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cmCULA AOS SABADOS

'A Con'vencão
,

da UDN
����������� �����������
. -�
� Realizou-se em Florianópolis, nos dias A Sessão Solene de encerramento, �
� 20, 21 e 22 do corrente a VI Convenção teve lugar á .noíte de domingo, perante �
!-..y. da UDN Catarinense, conclave que reuniu Secretários de Estado, Deputados Federais W.!
m 140 Delegados, representantes dos Diretó- e Estaduais, todos os Prefeitos da UDN, �

� rios Municipa}s do' Partido. Vereadores, convencionais e grande massa �
� Os Diretórios dos 53 municípios 'ca- popular, ocasião em que usaram da pala- �
� .tarinenses enviaram representações.fazen- vra, por delêgação da Mesa, diversos ora- �
� do do recente conclave o ,mais .importan- .dores, entre os quais o Dr. Aroldo C. de �
� te e o mais concorrido de quantos foram Carvalho que proferiu o discurso de sau-

�
� até (I presente realizado, numa dernons- dação aos novos dirigentes do partido.

�
!.Y. trscão evidente da pujança e do impulse E' de se ressaltar o entusiasmo e o W.!
m -do Partido do Brigadeiro em todas as ço_' clima de "harmonia e unidade de vistas rei- ,�"';

�' :munas catarinenses. nantes durante todas as fases da Convenção. '�
� .

'Re8lizadas as ses-sões preparatórias Na sessão de encerramento foi viva-
�

m de apresentação e exame de credenciais mente ovacionado o preclaro catarinense, �,
� . dos convencionais, teve lugar a eleição dos S. Excia. o Sr. Governadur do Estado, 1- �
� orgãos dirigentes do partido, sendo eleito rineu Bornhausen, ao ser aprovada' unani- �
� Presidente do Diretório Regional da UDN memente uma moção de aplausos e de �
�

Catarinense o Dr. Osvaldo Bulcão Viana, irrestrito apoio do Partido à notavel obra �
!-..Y.'

Vice Presidente o Dr. Celso Ramos Branco, administrativa que vem sendo realizada W.!
m Secretário Geral o Deputado Nelson Rosa pelo ilustre co-estaduano. �"';

� "Brasil e Sub-Secretário o .Deputado 'Julio �
� _ Coelho de� .Souza, todos integrantes da Encerrada a Convenção os conven- �
� Mesa do Diretório Regional da UDN/C. clonais foram incorporados ao Palácio do �
!.v.' A Mesa Diretora do Conselho Regional da Governo levar ao sr, Irineu Bornhausen o W.!
m UDN/C é, integrada pelos valorosos cor- resultado do conclave e a moção que fo- �"';

� religionários Drs. Adolpho Konder, Ren- ra aprovada. Nessa ocasião, o Presidente �
� rique Rupp Júnior, Coronel Aristiliano Ra- do Partido, Deputado Bulcão Viana, pro- �
� mos, Drs. João Bayer Filho e João José feriu brilhante e entusiástico discurso de �
� de, Souza Cabr.al. O nosso con'terra?eo, I?r, saudação 80 Governador. O sr, Iríneu �
!-..v. Arolde Carneiro de Carvalho fOI eleito Bornhausen, agradecendo, dirigiu-se aos W.!

,
,m membro do Conselho do Diretorio Begto-' senhores convencionais, ocasião em que �"';

� nal, tendo, ainda, sido' escolhido, em com- analisou, detidamente, o panorama polití- �
� panhia do Deputado Estadual Dr. Rerreau co estadual, nele fixando a posição do seu �
� Cubas, para integrar iii representação de Governo de permanente defesa dos inte- �
� Santa Catarina à -Conveação Nacional do resses de Santa Catarina e do seu povo. �
'� Partido a reunir-se em març�. O Diretório Municipal da UDN de �
� Varios assuntos de iriteresse parti- Canoinhas se fez representar no conclave �!-..v.' darío foram discutidos em ambiente o pelo Deputado Reneau Cubas, Vereador �
� .mais democr�tico possivel. Agenor Gomes e_ Dr. Aroldo Carv-alho.

. �
�����wjH���'�������������������t'H����WH������

C A,'R·I,DA DE
Por ,Luiz Pacheco dos Reis

A Caridade é, não há negar,
uma grande virtude que tanto
enobrece e, fortal�ce o espírito
do homem na sublime compre
ensã� da Verdade,' E' o espelho
i�O q1)al se refletem os sentimen,
tos de nos�a alma, o nosso grau
de aperfeiçoamento e as inten·

ções que nos animam á 'sua prá,
tica. Ela eleva e purifi-ca a es

pécie humana, l:iproximando

mais de Deus todos aqueles
que 'a praticam em silencio, sem
vaidade, despidos, do orgulho de

publicidade.
Individuas há, entretanto, que

blasonam ser caridosos, que fa
zem questão a bsoluta, de que
todos os considf'rem como ver

dadeiros «anjinhos de candura»,
iluminados e perfeitos?,. E como

ficam eles radiantes, inconfun
díveis apenas entre si mesmos,

extasiados pela' efemera alegria
da própria vaidade, quando vem
nas colunas de jornais elogiosas
referencias sobre os atos que,
com estardalhaço, preconcebida
mente praticam mais em bene
fício de sua suposta popularida
de do que ém soc:Jrro daqueles
que sofrem as misérias da vida
t-€rrena.

.

Essa norma de proceder, lon
,

ge de obter a recompensa visa
da, torna-se ridícula, irrisória e

nula.
Devemos, sim, exercer a Ça

ridade, mas a verdadeira 'Cari
dade, sem alardes, discretamen
te, com o pensamento sempre
voltado para' o Alto, sem quais
quer interesses que não os de
',minorar o infortúnio do próxi
mo, de n'os!sos semelhantes que,
por motivos que tantas Vfzes

escapam á nossa per<::epcão, pa
decem os tormentos mais cru

ciantes, inexoráveis!.. '

Assim agindo, seremos. sem

dúvida, merecedores das confor
tador'as e vivificantes Bençãos

,

dos Céus, em marcha magnífica
pela áurea estrada da 'perfeição.

Esquadtias. «Santa Cruz» S.Ae
Assembleia Geral Ordinária - 1a Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade,
para reijnitem-se em Al'lsembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
23 (vinte e três) de março proximo, às'H (quatorze) horas, na sede

social, no tampo d'Agua yerde' s/uo. nesta cidade, afim de delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:

10. Leitura, exame, discução e deliberação sobre o balanço
geral, conta, lucros e perda i, contas da dirptoria e parecer do Con
'selho Fiscal, relativo ao exercicio de 1952.

20 - Eleição dos membros efetivos e�suplent�B do Conse
lho Fiscál, para, o 'exercicio de 1953.

3° - Assuntos diversos.,

NÓTA Acham-se a disposição dos senhorés acionlstail, no es

critório da sociedade, cito no Campo ,d'Agua Verde, Os

documentos a que se. refere o artigo 99 do decreto lei
n.O 2.627 de 26/9/1940.
Canoinhas, 20

, \,
Carlos Schramm

Diretor-gerente

de_ faver!3iro de �953.
F. Wilmar Friedriçh
Ditetor';:c'omercial 27x3

o 60v. reuniu os 'Prefeitos
"

Convidados pelo Exmo. sr. Go- onde teceu 08 mais calorososÍou-
vernador do Estado, estiveram vores ao Sr . .Iríneu Bronhausen.
reunidos na Capital do Estado, Entusiasmado com as realizações'
no Palacio do Governo, os Pre- do Governo, .integreu-se na UDN
feitos dos Muuicipios Catarinen- "tendo participado da Sessão de

. ses, que discutiram e assentaram' Encerramento-da Convenção COmO
medidas administrativas com o sr. Prefeito Udenista.
Irineu Bornhausen. ,

O sr. Terézio Junior viajou a-

Prefeitos eleitos pela U D N, companhado dos Vereadores Basii
PTB e PSD, de grandes e de pe- lio Humenhuk, Agenor Gomes e

quenos munieipios, em igualdade Sarkis Soares, bem como do nos

de condições, despidos todos de so valoroso companheiro sr. João
suas legendas partidárias, in teres- Augusto Brauhardt, de Felipe
sados, exclusivamente, em realiza- Schmidt. O Sr. Governador, em

ções que beneficiem a coletivida- audiencia especial e antes da rea-

de, debateram assuntos do mais Iização da reunião dos Prefeitos,
alto .interêsse para B coletividade recebeu toda a Dêlegação de Ca-
barriga-verde. noinhas discutindo com os valo-

'O Prefeito Terézio Junior. pre- rosos representantes do povo, as"

sente à reunião, trouxe soluciona- suntos de transcedencia para a

nossa cidade.dos, graças ao apoio que encon-

trou junto do Governo, entre ou- A reunião presidida pelo sr. I.:
tras, as seguintes medidas: rineu Bornhausen vem.itendo am-

Inicio do monumental Arma, pla repercussão em .todos os se-

zem de Trigo ainda em março e tores da opinião pú!:>lIea:
"'�

inauguração para a próxima safra;
Ponte sobre o "Hio Canoinhas;

Construção de unidades escolares;
Emprestimo de TRÊS MI

LHÕES OE CRUZEIROS .na

Caixa Economica Federal;
Auxilios e Subvenções do Go

verno do Estado à diversas en

tidades do Municipio.
E os Prefeitos todos;' cada qual

no que tange ao seu Município,
receberam do Governo solução aos

assuntos que debateram. 'O Sr.
Atilio Fontana, do PSD de Con
cordia. assentou com o Governa
dor medidas administrativas do
maior interesse para aquela rica
comuna do Oeste. Não esconde,
não escondeu' nunca, a sua ádmi-
'ração pela obra de verdadeiro es

tadista que o sr. Irineu Bornhau
sen vem executando à frente .do
Govêrno.
Em todos os círculos politicos

da Capital, à' todas as pessoas
com-quem conversasse, o Prefeito
A tilio Fontana frizava não ser po
litico. preocupar-se, apenas, com

a administração do seu município
e com o progresso da região Oeste
Catarinense e que, aseim, enten

dia, não ser licito a ninguem ne

gar apoio à obra administrativa
do sr. Irineu Bornhausen no Oes
te, principalr:nente dado o interes
se e a dedicação do Governador
por dois prublemas que e.le Pre
feito considera vitais: A usina
hidro-elétrica do Estreito do Rio
Uruguai e a Estrada d� Trigo.

O Sr. Lauro Costa! Prefeito de
Curitibanos, eleito pelo PSD, pres
tou palpitante entrevista ao "D'iá
rio da Manhã", de Floi:ian6polís

243

,;?}�"i;;,'
.

'EmbaixaHur�'
Henrique Bnero
Visitou esta cidade, quinta fei

ra dia 12, o Exmo. Sr. Dr, Hen
rique Buero, Embaixador da Re

publica Oriental do Uruguai em

Londres e ex-Embaixador no Rie
de Janeiro, .presentemente em fé
nas, .

O ilustre diplomata Uruguaio
veio à nossa terra entender-se COM

o Presidente da Federação do Ma
te, dr, Aroldo Carneiro de Carva
lho, à respeito da exportação de

. mate para firmas do seu País.

Depois de, percorrer as' princi.�'
pais' ruas de nossa cidade, demo-.

'

rou-se na te�idencia do Dr. Arol-
do Carvalho' onde palestrou ani- iti',f
madamente com o Exmo. Sr. Dr.
Lourenço Rola'ndo Malucelli, DO.
Juiz de Direito da Comarca e cora

o sr .. Prefeito Municipal, Benedi-
to Terézio de Carvalbo Junior.

O Diplomata da grande demo
cracia amiga, mostrou-se vivamen
te' impressionado com o desenvol
vimento do nosso Estado e, par
ticularmente, com a beleza da n.os

sa cidade.
.

D "d f
. �iI-",,)

omman o per eJtam�,��''tÍ_
'a nossa lingua, o 'destacadct'f{io
mem públic.o, que aprendeu,·?$<ilt�
me iras letras num colégio' hiras'i- '

leiro, em Pelotas, RGS, levou bó��' ,

impnssões da nossa terra mas .� ..� "
'

f�"� :<. .. ,

qui deixou as melhóres, pela,�s.u./
fi.na �ducacão, erudiçã?,. inteIigell'�

.Cla e vocação democrahca. .

.�

Aviso ImporfaJlfe
CINE TEA TRO "VERA CRUZ"

Avisamos, ao distinto publico, que por motivos
alheios a nossa vontade, somos obrigados a encerrar o con

curso «Sansão e Dalila,» no pro�imo dia 5 de março e

não dia 10 do mesmo mês, conforme estava sendQ
anunciádo.

A Gerência

Associação Rural de Canoinhas
Aviso importante sobre as declarações .exigidas

pelas Coletorias Estaduais ' '

Segundo determinação do Exrno. Sr. Secretário da Fazenda
.0 praso para a prestação de "Declal'ações" sobre terra's ás Coletoriaa
,Estaduais, FOI PRORROGADO PbR MAIS, 15 DUS.

-'

. ,': As Fichas ,serão preenchidas nas proprit:!8 Coletorias, ,.GílA�
TUITAMENTE, isto é,> INQ,EPENDEN'PE;MENTE 'DE QUt\L
QUER PAGAMENTO, por fl,li}cionários '\90 ,Governo, visto 'como (li
srs. Coletores' estão autorizados inclusive':à contrà'tar Uín funeionâr.io

FALECIMENT(}'.: "para !lsse fim, se fôr necessário.' r "

'

'

Faleceu dia 23 do corrente em'
� _' I

, Os' Associados, da Associação, n),Íral"e ,Ói, 'Iavrador,es' em ger.al
·Rio do Sul onde resid:ia, ',0 Sn�. devem,. pl'Ocurar a's proprias Colêtorias on�(a!l., (ichas deV!lrijo _;.ser
Ubaldo Rodrigues Neto, irmão do preenc'bidas.,

'
I

'

nosso amigo AnisioRodri,?-uesNeto.'
.,

""
. ��; Canoinhas. 27 de f�verêirb de', 1�S3

1_
"�

i .

_.' '_..:. " " �'

Pesames à família enlutada,. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHer�-:. Pr,eelden-te �
I':!-' J':-'" ...

�<
'" �""J .,,�

..

. 'S \�.' 5 : ��1. \ \

...
-J�t./.J ...,\." ,
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\DR; GENTil BORGES FILHO
M É.D J C,O

:..:... :.
� .� -\ ". � -.,.

Formado pela Faculdade de" Mediçina da Universidade .çle Porto',
v

Alegre - Bx-Oüeíal Médico da Aeronáutica - Prática
DOS Hospítáís de Porto Alegre

.

,

Cirurgia � Clínica Geral' -- Tratamento pré-nupcial e""
pré-natàl -- Especiàlizado em doenças de cnianças . ;

�" Consultório' aríexo-à Farmácia Machàdó','.:_
.

Residência à
Rua )Cél. Alb'úq�ef(Íu�' ,�, Fone 288 - Canoinhas - S: Catarina

I I (" t ..f ..
'

t � ... J' '\ _ "

-
I '

......----------...----.-----...------.-----B!

Dr'� Armando �de L.ara I; " 1lratameiitos e' operações das doenças dos

OLI:IOS :- OUVIDOS _/ NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE'SINUSITE E

OPERAÇAO DO BOCIo. (�APO)
HORÁRIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (á tarde)

aos sábados das 9 ás 12 hs. (de manhã)
' ..... -

.�

Consultório permanente: PORTO UNIÃO
.

.

DR ..MARIOMUSSI
:MÉDICO

Já . está atendendo em seu consultório a rua

Senador Schmidt 44� Edificio /IMussi".
Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

CANOINHAS - Fone 252 - Sta. Catarinã .

.
'

, "r.,

Lenha Picada
Grande depósito á. Rua

,Jose Boiteux, per-to da Pon
te .. do Rio Canoinhas.

!!==::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::I:=::::::::::::::::::::::=�;:::::::�:::::::::::
.. ..
.. ..

fi Dr, Àristides,·Diener l,ii
fi �

Ie CIRURGIÃO DENTÚ;TÃ, ii :.<
fi �

.,' ) '_:'" .,.,_:",';;j; ii '"

·1 Raio,s X' "�"\P'on·tes Moveis.e Fixas, n
-----�

••
-,

.. •. 'Na, Rélojoària Suiua

I
..

Dentaduras "A lIatomje8s •

.,' � II 6iJilherme J. A. Suuza

= . ; Rua, Vidal Ramos " v li· .' v. S, poderá',l:!0mprar'te�" .

i:C.�NOINHA,S . 4

....
" ,�' ,,�ANTA CÁTARINA i:=.:. logios, bijouterias, ali-,

I '

.- ancas, aneis .em geral,H::��:;=::::::::::;::::::::::::::::;::::::::::&:=::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::I:::

.. i,< .. � ",\:

DR. SAULO CARVALHO'
, Advogado

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

.

Canoínhas - S. Catarina

. \_

'Dr, Arolde Carneiro, de Carvalho
; ADVOGADO

v. 'Ja,'

(Inscrito na Ordem- dos 'Advogados dó Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

'/
�

. Inventários, cobranças, contratos e outras causas
.

CiVE!ÍS' e comerciais, Direito industrial e legislação do.
trabalho - N aturalisações e titulos declaratorios.

,

.

. Causas Criminaís. ',,',

Escritório e residencie :

Rua Vidal Canoinhas S. C.

"Oficina ,Relampago
de' ,Jo:ão,""IFre;derico Siems

- �,!Jt'.. .

'

: .,.
•

�._
" ;,OQocertos.'e reformas de Bicicletas - Venda

� '>"'��' de �jciçletas, peças e .aceasorlcs

,CAIXA' POS1AL N. 93 ].

.é' ,1;
,.'.�.�'ti.',', "" .

,

CANOINHAS STA. CATARINA
\ '��� 'r;t,:..��� ;J��' �

-

� .

7x

. Fone 291 Proprietário

José- ,C.. de Oliveira '

I' .

Vestidos .bO:q�! v.eStidOS bo
mtos! Vestidos baratos!

. ,
. .,,;sempr'e' na '"

Casa- Erlita

t7) 'I',

./To/YaJ�'L-
ALTA QUALlD_ADE IE DISTINÇAO

.
.

Exclusivista no Município
, -João J. Pereira

, R�a Vida I Ramos s/n
Caixa Postal 97 .. Fone 298

CANOINHAS

Seja economico

e .faça _suas compras na

. Casa. Erlita",

por; preços razoaveis
.1

RU8 Eugenio de Souza, pró-
.

ximo à Caixa Economica

VENDE-SE

..
Negocio

de ocásião
Está' no fim a' venda- de
datas e algumas casas
.

para' moradia e 'ponto
de neqocto.

Aproveitem
Tratar com

Feres Coury
. LINGEHIE ETAM
de fama mundial
distribuidor excluslvo

-

. Casa ,Erlita

sempr.e agrada' .

. ,-.. �;'J

Querendo passar um domingo agradavel,
reuna sua família e dirija-se a

,

CCPrainha"�.
'.. . .

.I

situada a 8 km. desta cidade em:" terras de propriedade,
dó Sr. Max Schumacher .que formam as rnargerrs are

nosas do Rio Negro (ex-Portírio) pois Ia V. S.' encontra-
,

.

-: r. , rá uma bem montada churrascaria.':

NOTA: 0- churrasco será f�it'O "só. sob encomerfda, àqual
deverá ser feita até sexta feira a tarde, na residencia.

',do proprietário à rua 3 de Maio.
.

I VEN E-SE
/

Uma camionéte F1 tipo 1950· equipada-
Um automovel Ford 31 em perfeito estado,

Uma serra fita completa com todos os
apetrechos.

Um terreno em Papanduva com 32 alquei
ras, e uma olaria '11 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 Ruá Marechal Deodoro - Caixa Postal115

2x

Moinho JAP Tokarski & ,(ia. Ltda.
M-oinho de Cereais "Sâç SebastiãoU

Porto União "
- Santa Catarina

SENHORES COMERCIANTES
Consult'em os preços e peçam Farinha . d�

trigo diretamente do moinho..Ai'ti,90-; especial.
,Moinho moderno com cilindro e epereihemento

completo. Maquina;io suisso..:' .

2x

éorresp'ondenci� para 'Caixa Postal, 9'� Canoinhas
• �'a•••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••• 8•••••••••a...

4!'� �

•••••••••••••••••• II!1��'
:: ,._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••��.......... ..:,�..,..:

•••••••••• !I••• ::,

,�r Banco Ind:"e', (o� de St�� (al�.tin'� S'IA_, ji
:

ii M,atitz: ITAJAÍ," '.' -: . Enderêço:telegrafÍr.o:�'� �'�;c'b.»- �i
:: ,'-: ',� '.l,<"� :<_,' :=

ii Taxas de Deposites "

,: . <

ii
ii COHiAS nt MOUIMEHlO "

.:

.

"

COMIAS' A PR�ZO:"" ii
ii A Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a, a. u.
ii Limitada 3%a. a. " " "60 "41f2%a. a si
ii Particular 4%a. a. " " "90 " 5%a, a- !:
:: Lirnitada Especial4V2J;loa. a. " 120 " 51f2%a. a· ,ii
o. - ••

5! " "1 ano 6%a. a i!
ii .nsrosrros POPULARES 5% ii
ii Agencia nesta cidade à Praça Lauro MÜller, esq, R. Major Vieira ii
.. ..
- "

::
Ab' "I

..

h I ::

ii re uma conta no nco e pague' com c
.. eque. ii

H •
"

.. - ''': ..

:::::::::::::::::::::�::::::::::::::::.::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Para seu TR�NSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

.

Mas se quízer ser bem servido, sirva-se da'

Transportadora WolFram Ltda ..
-SÃO PAULO CÁNOINHAS

F. Schmidt, s/nC. Campos, 272
Fone - 9-66-55 Fone - 112,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

, CO,P IA OO Termo do, contrato celebra
,do entre {l Governo Municipal de Canoinhas e o En
genheiro de Minas e Civil Doutor Vitor Dequech,
para confecção da Planta Cadastral de Canoi

nhas e Planejamento Urbanístico.
Aos sete dias, do mês de agosto de mil novecentos /I

cinquenta e um,'nesta cidade de Canoinhas, Estado de San- '

ta Catarina, no Gabinete do Prefeito Municipal Benedito
Terezio de Carvalho Junior, compareceu o engenheiro civil
e de minas Doutor Vitor Dequech, brasileiro, casado resi
dente em Creciuma, deste Estado, representado por seu pro
curador Isidoro Dequech, agrimensor, brasileiro, solteiro,
tambem residente em Creciuma, ,. de passagem nesta cida
de, consoante os poderes da procuração por instrumentopar
ticular neste dto exibida e que será considerada como P01'
te integrante deste contrato. Pelo Sr. Prefeito Municipal foi
declarado que em concorrencia pública realizada com auto
rização da Camara Municipal de Canoinhas, para a confec
ção da Planta Cadastral da Cidade de Canoinhas e projé
to de desenvolvimento urbanístico da cidade, concorreu ape
nas o engenheiro Vitor Dequech, que satisfez todas as exi
gencias do Edital de Concorrencia, tendo em consequência
sido a sua propôsta aceita.

Que em consequência achava-se presente o contratan
te Vitor Dequedt representada por seu procurador Isidoro
Dequech, para ser assinado o contrato respectivo, que é o

seguinte.
"

Criciúma, 23 de julho de 1951
I/mo, Sr. Prefeito Municipal Canoinhas Sta. Catarina

Temos o prazer de apresentar a nossa propâsta pa
ra execução da planta cadastral e proteto de desenvolvimen
to urbanístico da cidade de Canoinhas Estado de S. Catarina.

Os trabalhos' serão executados de acordo com o ante-
projéto anéxo.

.

O pessoal constará de instrumentistas e calculistas
que nós torneceremos e de trabalhadores braçais que suão
fornecidos por éssa Prefeitura.

Os instrumentos serão fornecidos por nós, bemcomo
o material de escritorio, Dadas as exigências de exatidão'
dos serviços, serão por nós' empregados trenas de aço, teodo
litos e niueis de fabricação Wild, e. alidade com prancheta
Keuffel.

-
'

A exatidão obedecerá as normas de leuantamento. de'
planta cadastral, ou seja, uma precisão dê' 1: 1.500 nos le
uantamentos a teodolito, e um erro nos nivelamentos geo
métricos menos de um centímetro por quilômetro.

O Plano de desenvolvimento urbonistico serd elabora,
(Continua na quarta página)
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Governo Municipal
Leonardo Bley, baixa impostos por ter encerrado suas ativi

dades comerciais; Maria Pacheco Tabalipa, licença para construir casa

r�sidencia.l em Tres Barras; Agenor Pacheco. baixa imposto carro de
lavoura; Pedro Pacheco dos Santos Lima, baixa imposto mercador de

gado; Teodoro Kl'Uck. transferencia carro de lavora para Mariano
Pasczuk; Geronimo 'M. Felski, transferencia carro de lavoura para
Mario Colodel; Gulgemim e Irmãos, licença para demolir parte de um

barracão, com 120 m2, em Paula Pereira; Antonio Rincon, baixa im

posto carro de lavoura; Julio Schindler; baixa imposto carro de lavou
ra; Viuva de lnacio Oliscovicz, baixa imposto Industr-ia e Profissões;
C�ramica Santa Terezinha Ltda., licença para demolir 7 imoveis, com
a�ea de 294 m2; Ludovico Karpinski baixa imposto carro de lavou
ra; Luduvico Karachinski, baixa imposto ferraria: Carlos Suchek, bai
xa imposto carro lavoura; Leopoldo dos Santos, transferencia carro de
frete para de lavoura; Paulino Martins de Carvalho, baixa imposto car-

'

ro lavoura; Isabel Carvalho do Prado, baixa imposto casa comercial;'
Carlos Anton, transferencia carro de frete para de lavoura; Valentim
Sava, baixa imposto alfaiataria; Joaquim dos Anjos, baixa imposto car

ro de lavoura; Paulo Oliscovicz. baixa imposto caminhonete; André
[Iranka, baixa imp, casa comercial, engar. de bebidas; Dorgelo Cordeiro
& Cia. baixa imp. engar, e mercador de bebidas; Hilda Mijller, transf bico p.
Ricardo de Olivei:a; Ricardo Wandratsch, baixa imposto hotel em Tres
B�rras; José Merhy Selerne, baixa impostos referentes a secos e mo

lhados; Alfredo Millbratz, baixa imposto casa comercial em Xarqueada;
Sociedade Comercial e Industrial São João Ltda. baixa imposto en

garrafamento de bebidas. Adão de Almeida Pereira, baixa imposto
barbearia; Luiz Scholze, baixa imposto carro de lavoura; Joaquim Lou
renço de Paula, baixa imposto carro de lavoura; Ana Fernandes Gon

çalves, baixa imposto carro de lavoura; Luciano Wiliczinski, baixa im

posto Iridustria e Profissões; Onofre Schupel, baixa imposto caminho
nete; Leonilda T. do Nascimento, baixa imposto carro de lavoura;
Fermino Iankoski, baixa imposto casa comercial e caminhonete; Ger
trudes Lemos Sfair,. baixa imposto casa comercial; Jovino dos Santos,
baixa imposto casa comercial; Joaguim Schupel, licença para construir
tumulo no Cemitério de Papanduva; Ladislau Gochinski, baixa impos
to carroça; Vitor Ianievski, baixa imposto carroça; Luiz Rodrigues,
baixa imoosto casa comercial em Monte Castelo; Gilberto Correa e

Cia. bai�a imposto serraria em Rancho Grande;' Pedro Rodrigues
Veiga, baixa imposto casa comercial em Pinhal; Francisco Augustim,
baixa imposto casa comercial em Rio das Pedras; João Vidal Dioni
sio, baixa imposto casa de frutas; Romão Cech, baixa imposte. Ofici
na Marcineiro; M'ânoel Alves Lourenço, baixa imposto carroça; Basilio
Komar, ,baixa imposto carroça.

Todos os requerimentos foram despachados favoravelmente.

Canoinhas, dezembro- de 1952

Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

80verno Municipal
Portaria de 6 de janeiro de 1953

o sr, Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

a tribuíçõss, 'resolve:"
Conceder Licença, em pror

rogação,de acordo com o arti
go 155, do Decreto-Lei n. 700,
de 28-10-1942, 11 Albino R Bu
dant, ocupante do cargo de Con
tador, padrão Z2, do Quadro
Unico do Municipio, por (trinta)
30 dias, a contai' de 6 de janei
ro de 1953, para tratamento de
saude,com vencimentos íntegraís.
Canoinhas, 6 de janeiro de 1953

Benedito T. de Carvalho Jr.
Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

_

Portaria de 6 de janeiro de 1953

O 'sr. Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de Suas

atribuições, resolves-

Designar, de acordo com o

artigo 89, do Decreto-Lei n.

700, de 28-10-1942.

Gilberto d'Aquino Fonseca, o
cupante do cargo de Escriturá
rio, padrão U, do Quadro Uni
co do Município, para substituir
o Contado" sr. Albino R. Bu
dant, durante 30 dias, a contar
de 6 de janeiro de 1953.

Canoinhas, 6 de janeiro de 1953

Benedito T. de Carvalho Jr.
Prefeito

Osvaldo Fe-rreira Soares
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

EDITAL
João Batista de Góss, Escrivão

de Paz do distrito de Paula Pe

reira, Santa Catarina. etc.

Faço saber que pretendem ca

Bar: JULIO ANTONOWISKI e

MARIA LUIZA. Ele: solteiro, la

vrádor, -residente neste distrito,
onde nasceu a 21 de Julho de

1929, filho legitimo de Antonio
Autouowiski e de Valeriana An
tonowiski. Ela: solteira, domésti

ca, natural deste distrito, onde

nasceu a 9 de ., Janeiro de 1934,
filha legitima de IJoaqüim Hen

rique Ferreira e de Catarina de

Souza. Quem souber de algum.iru
pedimento acuse o na forma da lei.

Paula Pereira,' 21 .. de fevereiro

de 1953\

JOÃO BATISTA DE oóss
Escrivão

VENDE-SE
Um caminhão Chevrolet

42, para '3.000 kgs .. com ma

caco, catracas e pneus bons.

Preço Cr$ 25.000,00, em di

nheiro, ou em madeiras.

Ver e tratar em Pulador,
Major Vieira, com José Su

doski Filho. 3x

COPI,A DO.Termo do .contrato celebrado entre ...
(CONCLUSÃO DA TERCEIR';'\. PÂGINA)

','

3 :-
levantamento dos detalhes dos qUartei;�es '�om pran-

do com os, dados tecnicos colhidos no levantamento da plan-
cheta e alidade, amarrado aos caminhamentos das ruas, com lo. ,

ta cadastral.
"calização em todos os prédios existentes;

Serão entregues, ao concluirmos os serviços:
4 - 10.000 metros de carnínhamentos do perimetro ur-

Planta geral em papel tela na escala de 1: 2.000
bano com teodolito e trena de aço, estaqueado de 20 em 20 me.

Planta geral em papel tela na escala de 1: 5.000 tros, com nivelamento e contra nivelamento geométrico de todas

Conjunto das plantas parciais do levantamento dos as estacas, inclusive as de detalhes e intermediárias; _

quarteirões com prancheta e alidade, constituindo um mosaico..
- 9 - 10,000 metros de caminhamentos auxiliares, com

na escola de 1:1.000 em papel com inserção de alumínio.
nivelamentos das respectivas estacas;

Caderneta de todos caminhamentos com o respectivo
6 - Secções transversais em "todas as estacas do camí.

calculo analítico.
nhamento do perímetro urbano;

Caderneta de todos os niueldmentos com as altitudes
7 - Levantamento dos cursos d'água, acesso ferroviário

calculadas de. todas as estacas cravadas' na cidade.
e rodoviário, e de todos os detalhes que possibilitem a execução

Planta do projeto de desenvolvimento urbanístico em
de projétos urbanísticos, como 'abastecimento d'água, rede e es-

papel tela na escala 1: 2.000. gotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, tran.

.

. Plantas de detalhe do projeto de desenvolvimento ur-
sito, saneamento, expansão comercial e industrial, parques, batr-

banistico em papel tela, na escala de 1: 1.000. ,1'os residenciais, pavimentação, etc.; -

Memória descritiva do . projéto de 'desenvolvimento
a'

8 - Implantação de marcos e RN côm RNS, necessário

urbanístico.
. conservação do .cadastro no futuro desenvolvimento da cidade'

O prazo par a entrega do serviço será de 180 dias
9 - Cálculo analítico das cadernetas de caminhamento:'

contados a partir da .data da efetivação do contrato.
10 - Cálculo das cadernetas de nivelamento geométrico;

O valor total pelo qual empreitaremos os serviços
11 - Desenho dos caminhamentos de teodolito e cornpo.

acima descritos será de Cr$ 75.000 (setenta e cinco mil sição de mosaico dos levantamentos com prancheta e alidade;

cruzeiros) para a planta cadastral e de Cr$ 50000100
12 - Confecção da planta geral com curvas e nível de

(cinquenta mil cruzeiros) para (J projeto do desenuoluimen-
metro em metro na escala de 1 :2.000;:

to urbanístico. .

13 - Redução da planta geral para escala 1:5.000 com

O pagamento deverá ser feito iniregralmente no. ato
curvas de nivel de 5 em 5 metros;

,

da entrega do serviço ou parceladumente mediante condi- 'J 14 - Composição do mosaico na escala de 1:1.000, re

ções a combinar.
' sultante do levantamento dos quarteirões com prancheta e' alidade.

Outros serviços, tais como, projeto de abastecimento Criciuma, 23 de' julho de 1951

d'água e esgotos; etc. poderão ser executados por nós,
,

de- Ass, VITOR DEQUECH
pois de concluida a planta cadastral e o projeto de desen-

uoloimento urbanístico e serão cobradas a parte. Projeto do desenvolvimento urbanístico
Contando COI11. o vosso bom acolhimento subscrevemo-

nos com elevado apreço e estima.
da cidade de Canoinhas

De VV. 55. Amo. Atto. Obrdo. Para a execução do projeto de desenvolvimento urbanís-

Ass. VITOR DEQUECH
tico da cidade de Ganoinhas, serão aproveitados:

Planta Cadastral de Canoinhas tral, Planta��e���t�s
colhidos no levantamento da planta cadas,

Foi nos pedido um ante-projeto para a' execução da plano Planilhas do cálculo analítico das cadernetas dos ca-

ta cadastral da cidade de Canoinhas, sendo fornecido:
' mínhamentos; _,.

cópia de uma planta do Quadro urbano sanitário de Cotas obtidas no cálculo das cadernetas de nivelamento.

Canoinhas na escala de 1:5 000;
informação sobre a discriminação aproximada da po

pulação nas zonas: comercial, residencial densa, residencial me

nos densa e industrial;
Outras informações necessárias. •

Ante- projeto
1 - Perfil das ruas que interessam ao projeto do de

senvolvimento urbanistico, ,e "grade" respectivo,
2 - Projeto .da substituição da numeração atual dos'pré

dias por numeração métrica.

3 - Estudo dos cursos d'agua e 'sua canalização e retificaçãe,

,

4 - Estudo de variação anual de vasão dos cursos d'a-

gua da cidade visando a capacidade de absorção de esgotos.
5 � Estudo da localização das pontes que interessarem

ao desenvolvírnento urbanistico.
' .' ,

_

6 :- Estudos de ajardinamento, arborisação, parques,

praças públicas, etc. ,

'

7 - Estudo da iluminação das ruas e logradouros públicos,
8 - Estudo dos acessos ferroviarios e rodoviarios e 10-

calisação da estação .rodovia ria. ,

9 - Estudo da divisão da cidade em zonas de expansão co:

mercial e industrial e da Iocalisação do:" bairros residenciais.

10 - Planta' do projeto de 'desenv.vurban, na escala·1:2.0e.

11 - Planta dos detalhes do projeto de desenvolvimento

urbanistico na escala 1:1.000.

12 - Memoria díscritiva detalhada do projeto de desen

volvimento urbanistico.

Criciuma, 23 de julho de .1951.
Ass. VITOR DEQUECH

Relação dos materiais que serão

fornecidos pela Prefeitura.
1 marco de pedra ou concreto com 20x20x70 centímetros

30 píquetões de pedra ou concreto com 10xlOx40 ctmtra

5.000 piquetes de madeira de lei com 3x3xlO centimetrcs

5,000 estacas de madeira de lei com 3x4x30 centimetros.

Canoínhas, 23 de julho de 1951

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Atendendo á exigencia do item numero oito da concor·

rencia pública par� a execução da planta cadastral e projeto de

desenvolvimento urbanístico da cidade de Canoinhas, declaro SU'

jeitar-rne a aproveitar na medido do possível, os trabalhos pre'
liminares procedidos pela Empresa de Topografia, Urbanismo e

Construções. Cordiais saudações. Ass. VITOR DEQUECfl
O contratante Dr. Vitor Dequech, se obriga por si e seus

auxiliares a prestar os serviços profissionais que se obrigou, colll

rigorosa observação da técnica moderna, assistindo todos os trll'

balhos.
A Prefeitura ,lV!upicipal por seu turno se obriga a prest�r

por conta própria os serviços que se obrigou, pagando os opera.
. rios que o contratante necessitar, fornecendo os piquetes, pagan'
do osvalor do contrato com prestações durante o exercício de

.1952, sendo a primeira prestação da quarta parte no mínimo a

31 de março proximo,
.

...' .

- \

",
_� E P9r, se acharem assim acordados, mandaram lavrai o

.;·p1:.ese�te, .que assinam com a's -)estemunhas presencia-i5.
:�; ": P�.r� este contrato o selo proporcional de Cr$ 625,OO}

----

" 'I'I\ais Cr$ 1,50 de .Ed1,lcaç�o� e Saúde, abaixo colocados e inutili�
322.653,70 zados em forma legar, Eu, Moacir José de Lemos, Respondend
23.7Gtf.,80 pelo )!�xpediente da Secretaria que escrevi e assino.

3tf.6.358,5Q �2- �
',Can.oí!lhas,' 7 d.e"a:gostº _d.e' 1951'

'\_
-

Assr.Benedito Terézio dé Carvalho Júnio�
, '-

" I'"
,

Ass: Moacir José de Lemos:""7:' ,l!�sp. Exp. S�cret�ri8
1. Testemunha: ,...:_.., Ass: Nelson Càrvalho

2. Testemunha - Ass: Mario Artur Ferraresi

Ante-projeto
_:_ Determinação da declinação magnética de Canoinhas;

2 - 30000 metros de caminhamentos ao longo das 'ruas

da cidade, com teodolito e trena de aço, estaqueados de 20 em

20 metros; -e nivelamento geométrico de todas as estacas, inclu

sive as de detalhes importantes e .estacas intermediárias;

,
I

PREFEITURA' MUNICIPAL DE (ANOINHAS-
,Balancete da Receita Orçamentaria, "ferente ao mês de Janeiro de 1953

Código
Geral

o 11 1
O 12 1
0173
O 18 3

__

O 25 2

O 27 3

1 11 2
1 15 4
1 22 4.
1 23 4
1 24 1

4120

4 13 O

4140
4 15 O

4 16 O

6 12 O
6 14 O
.6 20 O

� 21 O

6 22 O
6 23 O

ARRECADAÇÃO
TITULOS Total

RECEITA ORDINARIA
-Tributária

• a) Impostos
Imposto Territorial
Imposto Predial

Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença
Imposto sobre' Exploração Agricola e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas

Taxa de Conservação de Estradas

Taxa- de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

Taxa de Limpeza Pública
PATRIMONIAL

Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios

Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes

Quota-parte imposto federal sobre a renda

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

Quóta prevista no art. 21 da Constituição Federal
-

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa

Receita de Indenizações e Réstituições
Contribuições Diversas

Multas

ii' :�,

SOMA .;Cr$ '

Saldo disponível .do exereíeio de '1952
-.

Operações de Credito
Eventuais

I Do MêsAnteri�r

322:653,70

183,305,90
97.032,80
8.793,10

183.305,90
97,032,80
8.793,10

3.930,00 3.930,00
4.005,10 4.005.10

3A07,OO - 3.407,00

7,58tf.,70 7.584,70

.,

202,00 202,00

.

7.708,80
5.105,10

1.579,20

:$o?
7.708,80

"r' 5.105,10
:;::

1,579.20

Oanoinhas, 3l)·'de janeiro de 1953

'GilbertQ,��;j!�:Aqliino Fonseca
-

Benedito T. 'Carvalho Jr.
.'

. Hesp., pi Contador'
l Prefeito

Edgard"Mayer
Diretor da Fazenda

�' \

':k" '.<:�".
>. :-

�'�,'8L<.>.io<C;""'-�a,'__�'Ii:.��_;,.'i_, �

'.' ....

28·2.1953

;.
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CORREIO DO NORTE

Banco lndústria e

A • Disponivel
- CAIXA

Em moeda corrente

Em depósito no Banco do -Braflil
Em depósito à ordem da Sup. da ,-
Moeda e do Crédito'

"

B • Reàlizável
Titulos e Valores Mobiliários

Apólices e obrigações Federais

inclusive as do valor nominal

de Cr$ 10.400.000,00 deposita
das no Banco do Brasil S/A., à
ordem da Superintendência da

Moeda e -do Crédito.

Apólices Estaduais

Apólices Municipais
Ações e Debentures

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados

Agências no País .

Correspondentes no País
Tesouro Nacional - M. da Fazen

'" da- (Divisão Imp. Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil-depósito aumen

to de capital, â ordem
da Superintendencia da
Moeda e do Crédito.

Olitros Créditos

Imóveis
Outros valores
."

t
. Imobilizado

4, Edifícios de UIiIO do Banco

"
óveis e Utensílios

Material de expediente
iosta lações c

n . Resultados Pendentes"

Juros e Descontos
.

Impostos
pespeslls Gerais e Outras Contas
E ,.. Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custodia
Titu los a receber de C/Alheia
Outras contas

;;.:;_
•
(41. Departamentos)

28-2-1953

...

Santa Catarina S/AComércio -de

...

Séde: ITAJAí SANTA CATARINA
-'- FUNDADO EM 1935 -

(18 anos de existência)

, 1.'

1
-

{I

AGl!:NCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA C.ATARINA:

Cr$ Cr$

54.330.308,00
26.709.233,60

13.216.541,30 94.256.083,40

Araranguá - Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoínhas .; Concórdia - Cresciuma - Curitibanos':" Chapecó - Capínzal

r Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna » Lajes - Mafra - Orleães - Piràtuba -;Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco 'do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijuéas - Tubarão -- Urussanga - Videira

Agência no RIO DÉ JANEIRO: Agênci. em CURITIBA:

Rua Visconde de Inhauma, 134-C - (Sêde Propria) Rua Monsenhor_ Celso, SÓ - (Sédê Pro'pria)
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postai, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO»

Capital Cr$ 22.500..000,00 Aumento de Capital Cr$ 27.500.000,00 Funcjos de réserva 'Cr$ 35.000.000,00 Depósitos em 31-1-1953 Cr$ 690.007.052,10

BALANCETE em 31 de Janeiro de 1953

A T I V o li � P A 5 5 I V o

Cr$

9.074.633,10
9.7164,00,00
870.000,00

8.196500,00
197.984.217,60
2.552.926,'20

478.228.001.70
469.770.736,10
21.124.472,60

439 140.50-'
9.272.500,00

27.857,533,10

10.727.500,00
600000.00 1.190.6?9.494,7d

2701.331,00
1.630.622,50 1.222.888;981.30

12.651.422.90
2.451. 251 ,00
'59.947,50

4,1,ÔO 15.162.662,40

]804.01.00
238.252,10

3.165.729,50 3.584.382,60

271.292.114,50
70.995.915,70
702.570.390,50
362.436 806,90 1.4.07.295.227,60

2,743.187.337,30

GENES lO M. LINS Diretor- Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

Diretor-Gerente

_'

Cr$ c-s Cr$

�2.500.000,OO
27.509.000,00 50.000.000,00

4.000.000,00 .,

29.0000.000,00
2.000.000.00 85.000.000,00

.

F ,.. Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

G • Exigivel
DEPOSITOS

á vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em f:/C Populares
em C/C Sem Jures
em C/C de Aviso

22.779.647,70
36.919.225,10
153.868.378.60
82.380.355,90
138.34�.031.50
9.407.342,80
18.594.094,10 462.298.07'5,70

,

...... -

'. t

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias"

a prazo fixo
de aviso prévio

13.99o,Sb
15.670.549»0
144502.478.60
67.521.957,70

.,_

227.708.916.4:9..
690.007 .0�2,10

Outras Responsabilidades
bbrigações Diversas

.

Agências no País
Correspondentes rio País
Ordens de pagamento e outros

créditos
Dividendos a- pagar

7.413.696,20
472.278.798,40
52.276.406,90 ..".�

15.008.829, lo
1.474.016,00 '. 548.451.746,60 1.238.458.798,"l�

H • Resultados Pendentes

Contas de resultados
.

12.433.311,00

I • Contas de Compensação
\

.

Depositantes de valores em ga
rantia e em custódia

Depositantes de Titulos em Cobro
do País
do Exterior

Outras contas

342.288.030,20.

702.552.779,30
17.611,20 702.570.390,50

362.436.806,90 1.407.295.227,60
r

2.743.187.337,30

ITAJAÍ, 11 DE FEVEREIRO DE 1953

OTTO RENAUX

ANTONIO RAMOS
DiretoresDR. MARIO MIRANDA LINS 'e HERCILIO DEEKE

Diretores-Adjuntos

SERAFIM FRANKLIN PEREiRA

Chefe' da Contabilidade dá Direção Geral

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181
>c· J'

_�

"'_
i;

------------------------------------------------------------------------�----��---------

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito,

torno público que, durante o

mez de fevereiro se proce
de nésta Tesouraria e nas ln
tendências de Três Barras,
Papanduva, Ma j o r Vieira,

.
.

Paula Pereira e Posto de

Arrecadação d e F e 1 i P e

Schmidt, a cobrança, se.n

multa, do impôsto de Licen-

,/

Roupa suja"
lava-se aqui

Só com o

'Sabão Tupy

Perdeu-se RENNER
A BOA ROUPAça para Veículos (automó

veis, carroças, bicicletas etc).
No mês seguinte a co

brança será acresçida da
multa de acordo com a Lei.

Canoinhas, 29 de janeiro
de 1953.

Clementino Pieczarka

Tesoureiro.

Aluga-se
entre Paula Pereira e Três.

Um deposito situado à mar

gem da Estrada de Ferro.

Barras, uma carteira de mo-
Tratar com o proprietário

torista com documentos, per
tencentes ao sr. Ludovico

Glinski. Gratifica-se a quem

sr. ALWIM WAGNER

LOUÇAS e mais LOUÇAS

Casa trlitaachou e entregar no Bar

Henrique Marzall na

CONTRA CUPI, ,;

QUEDA DOS CI· �
j

. 7
.

•
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Mário Inácio

Este luar tão líndol., Que saudade
vem despertar em mim, neste momento,
daquelas horas de recolhimento

'

na dülcíssíma paz da soledade!
�

"

.

Este luar me ,trqz ao pensamento
lembranças de outros tempos, outra idade;
- Horas de enlêvo e de felicidade,
sonhos sonhados num deslumbramento ...

Luar tão lindo, pálido Luar,
plenilunio estival de luz amena,
nesta hora tu, me fazes relembrar"

"",-''-' ,os -verdes campos da Querencia amada
a rubra fita da barrenta estrada
que estás tarrrbem agora a iluminar ...

Montenegro, 3-2..;53.

NNIVERSARIANTES DA SEMANA
dente no Rio de Janeiro; Sr.
Braz Vieira.

DIA 4:· Sr. Willy Gorselitz; sr.
Saul Chuni Zugman.

,

, DIA 5:- Carlos Alberto, filho
d� sr. Silvio A. Mayer.
DIA 6:- Sr. Nicolau Humenhuk,

de Curitibanos;_sr. Werner Kel
ner; sra. Maria, esposa do sr.

Francisco Jenzura, de Tres Barras.

Nossos Parabens.

HOJE:- Sr. Max Schumacher,
Maria 'Luizà, filha do sr. Romão
Kawa; sr, Hen'�ique Neustaedter,
residente eirí :Rio do Sul; Waldir,
filho do sr.' .Miõhel Seleme, resi-
dente em, A$�tNerde '., AMANHA*,?:-,sk Eulindo Tre
visani: sr. _Rg��or V. Corte; Ar
íete Lucia, filha do sr. Braz Vieira.

, \:.
.

DIA 2:· Sra. Augusta, esposa
do sr. Paulo Wiese; jovem Clo
't-ardo Stratmann, dedicado gráfi
co das oficinas impressoraa desta
folha; srta. [rene Brauhardt, de

lt�Hpe Schmidt: Jandira, filha de
sr. Vicente Novak. '

. DIA 3,:- Sra .. Rosa, esposa do
sr, Paulo Ritzmann; Gabriel, filho
do sr. Jacob' Seleme; sr. Alfredo
trindade; sr. Paulo Grothe, resi-
, --

'

VENDE-SE
Um automoveI chevrolet, em

bom estado de conservação.:
Preço de ocasião.

.

'$V�� e tratar .na Alfaiataria
Operária em Canoírihas, 4x

"

.

"
-

(oo�erativa de Prod.· de Mate Canolnhas Ltda.
ED1TAL DE CONCURRENCIA PUBLICA

o Sr. MIGUEL PE-OCOPIAK, Presidente da Coope
rativa de Produtores de Mate Canoinhas Ltda., torna pú
blico que se acha -aberta, com o prazo de vinte dias conta
dos desta data. e a encerrar-se ás 14 horas do dia 28 deste'
mês, 's Concurrencía Publica para a venda de um AUTO
MOVEL :marca Chevrolet; de 4 cilindros, de forma "barati
n'Íla", tipo Standard, motor N.· 4.i91.108, já usado.

"
.

As propostas deverão respéitar as seguintes condições:
1 - Não serão ace.itas pr0postas de valor inferior á

Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros);
2 - As propostas deverão ser dirigidas ao Presiden-

""'te da Cooperativa de Produtores de Mate C�noinhas Lfda.,
em cartas- fechadas, remetidas pelo Correio ou entregues na

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

,3 "'. Findo o prazo' da referida concurrencia ou seja '

nó dia 28,de Fevereiro de 1953, pelas 15 horas, serão aber
tas as cartal'l-propostas, afim de se vérificar qual o melhor
valor oferecido ao supcacitado veículo;

4 - "Caso o interessado deseje informações sobre o

.: referido veículo, poderá se dirigir á Séde desta' Cooperativa.

Canoinha�, 9 'de Ft;vereiro de 1953
.

]x (:As�.r l'UGUEL PRoéoPIACK - Presidente

CLUBE ..

JANTAR-BINGO
Temos o grato prazer de convidar os srs. As

li1 'saciados e Exma. Família) bem como aos Associados
do Clubé Canoinhense, para um Jantar-Bingo, que
este clúbi levari\ a efeito eni seus salões, no dia 7
'�arço, �abado, ás 20 horas. '",

"0- Jantar-Bingo será animado com um
. ótimo

conjunto. 'P.usical, e as reservas para ó jantar deve ..

rão ser feitas,.com antecedência pelo Fone � 102 com
�c

o Z�lador do' Olube.
'

, ,

.

As' rês'er�as
.

d<?s cariões para, o Bing,o, podei'�o
ser feitas, a partir de 40;e, com o Tesoureiro do clu
be "Sr.' 'Ernesto Riecke, a razão de Cr$ 60,00' o càrtão,
cõnc(;)l�repao aos' 10 (dez) valioslssim�s premios. .

'A DIRETORIA

Ministério da Guerra
Zona Militar Sul- 5a:RM.-14D.R.

Edital de Convocação
Ao'''''

I - Deverão comparecer 'nesta

Delegacia de Recrutamento, os

conscritos das classes de 1Q34 e

anteriores, afim de serem notifi
cados a Unidade e data de apre

sentação.
II

_

- Os convocados que dejxa
. rem de se apresentar _ nas datas
. abaixo declaradas,. serão conside
rados insubmissos.

Data de' apresentaçãot- 27 de

março de 1953.

Adão Lourenço Schanoveber,
Adernar Corrêa; -Adinarte Gomes
e Agenor Pereira dos Santos.

Data de apresentação> 28 de
março de 1953.

'

"

Alberto Prellvitz, Alcides Viei-
ra, Alexandre Karecz, Alfeu An
tonio S, de Carvalho, Alipio Soa
res Martins, Alfredo Bacbal, Al
fredo Seixas, Amado Marcondes,
Amilton Vicente Muehlmann, Au
dré Bueno da Rocba, Angelino
Hass de Souza, Antonio. Agenor
Corrêa; Antorlio Corroa da Maia'
Antonio Chimoski, Antonio Janil
Baierski, Antonio Faria, Antonio
de I São João Freitas, Antonio
Iwanoski, Antonio Massaneiro,
Antonio Nunes. Antonio IRosa,
Antonio Soares dos Santos, Auto
nio Tinfer. Antonio Wergendalla,
Amando Severino, Apolinario J u

baynski. Aristides Ferreira de Me
Io, Arnoldo Becker dos Santos,
Arnaldo Santos, Arnoldo de Sou
za, Artur Vengue, Augustinho Bel
loto, Euclides' Miranda, Braulio
Miguel Veiga e Candido Leal
dos Santos.

Data de apresentaçãoi- 29 de
março de 1953.

.

Casemiro Kasczeszen, Casemiro
Hoteski, Carlos Emilio Spies, Car
los Krachinski, Celestino Preto;
Claudio José Porfirio; Clemente·
Wlubak; Darcy de Mello; David
Soupinski; Davino Abrange; Do
mingos Przybylski; Domingos Sku
dlarek; Dorival Colaço da Cruz;
Dorival Padilba; David Panchi,
nback: Elias Moissa; Eloi de Mo
raes; Elpidio Waldemiro Simm;
Emilio Stanislawski; Ervin No-

I

vack: Estanislau Jastrombek; Es
tanislau Lacowicz; Estanislau Za
droieski 'Fil.bo; Euclides Corrêf.l;
Euclides Vicente de Lirri�; Eval·
do Ferreira Pinto; Felicio Fagun
des; Felicio Komar; Felicio Ra
chima_reck; Felix Wawzeniak e

Fortuna to Jungles.
Data de apresentaçãu:- 30 de

março de 1953.

Fernando Scbermack; Francisco
de Andrade; Francisco Martiilbak;
Francisco Soares Ribeiro; Francis
co Vicente dos' Santos; Germano
Antonio Silverio; Germano Miotto;
Gentil Ferreira de Mello; Gumer
cindo do Nascimento; Gumercin
do dos. Santos; Gustavo Floriano;
Hercilio Poloniski: Iaroslau Do
lizni; Isidoro Liscykoski; Ivo de

\

Almeida; Ivo Humenhuk; Izaltino
Lourenço da Luz; IzaltirÍo Pres
tes 'Medeiros; Jair Le8sak; Jaoil
�Allis Zen Eldine; João Alves de
Souza; João Antunes Fernandes;
João Braz dos Passos; João
Dzi'edzic; João Fernandes Ferrei
ra: João Ferreira Santos: João
Francisco de Araujo: João Luiz
Terres: Joãõ Maria déDeus Bue
no: João Maria de l\ioura: João
Maria Padilha: João-Maria Silva:
João Moreira dos Santos: Tarci-
8io Bonifado Fuck: Walfridú Krü
ger: João de Paula Cubas e João
Ribeiro.

III - Os convor.ado��cima, es

tão designados para servirem ,no'
LO. Batalhão F�rroviário (Batalhão
Mauá) em Rip Negro.

CanoÍnhas, 24'de fever�iro 'de 1953

CARLOS NOGUEIRA

2°, Tte. DeL D. R.

,'0l

Ano 6 - ÇANOINHAS - S. Catarina, 28de Fevereiro de 1953'- N. 243

'.

Cine "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20',45' horas
,-

Resgate de Honra
em Tecnicolor

Continuação da Série

Cap. América o, Vencedor

Amanhã ás 14 hs. - REPRISE

Ás 17· horas

Os V.J1lentes não (horam
com Prescon Foster e

Wayne Morria

As 20 horas'

,PROGRAMA DUPLO

Joan Ca'rfiel e Patricia Neal
numa gigantesca produção da

Warner Bros.

RedençãoSangrenta
E

.eS 'yalentes não Choram
Imp. até 13 anos

Segunda Feira REPR lSE

RedencãoSangrenta
Terça-feirar- A's �2b. horas'

PROGRAMA DUPLO

Missã-o na Coréia
Um filme que nos mostra toda
a brutalidade de horrores da

atual guerra na Coréia

completa o programa

.Justiceiro Solitário
,

Censura Li v re'

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Feira as 20 horas

Emocionante filme com dois
grandes astros: Barbara Stan
wyk e Burt Lancesr.-r I'IT.l

A Vida Por Um Fio

Sexta·Feira R EPR [SE

.·PARA BREVE

Nadando em �Dinheiro
com Mazaropé

Sansão e Dalila
-

- Dia?

Resenha
daCâmara
Municipal
Sob a batuta inteligente do li�

der, Dr. Rivadavia Corrêa, a ban
cada da UDN, como sempre vem

se destacando pelo elevado senso

com gue encara- os ,intéresses do
povo, assim

_
temos o vereador

Sarkis Soares, sempre atento pe
las causas que dizem respeito a

Major Vieira, cujo distrito tem

nesse seu repre�e,ntante um incan-
sável batalhador. '

O vereador 'Carlos Schramm, a.
gora no plenário, apresentou nes

te inicior de legislatura, a seguin
te contribuição= No interesse dos
trabalhadores de Tres Barras, um
telegrama ao Exmo. Sr Dr, Ge
tulio Vargas, agradecendo e aguar
dando as providencias sobre o pa
gamento dos 'vencimentos atraza

dos ao pessoal da Lumber, seus

colegas, conforme promessa feita
em C--uritiba pelo proprio PresÍ-'
dente. Telegrama de congratula
ções ao Exmo. Sr. Govel',nad'or 1-
rineu Bornhausen e Préfeito Be·
nedito Terezio de Carvalho, pelo
transcurso de 2°. aniversário de
seus governos, o que foi aprova
do contra os votos, dos vereado
res Oliverio Corte e Jacó Fuck,
solicitou

.

�inda á 'Camara um vo

to de congratulações a· Empresa
de Transportes Canoinhas Ltda.

pela inauguração de sua linha
Canoinhas - São Máteus do Sul.
Igualmente apresentou a indica
ção no sentido de se encarecerdo
Exmo. Sr. Prefeito a macadami
zação da principal rua de Marei
lia Dias.
n

' Agenor Gomes: Esse nobre ve

reador, sempre presente onde se

faz mister a atenção elos repte
sentantes do povo.vencarninhou à
Camara o teor de um telegrxma,
para o Ministério da Agricultura,
reclamando para Canoinhas um

Laboratorio de Aualises, fato esse

de grande impor tancia para. os

nossos agricultores, que dessa for
ma, poderão fazer as analises de
suas terras aqui mesmo. para a

Comunidade EvangéLi'a'} solicitou
uma ajuda da Prefeitu't'a, ",fim de
'a--auxiliar Ha construção da torre

de sua Igreja, a qual representa
rá uma contrib\]ição no embele
zamento da cidade.
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