43'7,30

Fábrica·'de Sabão "'

AL.WI N F. G. BEULKE
\ ( . '.

,�
.

CAMPO d'AduA VERDE - Fone-'294 � CANOINHAS
.

�
.

BOR�X - TUPY
I

-A venda na Fabrica, nas casas atacadistas e em, todo
o comercio varejista da praça."

CANOINHENSES - PRESTIGIAI O QUE É NOSSO.

2x.·

- LIGIA

9.982,50 2.100,00
100.000,00

r

Um caminhão Chevrolet 39, .máquina nova,
otimo estado de ··conserva§ão.
REFORMADO EM GERAL

\

pneus em'

Preço Cr$ 30.000,00, com 10.800,00 de entrada e o

restante. em IIl�Q.i��� pte$ta�Õ.e$, 'ª â,iribeiro ou
,

A TROCO DE FRETE
�

Tratar com ANTONIO MARON BECIL em Major Vieira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� PEU]� 1..4,eRES
e ilfàJ DlD�e§ ,4
A' SANTO ANTONIO

I

Para os pobres viventes, és bdlsamo na dôr,
Dos tristes mOI tais não desprezas o grito
Pois, que tua benção nos cubra com amor

'No vale profundo, deste mundo aflito!...
, -

Quando-a' ti dirijo súplicas feroentes..
Humildes preces... Descortinas um véu!
No instante fugaz destas horas presentes,
Es meu guia seguro no caminho -do céu.

Até 05 mortos se ergueram do túmulo,
Como um éco de Deus à tua voz!
Teus milagres se espalham ao cúmulo
Pois be� sabes qUI o mundo é atroz.

-

A ti elevo, humilde, o pensamento
-'

-

E, no silencio eloquente de meu coração,
Eu te suplico, neste augusto momento,
Que não me deixes sem tua proteçãol.; II

)ANIVERSARIAM.SE

Hoi«: Sra. Alice, .esposa do
sr. Graciliano Machad-o.
AMANHÃ: Sr. Lauro tau.

ler; Joaquim Sé,gio, filho do
sr, Berlim A. Fagande«; sr.

João Fürst; Nelson Hirt.
DIA 9: Sr. Franoisco Voigt,

sr. Gastão Casamajour.Liane
filha do sr. facob ,Fuck }r.;
Edith, filha do SI'. Aristides
(Iuebert;

--

_

DIA 10: Snra. Bemarde te,
esposa do' sr. Aleixo Brennv,
d, Curitiba; (ionâa, filha do
.sr. Witly Gorselte.

.

,
DIA 11:, Sr. Dr. Arotdo C.

d« -Coroalho, DD. Diretor des
la. Tolha;' R.osicl.r, filha do
sr, Alberto Casamajour, João

.

Nelson, filho sr.fose Grittens.
DIAI2: Snrta. Maria de

Lourdes, filha do sr.ToãoMa
ria Correia, residente em Tol- .

do; sr. Pedro Grittens.
'DIA 13: Marli, filha do sr.
Theodoro Tacheski: sra. Rosa,
esp, do sr. Adolar Siratmann.
Aos aniversariantes nossos

efusivos parubens, com votos
.

de mil felicidaães.

Sociedade Beoeficente Operária
CONVITE'

: .11 Temos o prazer de convidai- os senho
res associados e exmas. familias, bem co

mo os associados do Club Canoinhense,
para uma grandiosa matinée dansarrte que
se-rá realizada na tarde de 8 do corrente,
arnauhã, na séde

-

do Club Canoinhepse, e

abrilhantadá por ótimo conjurito musical.
;/ A DIRETORIA /

bR. G-�NTIL �o;;Ts;'���1,.- M�DICO
'

..

' ,

Formado pela Faculdade de Medicina da Uníver�ida�e de Porto Alegre
.

EXJOfíciaI M,édico da Aeronautica � Prática- nos Hospitais de P.Alegre

Cirurgia e Clinica Geral - Tratamento pré-nupci�1 e

I ,pré-natal
- Especializado em doenças de crianças

C.onsultõrio ar;ex6 à Farmác� Machado - Re"Sidência à Rua
i Cél. Albuquerq�e, Fone 288 - Canoinhas - Sta. Catarina
-. /

�__Ii

Segunda feira:- REPRISE

,Junta de Alistamento
Militar de Canoinhas

EDITAL
Solicito o comparecimento d03

Snr. Oficiais .da Reserva e Re

formados, residentes neste Mu

nicípio, a COmparecerem a De:
legacia de Recrutamento, anéxo
a Prefeitura Municipal, das 14 .

ás 16 horas, acompanhados de
suas réspectívascartas-patentes,
afim de ser dado cumprimento

. o n. 8 do Art. 19 da Portaria
Ministerial n. 26 de 24-1 -1951.

Carlos Nogueira ..
2. Ten. Del. da 14a, D. R.

PERDEU-SE
um ,cão. policial, pelo cinza,
com 3 meses de idade.

Gratifica-se a quem der'fn
formações ao sr. Tesou-

reiro Municipal. Ix

A
CasaErlita

, .

acaba de receber-um grande
e lindo sortimento de

blusas de lã

.

Cine,,"Vera Cruz"
APRESENTA

:HOJE:- As 20 horas e AMA

NHÃ- Em Matinée As 11 hs.

Estranha Passageira
com Bette Davis e Paul
Henreid - Censura Livre

v

continuação da série

O Rei dos Espiões

Amanhã - As 20 horas

Destino à Lua"

Terça' feira: - Ao, 20 horas

A grande produção
,.

de
J. Arthur Ranks

,

Homem de Outubro
Um drama impressionante

Quarta fei-ra: - REPRISE

Quinta feira: As .20 hOl;as�

Aguarde� mais um grande
Filme Nacional
:/

Sexta Feira - REPRISE

Aguardem para breve

tão perto do cor�9ão
-e

Gayião ·dq. Mar.

: Foto JOãb �< -V E N D.,E·.�S'E/
-.,.

,n
"

:- -

. ,'� 'S. ,.__,

U�a limottSine Ch�vrolét de Lux_o -36, em perfeito.
estado de conservação.. Ma�uJna re'ti'f icada.

-
,

•

•

- O SEU. FOTOGRAFO -

Praça Lauro, Müller
CANOINHAS -:- Sta� Cat.arina

Completo' serviço de atelier
Reportagens - Secção especializa
da p'ara amadores - Venda de,
filmes - ;Fotografias com

Rapidez e Perfeição

,
Pr:eçõ� 'e dema�s informações cóm

'JO,HANNES ROTHERT
C-aixa Postai, 63

/,

2><

•

Ministério da Guerra

AD\) 6 - CANOINHAS - s. Catarina, 7 de Junho

ALFREÓO S.G<U·LTETUS
Engenheiro Civil -� Arquiteto

"(O�STRU({)ES EM G�:RÃL
Prédios. de íálvenaria ou de madeira - ,Barracões

Refôrmas� de (asas e· outros· servlcos
'Projeto e fls(alização pelo

_ próprio engenheiro.
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Encarregado, em Canoinhas João V.·naneio·
á Rua Curitibanos S/R 26x

14". Delegacia de Recrutamen
to anexa aJunta (le Alistamento
Miltar de Canoinhas

EDITAL

Fornecimento de certificados de
3" categoria e' Isenção.
- Classe de 1925 a 1931 -

Conforme ordem expedida pelo
Sr. Chefe da 16". C. R. esta De

legacia está em condições de for
necer certificados de reservista de
3" categoria e de isenção, das
classes de 1925 a 1931, median
te o comparecimento do interes
sado nesta U. R.. cuja relação
segue anexa.

Aristides Ferreira, Alvíno de
Campos', -Alfredo Padilha . da SiI·
vu,

.

A(tgusto Clopas, ' Anastacio
dos Santos Lima, Augusto Correa;
Arviuo Wormesbeckc; Alberto Fa

gundes de Oliveira; Alípio Rodei

gues; Alexandre Camargo- A��
Argemiro Feruandes . dos Santos;
A lviuo- Gritteo; Adão Alves <!0S

Santos; Alinor Caetano da Silva;
Antonio Holzapfel; Antonio da
CI uz: Antonio de Paula; Braaiíi-.
no Medeiros; Bolesfau Wzorek;
Benedito :

Schpedí:Jer; -Brigido Al
ves dos San�os; .Carlos Kachima
reck; Carlos Bojarski; Caodido
Augustinho; Caserniro Taborda
Ribas; Dorvalino de Matos; Eu
�id Pazda Milcheski: Elidia Le

mos; Emilio de Mello; Estepha
no Buthewítz; Fràncisco Siquei
ra Padilbá; Francisco no'! Santos:
'Felício Micheski: Francisco Alves

Lourenço; Gentil Maciel. Ferrei
ra; Gernor!. Bollmanu: Guilherme
Neitzki: Guilherme /1\1einers; Her
cílio .de Oliveira; HQrac10 Charn
poski: Ignacio Kraieski: João Pau-

-'

lo de Lera: João Ribeiro; José
Dolizny; João Rodrigues; João
Maria de Camargo; João Carlos
de Castro; Jovino Wajennchaki;
Juvenal Gonçalves de Freitas; J u
lio Lacowicz: Justino da Silva
Neves: Gorge Grein; Jorge de
Andrade Souza; José Michalsky;
José Gallante; José Condras: Jo
sé Nicolau Padilha; José Souza;'

. João Machado; João Chuk; João
Velke; João Balan: João Furtado;
João Marcondes; João Batista de
Moraes; João Maria Anhâia; João
Soares Fragozo; Lourival Pache
co; Lourival Xavier da 'Costa;
Laucrecio Ribei�o do Nascimento;
Ladislau Vatras; Lr-cccldo Soek;
Lucidorio Ferreira dos Santos,
Laurindo Correia de :rnü�d; Lau
mir Ribeiro do Nascimento, Lou-
'rival Schotka,' Miguel Kelczeski,
Max Meros, Miguel Gonçalves
do Rosario, Miguel Rodrigues,
Nelson Ferreira, Nedenor dos San

tos, Osorio Ignácio dos Santos,
, Olívio Pires. Octcvio G:'�Y: G03-

çalves, Osvaldo de Mattos, Pedro
Prado Filho, Pedro Szkudlareck,
Pedro R ibeiro, Raul Quadra, Rai-

_

mundo Goss, Sebastião Franco"
Sebastião de Matos, Serafim dos
Santos Veiga, Seraphim Fuusti

_no, Silvestre Bohko, Toribio Ma
cieJ, Theofilo Schererneta, .Valde
miro Boaventura e Zeíredo Zelma,
Canoiuhas, 29 de maio de 1�52

Carlos �"�:)i!l::�-':!
2° 1.'en, D _ R..

\ .

\ _
.

.

PreCisa-se
:/ Uma m-oça. para senviços
de escritório':

Oportu nidade
Vende-se por preço de 0-

casi,ão uma bicicleta com

pletamente �quipada e em
estado de nova.

Ve,r e tratar ,com Antonio
Martins no Banco Nacional

_!

do Comércio S. A. 3x

Informações na Torrefação
e Moagem do' Café Santa
Tereza. lx

\

" PerdeU-Se.
Uma· placa de caminhão,

n. 3-38-42, entre Major Vi-
eira é Canoinhas.

i

GratifIca-se a quem � en-
.

tregar nestf! redação.
_ t.

P A R A F E R {O AS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOESp
C O C E I R A,. S,
'F 'R �l E I:R' A $"

.
..

E S P I N H A S' ETC;,

CONTRA. CUrA,
�.

QUEDA 91,S CI- .�
BELOS E DrNAIS f

"
..

....-

AfEc.cors OI
.. COUR·O CA�EL�08.

'�1iD t41r CiOO)l.if! 1_ " Il

:�r;tàf"\tE"',,,,
-__.....:._.. .. _ .......... - ---�
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