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';;" Encerrava-se O triduo'}�ec Mô.,. ÇAV_EL; foi .concedida a IaI}ça
��nlb. : Iniciava.se a 'Quatesm�; pela 8út6i:'ldad� policial que pre
J qiTál)do chegou a ,esra eidade," sidíu 'á lavratura 'do, flagr,a�t: •.
�;escoltad�J pelo .Sargento Lídío .o Delegado ,,Edgard Perdigão�"'f'iJóão Ferfeira, da Polícia' .Mili": Pereira. - e o' criminoso Iivrou-
tar ao .Estado, Sub-Delegado de se solto. ,; .:

Papândúva/ o sr. Floriano J. M.
. Ré�etidQs os autos do fla-

4t.:de .Paula XaVier" Vereador elei- grante ao MM. Juiz de ,Direito�:to pel? PTB, prêso e};l,'flagran- da Comarca, correrá, agora, o

�cJe':'dehto, horascantes; pela pa- processo crime (JS trâmites legaisitr;,u)ha de, serviço n)íquel�;p'rós-':' .

� pera localidade., , I

."

"

.

A noti�i� correu cél�ie ecau
sou sensação, De inicio tudo de

sencontrado, correndo à versão
�'de que um soldado da patrulha
;fôra gravemente ferido pelá ye
"Teador "Tenório".
j'2:.� ,

.

.

..�,"

�::, .
Lavrado o flagrante pela au-

o �tôr:id8dep' policial, conheceu-se, /

�'êntão" a verdade.vs _

'{ Recolhido à 'Gadei� Pública
�lá pernoitou e 'permaneceu .até
��R� J 13'·hor_as de quarta feira: de'

,cinzas,'''-quando foi 'solto median
te"fiànça p Vereadçr que é Elo':
riano mas quer viver à lá Ca
xias ...

Segundo informes que colhe
mos na Delegacia de Policia, nos.
autos "do flagrante lavrado, à
noite de terca feita.inurn salão
de �sn6óker, 'em Papanduva, d( Era uma vez um leão, com ju-,
versas 'p.ê,s;sôas,- e1�tre a;(q)uais o bá cauda é tudo. S6 não era leôa'
sr. Floriafio Xavier, Jogavam" - �órquenã� tinha leãonito ... l A
uma partida de carambola, quan· coritece que ,certo dia, o leão ti
do entrou a -pa:trulha, composta nha sêdé. de água, (este é' contra
delldois soldados \ e intimou c a- o

. aleoaI; é leão que não frequen
quelés dos presentes 'que esti- ta a cantina de Augusto Haensh)
vessém armados 'à entregarem d'ah.i dirigiu-se a'JUm riacho ,éris-
suas armas. O' Vereador ,Fioria- talino como as águas ,'das quedas
no Xavier, que .se e''neo�travl;l I do Iguassú .. l Abáixou a formosa
srmadô de,",revoJvet em,'I\-l_gar cabéça e começoti a sorver o:pre-
·proibido, sem o-necessário,po'r, cioso:.liquido _: nisso, apárece um. HOJE:-. A's 20,45 hO'r8�
te, présumimo� nós,. neg6u;se a

.

cordeiro éÍ9 lado súperior do . ria- M t' s d I
entregar'o seU:;revói:v�r, ',sacóu- chá e cóm mais. sêde: ajnda')$< pois osque el'o O ma
o dli"cjntura. e' desferiu ur'n:�ro este vinha de mais longe .. ! Vendo corri ..

' Wiliam H�lden - M�na
cOntrá,'úm dos sól'dãdos fetü�do:; oO'Íeãó, disse--lhe raivoss,b:- Como Fréman ::: Mac DOl1ald Carey
O numa das mãos, T�avou;,.se ru�. te atx:eves a t�rvar a águã que

.

em Cinecolor - censura'livre
ta"corQoral, b ,"valiente" foi de-' "vou'tÓniar? Ag<>l'ta'€0m,ô castigo,'vou .� COi1tin�ação da Bérie�!;í%'iffi(çi�: e prêso 'em' flagrante, :>·te come�l onê<ão�� ã�t�s que fósse
"s&ficlO'F�entãq, eondàzido .a "esW' engulidêi, tomou tim 'pouco daque- "Cap. América ,o Venced9r ,

cidad.�-i�'1., ',,_,
.

�Ja. água agora ,já suja, e retirou-
,

....
,

' '.' ,>Íi,
"

�(��dor infringiu, ,I::.eC� :�� - s�cudiu â bclá j�uba, 'ch�- Arpànhã ásH hs'o - REPRIS�

das':'Cõntravenções 'Penais ,visto ,coalhou a rabo, d.erra�ou 3 lagn- �
.

c9ridüzir arro;) de fo'go.em lugar f!D�s e 9uedou sl�enclO�ol... De- As 17 I:}ora's e 8S 20,45 '

prÓibido, Ij1f.i-ingiu· ,disposições, ··PQIS ... pensou mmt? e ;---.eX?laI�lOU� José Ferer (> melhor ator'do
d c' d' I) l' ".' f.o· como�· ,Eu sou mesmo o Rei dos .ammals.... . ".,ano no Grandioso Filmeo o 19O, I;�en�, " \Yl.§",; .

,.,
'

.'.' ,.",
"

.

violentamente, p�g6\1�,se"al curo·." 'Cyrano'de Bergeracprir uma;, 9,eJé'frn1"riaç��,..� legaL
. ',I an°'t.a,.r·,;..·-..•"8.1' n,. go.I'pfringiU, nov!"qlente·, ,ü]:Código ü ".... FI Jamais falou um homem com

P
.'

h' t' d f
.,.

. mais fre,quencia,.e, jamais S()T'en'al, V1S:to aver pra,ica o,e�; . ,Realiza'r"se.a, dia. 7 de março. ,

rime.ntos leves na",péssoa do �ol-· 'entrante, prorn�vido'peJo"Elite 1'e- '!.freu
um

c.ciraçâo fão.rêsigI,l,�-\
,
ado da' patrulha. atingido ,por oi:; CliJbp desta. cida\le" um bem ,damente a Tortura de um '.

m Jiro de revolver. "'" or,g:anizado(,Jantul'.Billgo, com, a.
' amor impossivel :: "

'Tra.tando-se de crime AFlt\�- I diÚribuiçãode 10 valiosos premiós, censura livre
-

�
"

�

.Está o Vereador, pelo seu pro-
. 'cedimento criminoso. sujeito à '

prisão de 'dois mezes a dois a-

nos E? a perda -dos-seus direitos
politicos,' berrr como à' perda do
mandato eletivo que o povo lhe'
conferfti, o seu. revolver. foi. a

preendido.
À titulo dê ilustração ínfor

mamos aos nossos leitores que
esta, é /a segunda vez que "o sr.

Flcrianc J. M, Xaxier é preces- .

sado nesta Comarca. O primei-
,1'0' processo,' reiferente, 'tambem,
a ferfrnentos leves, prescreveu,

,

p<;>r circuustancfas -que. �desco-�
nhecernos. Destà.vêz, entretanto,
todos esperam'.e confiam na a-,

ção .da JUSTIÇA,

A . Fabula- lnvértida

.�GRAD-EJ2rMENTQ
/ :.� :,;. ,

-

'.
-

..
\ -

Á F�míÍi� M�noei 'Machado Nunes" v�m' pOI: este
,

ihíérmédio; êxtet:J;lar o s�u' agradecimento ás,pessoas visi·

ph'as· que as auxiliaram por ocasião do faleCImento de
> ,-'"

-',
>

�

,f:�!""loaq:uina Nu�es
'. b�� como ao 'Dr, Oswaldo Seguúdo de Oli�eira, pelosser��
viçqs

.

que prestou à extint';l' ao Revmo; Vigário, pelas p�
lan'as conforia30ras prof�rIdas na Igreja, e no tUll.l.ulo, as';
pe�scl_�s-,qu�\acom:panha:�am p f�,�!tto ao' Cemité�,�?� " "j:"

� , ,'l'�" :'ft'- •

'_ -f"
,\"" :t�:_ ..

"" �:. ��:. " ,,�
_

'

' " "�_e •
:::;;

_ c,

. ,:., ·�<Çop,'vic!.am- se'u; p��ntes.:.e amigos p�ra aS�lstIre�J
..

a Missa' de 7°:·",Oiâ, ,a. ser. celebrada na Ma,tnz Cristo' Ue' ,

I 'â's ,rI ;30 :h()ra�t d'a m�nhã,' terça-feira, :dia' �4 do' coi:rent'

'l.i..�'�.c�.��iiiii'�"'�"�iiiiiiiii'iiiii'i;iiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiíiii

/.
--; .' Santa Catarina,�no 6.
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mrit�r: AR�W�' Co C�R�Al��"
CAIXA POSTAL, 2 , FONE� 128

Aterrisoll
desastradamente
Na' farde de quinta 'feira ulti

ma, aproximadamente ás 17,15
horas, á população desta -cidade :

presenciou. a queda de um avião.
dO: Aéro Clube" Catarinénse, que
trazia em seu' bôjo, 6.. passeio o

Exmo, Sr. -Dr. José Pedro' Men
des" de Almeida, Juiz' de Direito
da-Comarca 'de São José, e o

Sargento-Aviador SaneAna,' os'
quais sofreram alguns ferimentos,
tendo .sido imediatamente hospi-.
talizados, .estando ambos fora de

,�.
�t� (' "f

.•..

Mais uma 'realização de
Irineu em Canoinhasl

�m 1953 Can'binhas terá seu ArmaZem âe Jrlgo I
'. Os lavrad�res terão onde déposifar suas satrils _'.
N�tável 'realização aos Govêr�os da' União e do'E�-

t'ado no regime de ',I�cordó" ,,:,,"�, . "(.,
.

A �obra cusfará cêrca d: 'Dois" Milhões/e Meiol;
,

@®®®�®®@®®®®@ ", @@®®®®®®@i®@®@@®® "

@ .--:� �.'
-

. -1;.' _�",' @.iy}!f
C�roando gest�es há

m.Uito
iniciada" j�nto ao Ministério da.'A: 'i�. j�gricultura, O Exmo. Sr. Governador: Irineu Bornhausen, '.0 J:�O-: o:r��

MEM· QUE REALIZA, em fins .de 1952 firmou acordo com o
,

Govêrno da União visando a construção rde, mais 5 armazena; ,

para trigo no :E�tado, u� .dós quais em no�s� ,cidade, para- ser- I
. .

".' vir aos triticultores do:.1VluOlCI�lOo ',' ,,;� �';'!
c:ómPJíem.

·se o

Afm.·.
azem ge Trigo qe. dois '�dií'icios de

,alve.nada "i@de tijolos -e de concreto ciclópico, cobertos a "Eternit" •.um de-
'

les com 107 metros de .frente": destinado ao aimazename'nto do '

precioso" cereal; . Ó obtro, m!ldi�dó 47_m�iros 'de' frente é �de!!ti-
-

nado ao maql1inário, à camaras de eXpl)tgo, limpeza e pesagem,
escritórios e sapitárioso 'E' pr'lvist'a,' 'tambem, a, pí)Í:Jstrpçãº' de,
casas Ijesiderí�làis . .para ri pessoal' ·aa·:âd�inistraçã0./Ju�ç�drlãrlQ.B·'
," '. e Qper�rios. O custo da obra éo�8titÍlªdo ,em. ;ii;,i'\' .,'.

POIS ,E MEJO MILHÕES DE � ênuzEtlf()' .'::...

Concomitantemente sél'ão atacadas as obras '{los "<�in
armazens-previ�tos para o exercício de }953. as�ml>'d>i�t��

T-a'ngara

perigo.
'Conform� 'infor�ã�Ões, a q�eda

originou-se .. por motivo de falha
no mótor.

:�Ciue "Vera CrDz'�;7 ..
. - .

APRESENTA
, .

Segunda. Feira REPRISE

Terça-feira:- A's 20,45' horas
Tudo quanto O p'ublico exige'

de um filme
.

B!ng Grosby - Rhonda fle-:'
ming na celebr� obra d,e

·Mark 'rwain ,,' .

+

.' "Quarta-feira:- REPRISE

�" �jr);�?j;l�:;�" �.

��lJínta-Feir:a as

�Hma d,as maior és realizações .

'cl0:�éinema ltaliano"e uma das·
�.

mai'&res pl'OOj1ções de Robero

-�Asl�Ã' � r
ands

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I' Um presente
comprado

f

na
Casa' Erlita

..................................................,....·················c·························::
�t.#.. ::

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,:

iii Banco lnd. e (omLde Sta, Catarina SIA Ü
- ,

_.
.'di Matri�: ITAJAÍ . -, Enderêço telegrafico: .. 1 N C O., 55

Exçlu.siv,ista no .MunicíP_.i....0.'*.f'. '

.• '55t, . T' d D ositos
J "55'

o _
' • c.",,;Ii ':: .,'

' �xas e ep, '

,
::

�;oao J. Pereira -',�
.

ii ]0 MOUIMEHIO .

.

COHIOS A PRAZO: H
"

" Rua Vidal R��os v: 55 À�Disposiçãó..::e·:� 2%a. a. Corri aviso-ide 30 dias 4%a. a. 55
Caixa Postal 97 •• Fon� 298 ii Limitada' '3%a. a. " "

,.

",60 "4V2%a. a 55
ii Particular

,

,40/oa. a. "...".,., 90 "
. 50/oa. a- .i••:

C A N O I N�H �S' :;,� i! Limitada Especia14V2J)oa. a. ,; " "120 " 5V2%a. a- ii
55

'

- "" 1 ano 6%a. a" i:

Seja economico - ii" DEPOSITOS PGPULARES 5% ii
\ ii Agencia nesta-cidade à Praça Lauro Müller, esq. R.Major Vieira' i5

compr,as na ::
'

.

• ••

Casa EHita Jt�br:a uma,Fo�ta no "lnco" e pagü'e .c<?m �h�,�;üe! ,��
" ��: :i=:::::;:;:::::_::==�:::=:_;·:;::·:::::I::::=:;:::::�=::::::::.:::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::

CORREIÓ DO NORTE

,DR.�GENlt�i��R�ES FILHO I
Formado pel!l�FÍcuI;ade de M'edrêin'a da Unive�sidade de Porto

I,h Neg"ig 1;.�.�x?Ofic!a;1 Mé4_ico da Aeronautíea - Prática
", ,;;.:�, ',' 't!nos Hospítaíe de Porto A�egte

Cirurgia'e Clíri,ica,Gerál '�� Trátamento pré-nupcial e.

,
. ,�:,(ré-natal -- �spec�al.izado �em doenças de crianças

I-� Consultório anexo à Fa2mácia Machado .- Residência à
Rua Cêl,' Albuquerque - Fone 288 • Cenoinhae "- S. Catarina

........... ..I....__a. _

Sr., Armando de Lara
Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
,TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

.
OPERAÇÃO DO BOCIO,(PAPO)

'HORÁ-RIO: Diariamente da 1 ás 6�30 hs. (à tarde)
aos, sábadoe das 9 ás 12 hs. (de manhã]

Consultório permanente: PORTO UNIÃO

•. ', • �

II:

E>R. MARIO MUSSI
MÉDICO

está atendendo em seu consultório a rua
'f.'

•

, Senador Schmidt' 44, Edificio IIMussi".
.": .-.',.

\

Consultas, das 9 ês '12 e das 14 as 17 horas
�.

-

.

,"( ....

..CANOINHAS - Fone 252 - Sta. Càtarina

.

==:=1;=:=:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::911:::::;:::::::::::::::::�;:::::::::::::::::=:
:= .

�.
. ::

! -

.,

H

e Dr_ Aristi�es Diener ii
E =
- Ã' H

• ;;lí1 I; ." � CrRURGr o DENTISTA ... " :1
.

-

I! It ��: '�" ii

I "I�'; Raios X - Pontes Moveis e Fixas i�
" "

I D-�' dA"
::

'1 ,�', enta uras natomi,as ii
'I

Rua Vidal Ramos ii
"

CANOINHAs '-
'

SANTA CATARINA ii
" •• .

.

,.' j ::
,0:::::::::::a:::::::::I:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::

.
'

�SAULq CARVALHO
L ..,n., Advogado ..

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque- f>/n :';':,Fone '205

.

d Canoinhas
. . ,

S; Catarina
:f'

.

,

�;.', . '

Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na O�em dos Advogados do Brasil, Secção do
,

Estauo de Santa Catarina" sob no. 360)

Inventários, cobranças.. contratos e 'outras causas
-

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
: trabalho Naturalísações e titulos declaratorios.'

. Causas Criminais. '-, ..

, '��'

',- <Escritório e" residencie-:
Rua Vidal Ramos Canoi'nhas S. C.

"

" ,.... i'
,

' '. -"�'" '

Casa" �;aB�' .�liQ!as e OficioQ :dtfPinturas
• 0� 'I�j.n�':t( Con·sJ_an_tino .

,

. CANOINHÁS �;'\:R:u�:'\;oronel Albuqu�rque - Sta. Catarina
, .. ' .' -

.. :.
.

'(' ...•

em Rio dos Poços, uma car

teira. com doõumentos de.
Quitação Militar, bilhete" de.

.

Loteria 'e diversas notas,'
pertencentes ao Snr. Esteta- �
no Dobrychlop, pede-se en

tregar nesta' redação ou. ao

proprio em Serrá das Mortes.
,

Gratifica-se

"

,

sempre agrada

Na Relojoaria Suissa
. de Guilherme J. A. Souza'

v. S. poderá comprar re-
!

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Económica

VENDE-SE
.,Negocio .

de ocasião
Está no fim a venda de
datas e algumas casas
para moradia ,e ponto

de negocio.
Aproveitem

Tratar com
�.

feres Cqu�ry
.... ....

Lenha Picada
Grande depôsifo-á Rua

José Boiteux, perto da Pon
te .�do Rio Canoinhas.
Fone 291

. Proprietário

José C. de Oliveira
.

Vestidos bons! Vestidos bo-
,'nitos! Vestidos baratos!

sempre na

; Casa Erlita \,

,GANHE 5% DE J�ROS
, sem pagar selos nem outras despesas,

depositando suas economias na

CAIXA "ECONÓMICA .FEOE�,
�'! de Santa Catarina

Cadernetas Populares: iniciais desde Cr$' 5�OO

VENDE-SE MOTOR:,,:BÃÚ('HER ' .

E FURADEIRA PARA VENEZIAíiAS
A Preço de ocasião, vende-se um motor BAUCHEIt
Alemão

-

de ,16 H.P. a oleo crú com pouco uso e em

perfeito funcionamento. e bem assim uma FURADEI
KA para venezianas em. perfeito estado.

Ver e tratar na Esquadrias Santa Cruz SIA.
C ampo da d'Agua Verde nesta cidadéf

" ''Í','

Para seus' anunciosP "Correio .do Norte'"

Para seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER... ".

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da·:;.

Transportpdora WolFram Ltda.
CANOINHAS \'

. �.'"SÃO' PAULO

C. Campos, 272

Fone - 9-66-55

F. Schmidt, s/n
Fone - 112

"

Servimos -b�m para 'servir 'sempre
. ,..

..

Fabrica de Sabão .Borax
.

de ALVIN F. G. BEULKE
Rua Campo d»Agua Verde - Canoinhas

�..
'

Iniciou o ano .de 1953, com nova fase ·de melhoramento

técnico, tanto do sabão "TUPY" como fi.p'Q "LIGIA", po-
dendo rivalisar com os melhores de suas �'�pécie; sendo
ademais, um produto industrial Canoinherise, merecendo

portanto a preferência de seu povo .

. ,

Fone 294

Embora sendo um produto especiat, os' preços no entan

to 'são os mais baixos possíveis, 'conforme poderão
verificar fazendo suas compras em

qualquer casa do ramo.

Moinho,JAP T6karski'& (ia. Ltda.
M'oinho de Cereais "São;SebastiãdU

Porto União Santa Catarina
../ 'i

SENHORES COMERCIANTES
Consultem os preços e peçam farinha de

trigo diretament'e do moiriho, .'�rtigo especial.
Moinho moderno' com cilindrõ tf,.ªparelhamento

i

completo. Maquinarió suisso.
Sx

Correspondencia para Caixa Postal, 9'- Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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";:
Querendo passar lim' domingç . agrâdavel,

reuna sua -íamília e; dirija ise a �

�.
-

" �."'

LINGERIE ErAM
de fama mundial

� .)

,distribuidor exclusivo

•

Cooperativa 'dé 'Proa. d'ê M'ate"', (ancJnnaf
/'

".

........

-r
. "�. , ..�:" ;_,•.

� ,'''' }:' -., .�;
,-:-

1

�, EDU'AL DECONCtJRRENCIA' PUBLICA � \,
r A,

'" o,;

O Sr, MIGUEl:, PROCOPIAK, Presidente da Coope-
rat iva. de Produtores de Mate Canóinhas';:Ltaa�"to:r,na .'pú:"
blico que' se acha aberta: .corn o prazo-de vinte dias conta-

..

dos desta data e"a encerrar-se âS;'1'4�,horas' d.o"dia 2g deste":'
mês.. � " Ccncurrencia Publica, Rara a Nen�ª ,de' um,' AUTO._,.(. ' ',�

MOVEL marca' Chevrolet, de 4' cilindros, 'de forina':"barati�'?
nha",

.

tip�tandard, motor N. 4.79.1.10.8, já us�do. 'I .,!

As propostas deverão respeítaf .•s seguintes condições:
.

l' - Não serão aceitas propostas de valor inferior á -,

Cr$ s.coo.on (Cinco mil cruzeiros); '.
.;.'

2 - "AS propostas deverão ser dirigidas ao Presíden
te da Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas Ltda.,"
em cartas fechadas, remetidas pelo Correio ou entregues na

séde desta Cooperativa, á Rua Paula Pereira, N. 35,' 'nesta
cidade de Canoinhas.'

.

3 - Findo o prazo" da referida concurrencia ou seja
no dia 28 de Fevereiro de 1!;)53, pelas 15 horas, serão aper
tas as cartas-propostas, afim de se verificar qual o melhor
valor oferecido ao supracitado veículo;

,

4 - Caso o' interessado deseje informações" sobre. o
referido veículo, poderá se. dirigir á Séde desta Cooperativa. "

Canoinhas, 9 de Fevereiro -de 1953'
(Ass.) MIGUEL PRÓCOPIACK .: Presidente

, Tem bom á'OltO?>
Tome Café

.

8t8. Tereza

DESPÊSA ÔRÇAMENTABIA
Anterior I Do mês_I

.

Total

129.396,60
52.574,20

17,380,00

2.018,00

4.466,00'

2.633,00.

46.178,30
23.302,10.

. 6C,205,00

11385,00
2.827,60.

22.026,50

g�tuada a 8 km. des'ta';CicÍad;é,�m terr�s ;dé propriedade' _"C,aSei).Erlita
40 Sr. -Max .Schumacher, quê .Iormam

'

as margens are-, '

.

,

posas .do Rio Negro (ex-Portirió)' pois la V. S. encontra-
.

:,

.rá uma, bem,'m9;tacÍa churrascaria.
,

.

'- 'i �

NOTA; o churrasco será feito-só sob encomenda, a qual
',;' deverá se� feita até, .sexta feirk a tarde, na residencia -

.c

/
do',Pfqpfietário à rua 3 de Maio.

PREFEITURA MUNICIPAí. DE CANOINH,AS
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Dezembro de. ,1952

Código
o.Locar

,I

8· 94 2
'9
9 o
9 00

_

9 0.0 1
9 00 2
9 2
9 24
9 24 '1
9 3
9 30.
.9 30 1

;9 31'
9 31 1
�9 34
,9,34 1

:9 '34 2
9 34 3
�9 4-

;9 44
.Q 44 1
9 ·44 2
9 8
9 84
9 84 1

9 94 '2
9" 94 :?
9 94 4
9 94 5
,9 94 6
9 94 7
9 94 8;

T,I T U L O S

,

Federal, .na construção e' conservação de rodovias

Aplicação da taxa de conservação de estradas
,

.' , ENCARGOS DIVERSOS' i '

PESSOAL INATIVO

Aquisição têrreno edificio Correios e Telegrafes
Vencimentos do Secretario em disponibilidade
Saldo aquisição Motoni veladora

Aquisição, Bónus do. Estado
Mecanização Serviços Contábeis
Um Operador Maquina - padrão V
Tres Motoristas - padrão iO
Auxilio a Sociedade Beneficente Operaria

Serviço calçamento rua .Senador Schmidt
Servo extr. de pedras para calçamento incluso
Para aquisição de 2 motoniveladoras
ADono de Natal aos�servidore� municipais

frete

Cr$
,

Restos a pagar dé 194�
Restos a pagar de H15o.

'" �R:estos a -pagar de 19,51
�OMA CR$

Sald� para Jan'eito de 1�53
'': SALDOS DISPONIVEIS

-:--

Na Tesouraria
" No 'Banco'··,'Inco"·

FUNDOS VINCULADOS "

No ,Banco N.i' do Comercio'" '{

No Banco "INCO"
- : , ,

DEPOSIT0S
" Na Tesourilria,

40,807,30
26782,50

150.000,00
442.700;00
25 OOO,QO'
10.500,00 ;

12600,00

'99500,0.0
64.209,10

13.971,50 '143.368,ló
6.025,80 58.600,00

1.580.,00

300,00

3.00,00

6.025,00
5.180,00.

18�,00
627,00 ,

500,00
500,00

1,000,00

,

...

18.960,00.

2.018,00

4.766,00

2.933,00

46.178,30
29.327,10
65.385,00

11.385,00
2.827,60'

22.0.26,50

2l.20( ,00.
50.on··cO�

. l.620,00
33 8�5,50
6.000,00

'

6,000,00
6.000,00
5.500,00
944,00

7.495,00

2x

TENIS

Pessoal fixo

Aposentados
Funcionarias em disponibiiidade c

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RES'l'ITUIÇÕES
Despesas diversas

"

'

Restit. de irnp e taxas de exerci cios encerrados
ENCARGOS TRANSITóRIOS

Pessoal fixo
Para substítuícão de funcionários e' 'éxtranumerá-

, ríos licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários

. Despesas diversas
Construção de, prédios \"e$cdlares e aquisição -dos

.respectívos terrenos
'

.' ,.: .-

.Construção de casas populares "

Salário famílía , : _" ,

PREMIO$'DE SEGURO' E INDENIZAÇAO
� c, flOR ACIDENTES

Despesas diversas
Segur.o contra acidentes no trabalho

."Segl:lr.Q ...de , bens moveis e ímoveís
� , .

"

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuíçõea= 'a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e ,S. E. S. L

9 84 2 Emolumeritos' ou custas Oficial Registro Civil e Juiz

'9�84 3' Subvenções' concedidas por lei a diversas institui-
ções

"

•.
','

' .

: 9" 84 4 .,Auxilia' 'AssQciação. pró Ginásio de Canoínhas"
9 84 5' Au -Assocíacão dos Ex-Combatentes do Brasil

,

, �. de Santa:·Catarina
'

'9 84 6 Sociedade'" Beneficente Operária
9 9

. : , DIVERSOS
9 94 Despesas diversas
.9 94 Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
. ,

Despesas imprevistas
. Pensão à família de Alínor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão áVva e filhos menores de Agostinho T. de Lima
Pensão a João Florentino de Souza

'

Despesas policiais e judiciárias ....

Aquisição, de placas
CREDITOS ESPECIAIS

� I

L4�O'OO 1
33.198,00 :

5500,00.
5,500,00
5.000,00
5.500,00 ,

715,00
7.495,00

------ '1----

,2171.837,30' 93.153,10. .22M,99o,40
j

40.807,30
26.782,50

150.000,00
44,2.700,00
25.000,00

, 10.500,00
2.700,00' 153óo,oo"

229,00

-,

JANTAR-8ING'Q
Temos o grat� prazer de convidar os .srs, As-'

sociados e Exma. Família, bem como aos A,ssociado&
do Clube Canoirihense, para um' Jantar-Bingo, que
este clube levará a efeito em seus salões, no dia r
março,' sabado, ás 20 horas.

<

O Jantar.Bingo será animado com um ótimó
.

conjunto musical, e 'as' reservas para o jarrtar deve
rão ser feitas com antecedência pelo .Forre 102 c�m
ó Zelador do -Clube.s.' .�

, As reservas dos oarfões par� Ó, Bingo, PQcler��
.

ser feitas, a partir de .hoje, corn-d Tesoureiro do clu
be Sr. 'Erriesto, Riecke, a razão de, Cr$ ,{)(J,06 a cartão,
concorrendo aos 10 (dez) vali�,si�simos prernios,
17,,2

-
.. """';!.

.

A DIRETORIA

15.000,00
52319;10

,

,

455,.902,20
'

1_---

3(í4?157,50 ��

'LOUÇAS e '�ais 'LbuÇAS:�
na

..
Ca;a Edita

'

.

,Vende-se"Motqr
a gasolina 6 H. P. por

Cr$, 3.000,00.
Em, perfeito estado de fun
cionamento. O interessado'
queira dirigir-se à RODOt· '

FO BAUKOT na firma W.
Olsen SIA em Marcilio Dias.

De ordem do' sr. -Prefeító,
torno público que, durante 6

mez de ,fevereiro se prece-
de nésta Tesouraria e nas In
tendências, de Três Barras,
Papanduva, Ma j o r Vieira,
Paula Pereira e Posto de
Arrecadação- de F e li p e.

Schrnídt, a cobrança, sern
"'"

multa, do impôsto de Licen
ça para Veícúlos (autornó-

, veis, carroças, bicicletas etc).
Na mês seguinte- a", 00-';;

! AIU,g,a-se branca .será ' acrescida , da
1 multa de' acordo' com a Lei.

; 'Um deposito .situado .à mar-'
, Canoinhas, -2'S 'de janeir@

,
gem da Estrada -de Ferro.

, de 1�53.
'

'ii;.

Tratar com o proprietário Clementina Pieczark:à
#

ft. ALWI� WAGN�R"

Roupa, suja ,

lava-se aqut
Só com· o

Sabão Tupy

, 99.500,00
. 64,209,10

_ 'I 80.000,00'
19:000,QO 19.000,00
114.853,10 ;�8.789,30

J5,ooo,oó
7A8�,oo '59,804,10

455.902,20

3762.495,60
23' 704,80

,

'i' "c'-- "'-'>''''''3793,'200,40
22:833,30 í 'i..r . , "

&71,50
'>!"

23.704;,80 ''t,

I
10.288,80

'

60.78,670.

, '::Canoinhas, 31 de dezembro de 1952
,

.

Gilberto d' Aquino f;'on'seca
Resp. pi Contador

Edgard Mayer
Diretor' de. Fazenda

'o;. To'

;,,-
'�'�.<

Benedito T. Carvalho Jr. "

Prefeito

POCEIROS:'
Limpeza de poços ou poços
novos, procurem 6s srs;

'Waldemiro Ferreira,
, ou ,Oâv'icL Fint9'

Tesoureiro.

,

,

entre Paula Pereira e Três

Barras, uma carteira de mo
torista com documentos, per
tencentes ao, sr.• Ludovico

, GHnski. üratifica,.,se �a q:u-e,m.�
achou e entregar' no Bar

Henrique Marz;aU' J
'"

y' AT',E',N,·:Ço.'A'-'··_"

.

.

.

�

�

.

-

.' -' �'.(

Antoni�"·:Sal'lt'.A�a irii�
1 JVá·;�"sua;di.stiQ-t_a tre,g��
1

. :s1a ti'ire ��(tou seu pofl.t
de .A�t·()lrióvel.para .çfpr�.

,

ça:.:b,r.•OSVACOO;,'de ·OUI.J't> ,

.' ,,','
"

.
"

..� I
; VEIRA� , e,m frente"ao 'bar

. ,

:

Ouarany.
Telefones 214 e 21

�

, .'
•

o,.

,
'

,

,,,_ :
ê

ALUMiNIO
r.. •

bOI! e Jtatalo
s,emprtluà

•

-

<-1;"

(!,a�� �tltl4J:��.
.,';'.
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. Benoni Launindo Ribas

Cacumbangue voltou de Itanhaen.
E ao transpôr os dominios de Crescíuma,
Sentiu, no peito, infatigavel, 'uma
Perturbação de extraordinário bem,

Sua vista rasgou o véu de bruma.
Viu, longe, o Chapecó e,.mais além,

.

O azul-fumaça do sertão de Anhuma,
O fim da terra-mãe de Goyo-En.

E- extasiou-se em mirar o grande rio,
O imenso caá e as linhas do horizonte
Confundidas á luz do alvo�ecer.

O indigena palmeano olhou, sorriu,
E, .de joelhos, 'beijou, curvando a fronte,
A terra sem igual que o viu nascer.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Viu transcorrer sua data na

talícía a 17 do corrente a sra.

Leonidia Souza, Professora em

Rio Liso "distrito de Major Vieira.
,HOJE:- Sras. Otilia, esposa do

sr.. Alex Michel;' Maria, esposa
cio sr. Jacó B. Fuck e Maria
Martha, esposa ao sr. William
Castelaíns, de Blumenau; Jovem
Egon .José Prim; Airton, filho
do sr. Narciso Ruthes Sobrinho;
srs, Milton Wendt e Wenceslau
Socacheski. " '-:
t

. AMANHÃ:- Ing�b�rg Maria
Cristina, filha do sr. Alwírn
Wagner; e, Vladernir, filho do
�enrique Neustaedter, residen
te em Rio do 'Sul.

DIA 23:- Sr. Ney P. Miranda
Lima; Jovem Orlando Bauer;
sra. Francisca, esposa do sr.

João Werka.

DIA 24:- Sra. Temporia, es- Faleceu na madrugada do dia
18 do corrente, nesta cidade, a

veneranda sra. Joaquina Nunes,

O falecimento da extinta, teve
larga repercussão nos meios
locais,

. Seu sepultamento realizou-se
ás 18 horas do mesmo dia, com
grande acompanhamento.
Pesames à família enlutada.

posa do sr. Nicolau Furtado; srta.
Alaide, filha do sr, Francisco
Beckert; srta. Eugenia - Ana, fi
lha do sr. Ludovico Pieczarka;
Marei Marion, filha do Verea
dor sr. Sarkis Soares; Regina,
filha do sr. Michel Seleme.

DIA 25:- Sr. Vitor Bojarski;
sra. Ema, esposa do sr. Alfredo
Fiedler; e Anselmo, filho do sr.

'Frederico Werdan.
-

DIA 26:- Sr. Haroldo Koepp;
Léa, filha do sr, Jacob Seleme;
e srta, Celina, filha do sr. Lu
dovico Pieczarka.

DIA 27:- Sra. Alice, esposa
do sr. Jair Damaso da Silveira.

Parabens aos aniversariantes
com votos de felicidades.

---- "

FALECIMENTO

> NOIVADO
, ,ÇQhtrataram casamento, dia
15 do corrente, a srta. Elstefania
Stolarski com o sr. Francisco
Koehler, ambos residentes em

Marcílío Dias.
Parabéns aos noivos, com vo-

tos de felicidades.
•

Canoinhas -Esporte Clube
Assembléia Geral Extraordinaria

De ordem do Sr. Presidente convoco os Senhores
associados do Canoinhas Esporte Clube para a Assem
bléia Geral Extraordinaria a realizar-se domingo. dia 22
do corrente; as 10 horas no Salão do Clube Canoínhen
se, quando proceder-se-à a eleição da nova Diretoria.

Canoinhas,_12 de fevereiro de 1953

C anoinhas Esporte Clube

SADI SELF.ME
10. Secretario

Associação Agro-Avicola . Norte Catarinense
A' Diretoria convida· seus associados para uma

reunião a ser realizada dia 22, (domingo), ás 10 horas da
manhã, na resídencia do snr. Ernesto Greipel.

Canoinhas, 2 de Fevereiro de 1953

Alfredo O. Garcindo - Secretario 1x

Ix

Associação Pró
Ginásio de Canoinhas
Tenho a honra de comunicar

a V. s. que, em Assembléia Ge
ral, realizada em 11 de janeiro
p passado, procedeu-se a eleição
da Diretoria que dirigirá, em

1953, a Associação Pró Ginásio
de Canoinhas, tendo a mesma

ficado assim constítuida..

Únião Esporte Clube
Arroio Fundo - Canoinhas

Tenho a maxima satisfação de
levar ao conhecimento de V. S.

que em Assembléia Extraordí
nária, desta Sociedade, realizada
dia, 31 do mês p. findo, foi e

leita a seguinte Diretoria:

Presidente de Honra: Braulio
Ribas da Cruz; Presidente: O·
vidio Damaso da Silveira; Vice
Presidente: Eduardo Rodrigues
do Prado; 1°. Secretário: Otaci
lia 'Vieira de Lima; 20. Secretá
rio: Abilio 'Carvalho do Prado;
1°. Tesoúreiro: Teofilo Schremet;
Procurador: Paulino Rodrigues
do Prado; Capitão: Rodolfo Wolff
Netto; 2°, Capitão: Arnaldo Car
valho do Prado; Técnico: Vitor
Correia; Guarda Esporte: Jovino
Rodrigues do Prado; Zelador:
João Carvalho do Prado; Con
selho Fiscal: Avelino Soares de
Lima, Antenor Rodrigues do
Prado e Izidorio Montegute.
Conjunto que entre si se com

prometeu de realizar com de
nodo a ideal tarefa de conse

cução do intercambio social e

cultural esportivo e firmar e

manter um contato de boa ami
zade com todos os Clubes que
tenha conhecimento daexístencía
Aproveito o ensejo para apre

sentar-lhes meus protestos de
estima e consideração.
OTACILIO VIEIRA DE LIMA

1°. Sécretário

RENHER
A BOA ROUPA
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Junta çje Alistamento Militar' de Canoinhas

EDITAL

Adão Alves, Arvino Worrnes
becke, Alberto Fagundes de Oli
veira, Alipio Rodrigues, Audino
Krochmalny, Antonio de Matos,
Antonio Novack, Antonio Silves
tre, Benvindo Ferreira dos Santos,
Carlos Kachimareck. Eurides Jun

gles dos Santos, Eurides Pereira.
Eduardo Novaski, Fra ncisco dos
Santos. Gentil Maciel Ferreií'a,
Genesio Nascimento, Gernod Bol
lmann, Hercilio Pinto dos Santos,
Hercilio de Oliveira. Ignacio
Kraieski, Iuacio Naval... I vano
Manoel Joaquim, Jovino Cavalhei
ro dos Santos, .Iov ino Wajenncha
ki, José Nicolau Padilha, José de
Souza, José Mart.inewsky, José
Jascuf, José Simão de Lourena,
João Leite, João Francisco Fer
nandes. João Balan, João Marcou
des, João Baptist.a de Moraes.
João Maria Anbáia. João Soares
Fragoso, Ladislau Vatras, Lúcido
rio Ferreira dila Santoe, Lorival
Schotka, Maxirno Padilba, Mau
rilio Alves Affonso..Manoel Bue-

.

Presidente de Honra: Benedi
to Terézio de Carvalho Junior;
Presidente: João Selerne (reelei
to); Vice presidente Miles Zanio-
10; 1°, Secretário: Osvaldo Fer
reira Soares; 2°, Secretário: Fuád
Sele-me (reele ito); 1°. Tesourei-

.

Devem comparecer nesta Dele-

1:0: Horácio' Costa; 2°. Tesourei-
.

gacia de Recrutamento Militar,

r9': Darcy Wiese; Oradores: Dr. dia 26 do corrente mês, os cida-
Arolde C. de Carvalho e Dr. Ri- dãos abaixo relacionados, afim de
vadavia Ribas Corrêa. retirarem seus certificados de re

servista.
Conselho Fiscal:- Dr. Reneau

Cubas, Frei Arnulfo Hoffrogge Os certificados não retirados se-

(reeleito), Leopoldo Heirnbeck, rão recolhidos á 16a. C. R.
Luiz Pacheco dos Reis, Estefano
Wrublevski, Dr. João Colodel,
Dr, Haroldo Ferreira, Carlos
Nunes Pires, Alfredo Mayer,
Otto Friedrich, Ernesto Bishop,
Sarkis Soares, Carlos Schramrn,
José Theodoro I)..ohler (reeleito),
Simão Seleme, Hercilio Damaso
da Silveira, Miguel Procopiak,
Herbert Ritzmann, Arrnelindo
Tornazzi, Jovino Tabalipa, Jair
Darnaso da "Silveira, Alceu Alla

ge, Fioravante Colodel, Theodo
ro Humenhuk, Antonio Mores
chi, Joaquim Fernandes Luiz,
Luiz Bóra, Casserniro Sberze,
João Granemann de Souza. Fran
cisco Pereira.Pastor JorgeWeger.

Apresento a V. S. protestos
de 'elevada estima e distinta
consideração.
OSVALDO FERREIRA SOARES

Secretário

no de Oliveira, Max Mares, Mi
guel Gonçalves do Rosario, Mi-,
guel Hodrigues, Natal João Lou
renço Peixer, .Nelson Ferreira, O�
rides Damásio, Pedro Szerneck,
Pedro Dziedricki, Placidio Ko
walsky, PedJO Ribeiro, Sebastião
Franco.. .

Valderniro Boaventura,
Victor Latocheski, João Maria de
Jesus, Orestes Andrade, Maximo
Giovauoui, Francisco Elias de Sou
za, Pedro Carvalho Sobrinho, Ser
gio Granza, Luiz Lorena. Ftoreu-.
tino Lino de Lima, Marcolino Go
mes, José Barbosa, Firmino Fa·
rias, Victor Cikocci, Simão Olini�
ca. Antonio Soares Ferreira, Ter
tuliano de Matos. Teofilo Carva
lho, Bernardo Müller, José Neves,
Ricardo Apreendeman, Paulino
Perusselo, Ni-colau Misca, Giusep
pe. Vanz. Carlos Dvoiask i, José
Pedro Pereira de Lima, Pedro Luiz
dos Santos. Aristides Machado,
Miguel Mireski Sobri Ilho. João
Martins. Francisco Most.phago,
Miguel Szpanski, José ('pl'ger.
Canoinhas, 14 de. f�ven·irll de 1953

Carlos Nogueira
2°. Ten' Del. D. R.

_

LOUÇAS e. mais LOUÇAS

na Casa Erlita'

Grupo' Escolar "ALMIRANTE 84R.UOSO"
Edital de Matrícul�

l-

CURSO NORMAL REGIONAL
Matrícula - De 20 a 25 do corrente
Exame de Admissão, exames de 2a, época t' exames

vagos para professores - Dias 23 e 24.

Documentos indispensáveis para matricula:
Certidão de idade

.

Atestado de saúde
A testado de vacina
Boletim do ano anterior

As aulas terão inicio dia 2 de março

Canoinhas, 6 de fevereiro de 1953.
Natalia Bojarski Diretora

I VENDE-SE
Uma camionéte Fl· tipo 1950 equipada.

Um automovél Ford 31 em perfeito estado.
Uma serra fita completa com todos os

apetrechos.
Um terreno em Papanduva com 32 alquel

.

res, e uma olaria cl prensa para telhas Fran
cezas no mesmo terreno.

Um lote em alto das Palmeiras, com aproxi!"
madamente 10 mil m2.

Tratar com o Sr. Ludovico Dombrovski
á Rua Marechal Deodoro - Caixa Postal115

3x

I

rCONTRA CASPA, "

s

QUEDA DOS CA·
t
I

NUNCr:1 EXISTIU IGUJ:lL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C o C E I R A 5,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS [TC.

\::::==========:::iiI;ffI'#
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