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Agrônomo Jose' Soares��
Brandão' 'Fill:lo, ... nessa.. graJ1de ./!'J?!
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O Dr, Brandão Filho;' jornà� �
lista emérito, ..

é �m",'verdadejro ".j';;

saéerâote da sua profissão ,e à'
. braçou a. campanha que yisa'f,o
desenvolvimento 'da' tdtiêultura
'nacional com todo, ��,� sntusiás-
mo ,e;. com a devoção dt{ve.rda;-

,

deírõ" cruzado.
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�SO,B·"x. GRAVE�, RtSCO �'A' observadores quetais, oriun- ,�a'" '" ". "

,��:�;i�a���e;oo;�a��;'��r, �l:����: �':;NO.SS.A· ."'PaoDU ,CA·o.'dess'a .nat·u�e';ti� F�léê�-Jhes'conhe, 'I' ..',' .."r' ," "

ci�ent�' sobre,-a'realidade, A por-tar-ia da' ,{�OFAP' prQibindo a exportação' de ce-
.,

"

'reais, aves e ovos ameêiça" a nossa +eéoriorn ia, �P.,r.ovi-Ignoram -êles, 'Ol,l .fingem sgno- . ,

rar quevó aumento de, arrecada- derreias: do :pr�feito, e+da Associa'ç�,o ,RuraL d�"Ca-
çifo': dc)'"Governo qc;' Estado veri-

. rioinhas tendentes a ·soluciopar.',q'dmpasse
ficado de 1951 para 19S'?:fqi igual. ' ., . ,

b
'

'

d
",.. ,

.

,.�" A Comissão-Estadual Be,A ás-�
.,'

e, ovos e.aves"qu,e,.eFam serpa-'
áqqele>lc6n.sté!,tado 'de t941 pará

,'.' t'ecI'm'en' t'o e. Pl;er.os, criadoa em nalrnente 'emba,·.rcados·"p'ara. os' cen-'1942.' i"'C".". '"
'.

. .

, ... obediência.àlegislação federal que ,.tros"'consuUiidores, a'''portaria di}N10 sabem êles, ou fingem nãó'� decorreu de .proje to.vdo Presiden- 'COFAP, proibindo a exporfação,
sab;;" q§e s6mei'ite·. '!. Pi"'efeit,.é:a te ,Getulio Var,ga§.,_ const ituida em veio coloca-lo sôb grave risco alem
,'ide'"Porto Alegre arrecada mais cadaEstadoda Uoiã6pelaCOFAP . de desestimula-Io. Eql idênticas.

t1�;rf'qu� o G;;"e�no' �le San'ta 5�a,o '(éOMISSÃO FEDERAL DE Á-' !?ituação, est�o .os granje�ros Alfre� .-farina. -"'E" de pasmar, mas inega- BASTECIMENTO E PREÇpS); do Gar?ID?O,. P�dro Panlo Por�e�, .

vel. ''b�J)refer�nta da C�pital "do, ém'�SarÍta Catarina, recentementé,' AIfr�do" ':'Iertel e �ut�2s .. Em 1-

Rio,,·6rande do, Sul,.a CIdade de, tOl.1J;OU 'providênéjas gu� tem I?os-
dênbca sltua�ão e�tão..?�S. exp0r-,Polf'0:- Álegre, em 1952 al:recadou, to'" em sobressáIto tódôs os nossos tadores de trIgo com mIlhares de

35CJ'''milhões ae cruzeiros. De um
'

,
. h'oine�s ',da produção;' proibindo a q�ilos. esto�adós, est�o 05 moagei� '"a�o para outro a'" receita públic!.· ,exportação de, cêBca" de vinte' e 1'os conterra oços, ,

. '>
de Porto' Alegre,. oriund,a de 'im

um artigos, para', !;mtros estados,.
postos mtiniéipai�; áumen,tou 58%] ,

,

.
.

"..

dE' 'Pr;prietários de"gr,anjas a�íco-
A receita do Goveniú,

.

o sta-
I d' d t ddo':de.' Saflt,a" Catar,.ina;, 'prevista :', "as _gran

es .P�o � oras e �vos
�

,,� ". 1953�' d' 349 "Ih�' d" estao na .emJl1encla de graves ,pre"
para ,. e e mI oes e '., , ." d ._.

.

'. t' d
'. .

JUIZOS VISto como a sua pro uçao
cruzeIros, menor:, portan ('l, o que � ,,' . ,. ..,' I

'.

"',
'd ."_". �'d" .p. '�'f':t ' 'd representa e;xcesso, para e a aqUI

a, arreca açao a re eI Ula e '

h'
'�" 'a' t "f'

P AI'
,e .

.
.

d 1 .'
não a ,copsumo �en.o por an o"

or�o' eg�"e no, �no passa o, ,> descabida .ê 've�dadeiramente rui- ..

Co�:parand�-��:'; a 'sitÍiâ'ção, �a ,nosa a ,pro.ibição da ei1'po�tação,.
rec�:ita -púb�i�a em Sa�ta, Catari- É ;sob�jament� conhecida à si-'
na ? dos vlz�nh9s�EstadQs do Pa-

tuação do {progressista - ávicultor ..

rana e do RIO, ,qrande do Sul,
sr, Alfredo Wa.iter; �vindo�de Sãó

éh�g�-�e a :\;ima d�fe��nça verda,- ,;

Paulo e quê, ªqui ..

,instalou' uma
deIram,�nfe assomb_rosa: A arreca- granja modêIó com'!;gr�n�e dispen�
daçtlQ'c.do�Goverr�o �o, Parana che� dió de Gapit"L Vencidas as difi
ga'Oa l'RES;BILaOE� de CRU- .éuldades "iniciais, �quando' a }ua
ZEIROS, .

a c10' Rio. Gr"ande do granja já. atingii;l .grande produção
Sul. aproxim,<;�se :dú�

.

C I'N ç,O .•,-. , ':"'.
.
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BIL;HÕES.,e:, ".

.

EscânHalos
,de 1953! '

� , :' A rnfgo do. �0SS0 Muni�í�iif�Contínua escandaltsando o. Bra -

. da Associàção 'Eural 1:Ie Canoi-
si! e o. mundo, tomando sElssões ''nfl'a�, ,.não· esed,licle o',seu entu-
e mais sessões "da Câmara dos, siás,mg. pelas ibiltdades'Depút�d0s, p�)lád�ândà 'às at'en,:' nossa terr .setor ag.�ícoli,çõés de, toda a. 'imprensa w: Iivr e Não. �pºde,ri

'

mais .acértada
do pais' a n'f'gociata do"algo.dão .

a escolha ministerial.
adquirido pelo., Banco" do. Brasil;' • .

.

e a posterior permuta; dessa Só a .presença do Dr,
matéria prima por aviões a jato"

.

dão Filho na Inspetoria Begío
fabricados na .Inglaterra. �

" 't

nal,do�,�ET constitue-índice. fié;,
.

s
, _. <f

'

.•

< ..., c,gl,lro _de; q UE:' ,'N.Santa,r�C�tar�n.a",
'.

FOI tão grande a bandalheira
em 1953, dará ao'· Brasil' uma

'do �lg,0d�? 9ue, acabou cu�,tán�, Safr�a' de 'itrigo�' �<[Ji�alé"nte,/aodo a. Presldencla do Banco do" dobro da l�' 'Ulida em Í952.
BrasIl ao sr. Jafet. Nessa tran-

sação "0 Brasil, '9 povo. b"asileiro,
.� perdeú� milhões "-de cruzeiros,

éntr:.etantõ, a·Jguns 'afiHl'àdàs do,
"traba.lhis�(;" eni:iq).leceram da
noite .. para 9;� dia,��

;. � ,.. -

o'" sr, Pi�fei'to M'bnicipal, coad
j�vad'o peloS Presidente dá Asso
çiílÇã9' Rural, está envidando grap
des esforços para c<onseguir da
COFAP urgente" solução ao pro�<.'
blema;- Telegramas e radiogramas'
têm sido' e:lf:pedid'�s di'ariaht�nte

lizou,' r�dúndand0 hoje, essa 't;�r- ás auto�id�deS 2oII\petentes'; s�li.
'NQ "caso do Paraná ainda "há . cnnstância em ,"grave ameaça à citando"'a libé!'ação para a' expo'r-

explicação - ô' surto de pr<?gre.sso
.

propl:ia. econo,mia. párticular.. ,'.'. tação- dos. e:x;cedentes,
quej, ..imf;)Ul-siona o Norte, o cIClo, .. " 'p'.

.C

"d 1"
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.
"_ ,.:, .

..._-------
"R"" , ..: N 'R' 'G d' d

. 01' ,"'ara oxa que, pareça ,a re�
., 'eare@Iro, o 10 I:an e' na a. ," � ,� ....','

"

I"'L" "'.""··..'·d I' I �, t
. celta pubhca da. mal.ona dQs Mu- O'T' IMO' N'E_·G"i7\..C,IO=fl(i)Uve' e :.,anorma, slmp esmen e'j> ,"

"",' ',,".,
"

t', ,. V
'f".�,.i)!?f �'" ·t" 'bl'"' h lllClpIOS catannenses em acom-
,: .a;�l'·�_(:;,el a tPU

Ica .adcompanl ?ll,,·pta.- ., panh.'adó paralelamente, o pI.'ogres-
,.

'TENDE ';SE"
,.

ra elamen e, o., es"nvo Vlme,n o ",;'... '11"
, ;

,

,. \.V ,....,.
, ,," ,

d E t d
. , so'local. JOIOVl e pas�ou, como ".' .', :'�., .',

.

��mlco �o /.,�,,�..

',::", .. 'po� enc;ànt�,� de;,CINCO/MI� UmCa�;fnhã:o F5;'6,cilin
'�t� ,�atarrna, ec�n�miIcame.t., LHÕES 'ANUAIS � ,pàra,-;'quasi ',dros 195'1 com reduzi.da to-
esenvolve,:u-se. E megavel.o" . '..'}, ÕES E '''BJ . .' '

.,'
,,,. .

<

': .", '.
"

. ,

Hci-j:àJ'da pFodução"do ubérri"o.' TRI�TA ,M:I�H
,

..
,' I!l u�, ,-,n�lagem mm!�ma '1. m_Il qUl-K"

0.1ta'aÍ. Nin, uem igno- Ilf�O'au,.: !taJaI oqse:ypu.;;e o m�s- los, com ·18 mil kms; percor-
;;;;. . ,. ,J" . g. d"

._

l'� mo fenomeno.' Ganomhas, ·de Sels-' , ,,,,,,,,.

'Uv-olV1'lllelJ.. f.o. 10 u<;tna
, •

'

S t· t M'l C ". ndos carrocen�. 1"'1 n e u s -e
ô�!�, I e;.';- a�M;'nbhester; 'bra-' �centos ou e ecen os 1. ,ruzel-"

.

'
. .L 'f{ l"';íI':. _

_,,:1 ...
.

'.' .

- I ros arr�cadadQs alguns anos atra?:, sobsalente em Copdlçoes, e
sÜel(a. ,Todos sabem do progresso. .",' , .... , .

A '.'
.

'd
. ,

"'''·;"'L>i.f''·· é,'" .'171· t, t' .'
. gumdou.se a casa dos. Tres <lU -qmpa O com perte.nces·19a·eJa,o \Uesecaallnensee,

Q M;lh�
,-,

"
.. _. ..

,

..':
,x

.

�., 'S IN' t
. uatro I oes. de emergencHt, ,' .. "ít' �'l�, '9 u - e o ore." .

'. 're�$,jt�· ipública, :�ntretanto, Evidentemente; o Governo' do' pteçó: ávi�fa Cr$ 120:000,00,
·nã.o ,tem'" acompanhado, esse de.-

.

sr. Irineu. 'Bornhausen' arrecada "

, A • Jnfotmações"nesta redação.>(envoIvimerito, como que' estabi- cifras astro"nQ,mlcas , ,.

,';
..., ..

.,

,; ",."_,. _
o

çustou o pão, 'a 'carne ,e, o fei
'jão que muitos ;üperariós nãe
podem 9ferecer' aos filhos;' cus
tou mais e maIores s0frimentos
aos nordestinos; custou muitas
escolas e'muito� ho.spitáis que
p.oderiaq1 se'r construidos :para .

o nosso �BOV.o sofredor, 1)1as, em :;:;."
. comper:lsáção,. enriqu�('eu, em

;"v�lo�cidaâe �upersonica,' figurl
,nlí'as e figurõ�s do

... '�:traba\hi�,
. "·mo."; de GetulIO Var:gas, , "V"

<t)t'�C�rlos ,A. Barbosa
1- . ;'

N6'm'�ado pe10'"Ex�0,� Sr; ,Go-
"

vernador Irineu Bornhausen, v,em
de, asspmiF �·s: ek&adas' fJn�ões
de Promotor:' Público _da Ccimarcá
o S'r';é DblÍto'r Carlos Alberto Bar

b�sa:,;'de 'trc1iai:cion'àt .ialnílil:{'.: C'� ta:,
rinen���' é�qi.te j� p/êstoitassinalá-.
dQS sêrviê�s�ó'aõ' Mirri:stérjó Públi
co Ga:tarrn�rÍ�e, '.....eis ""qu.e s,erviu,'
anteriórmente, na J::o!Jlarca,de ;São

.
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� Moinhos para tr,igo de �qualquer � m lnstalaçôes comp.If;�tas para pr�n. m
. � capacidade - Moinhos para milho � � ta entre�a ... Asaistencia tecnl�a �
� .

•
.

. � . ® especializada permanente - Ma- �

I
Peças e acessonos p. moinhos � . � xlrno rendimento em extração, �

Garantia absoluta -�. _

' � produção e funcionamento .�
, @®@@®®®@®®®@@®®@@ ®®®®®@®®@®®®®®®®® - ®
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�' Mais de cincoenta Moinhos "OCRIM" instalados' em menos de dois anos nos �stados do Brasil, são a garantia da �
m' . qualidade e perfeição das instalações feitas pela maior Fábrica Italiana de máquinas para Moinhos e' Silos.

.

I.
�,

'

Informações em Canoinhas - J- CORTE - Rua- Vidal Ramos, 33 -:- ex. Postal, 76' i
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Sociedade Beneficente Operária
-CONCORRENCIA PUBlIC.A

A Diretoria da Sociedade Beneficente Operâria, devidamente"
autorizada em assembléia geral e, de acordo com o parecer da "Co·
missão de Construção", comunica aos interessados que está aberta a

concorrência para a apresentação de propostas para a construção da

NOVA SÉDE SOCIA� nas seguintes condições:
1) As propostas deverão ser encaminhadas à Diretoria da SQ�

ciedade até 15 de abril próximo, em envelope fechado, e serão aber
tas exatamente às 22 horas daquela data, na presença dos interessados.

2) As propostas deverão conter:
' •

o) orçamento da mão de obra para o levantamento da estrutu
ra do- prédio, inclusive cobertura (eternit) e acabamento das lojas,
excluindo as vitrines; ,

b). indicação da datà do inicio da obra (de' preferencia em a·

. bril) e o prazo aproximado da conclusão;
c) concordância do interessado no sentido de sujeitar S6 a con

traro, caso vença a coucorrêucia.

3) Estão à disposição dos interessados, na sêde .social, as plan
tas do edificio,· que poderão ser procuradas, devendo ser devolvidas
após o término da concorrência.

4) Pormenores poderão ser obtidos com o sr, Dr. Cezar Amin
Ghanem, chefe da ·"Comissão de Construção.".

Canoinhas, 15 de março de 1953 '.

ROLF WALTER OSVALDO KOCH

Vende-se
EM TR�S BARRAS

#

IDR�MA�IOMUSSIMEDICO
Já está atendendo em seu consultório a rua

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

Dois lotes de terras, si
tuados' em esquina de uma

das principais ruas da Vila.
Um caminhão Chevrolet,
tipo 46, em bom estadu de

I·
conservação e em perfeito
funcionamento. Um estabe
lecimento comercial, em 0-

timo ponto, com- transíeren-
/....-...--------....------------ cia de aluguel do prédio.

CANOINHAS - Fone 252 - Sta .. Catarina'

Preço e informações com

J(�)SéPadilha
Três Barras - Ix

:::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::��::::::::::::=::::::
- -
" "
" "
" �

ii Dr. Aristides Diener !i
" "
" "
" "

:: CIRURGIÃO. DENTISTA ::
.. ..
" "
" "
" "

II Raios X ,., Pontes Moveis .e fixas _ ii
" "
" "
" "

�i Dentaduras Anatomicas i�
•• a.
.. ..

a Rua Vidal Ramos ii
.. ..
" "

:! CANOINHAS SANTA CATARINA ii
" "
" "
.11" ••

IC:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::=::::::::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::

I o Secretário.Presidente

Dr ,�roldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

MOVEIS CIMO -

" (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no, 1360)

QUARTOS.SAlAS·TERNOS ESTOFADOS

A' Vis1a e,em prestações
REPRESENTANTE NE!,TA PRAÇA

"

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

.

Causas Criminais. '

6x

Rua CoI. Albuquerque

ICaixa Postal, 31

Fone, 112,

...............................�.'����mun..........

Exclusivista no Município

João J. Pereira
Rua Vidal Ramos' 5 n

Caixa Postal 97 .. Fone 298

CANOINHAS

Benito G. Bastos ......
-

�

,
.

Escritório e residencis :

Canoinhas s. CRua Vidal Ramos
M'

I DR. GENTIL BORGES
MÉDICO

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto •
Alegre - Ex-Ofícíal Médico da Aeronáutica - Prática

nos' Hospitais de Porto Alegre

I I
VENDE-SE

Negocio
de ocasiã()

Está no fim a venda de
datas e algumas casas

para moradia e ponto
de negocio.

Apr9:ve1te,m
Tratar com

FILHO
Roupa suja I.lava-se aqut
Só com o

ISabão TupyCirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e

pré-natal -- Especializado em doenças de crianças .

Consultório anexo à Farmácia Machado - Residência à
Rua Cêl, Albuquerque '_ Fone 283 - Cauoinhas _ S. Catarina LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita
.

Feres CouryOficina Relampago.
de Joao"Frederico Siems,

Concertos' e reformas de Bicicletas Venda
. de ...Bicicletas, peças e acessorios

Ma "elojoarla Suissa
de Guilherme J. A. Souza

v. S, poderá comprar re

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razo,aveis

Rua Eugénio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

,

DR. SAULO CARVALHO
Advogado

Escrítorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n Fone 205

Canoinhas s« -,
S. Catarina

,CAIXA POSTAL- N. 93

CANOINIiA.S STA. CATARINA·
"� • r...
..

'

. confiA CUPI. oi

..

gUEOA DOS CI· r
BELOS E PEMAIS } I

aFECCOfS DO
J COURO CA8ElUDO.

PARA'FERIDASI
E c Z E M A SI
INFLAMAÇOES:
COCEI�A$I'
F R I E 1 R A SI
ESPINHASl ETC. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Sociedade Beneficente Operária
CONVITE - BAILE

Temos o prazer de convidar os srs. associados

e Exmas. Familias para o grande Baile de Pàscoa

que se realizará a 5 de abril próximo, com início ás

21 horas, nos salões do Clube Ganoinhense, abri

lhantado pela Orquestra Star.

, Igualmente estão. convidados os srs. sócios do

Clube Canoinhense e da Sociedade Bsportiva Erval.

Servirá de- ingresso o recibo da mensalidade de

fevereiro passado.
As mesas poderão ser reservadas a partfr de 30

I Ideste mês, na séde provisória.
Ix A DIRETORIA

-

Tecelagem 'Canoinhas S. A.i
Aviso aos acionistas e demais interessados

Comunicamos aos srs. acionistas e demais interessados que, con

forme resolução da Assembléia Geral Extrac.rdinária realizada em

14 do corrente, o capital social será elevado para Cr$ 1.000.000,00

(um milhão de cruzeiros), estando as listas de subscrição á dis

posição dos interessados com o sr. Osmar Nascimento, sr. Age-
nor Fabio Gomes e Dr. Oswaldo Segundo de Oliveira.

Outrossim. em conformidade com o resolvido pela Assembléia,

os srs. acionistas terão preferência na subscrição do aumento de

capital, até a data de 30 de abril próximo, sendo que, após a

data indicada, toda e qualquer pessoa poderá subscreve-la.

Canoinhas, 16 de Março de 1953.

TECELAGEl\1 CANOINHAS S A.

Dr. Osvaldo S. de Oliveira - Altavir Zaniolo

Diretores
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R Banco Ind. e (om. de Sta. Catarina SIA ���
-

"

eE Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegráfico: « I N C 0·:0 ii
"

"

i5 Texas de Depositos H
..

..

. ii COH{A� DE M�UIMEHJO ii_
n A Disposição 2%a. a. Com aviso de 60 dias

-

4%a. a. ::
" o/

"

:: Limitada 3%a. 8.
" " "90 " 4 � oa. a. ii

ii Particular 4%a. a.
"" 120 "

, 5%a. a. ii
:: Limitada Especial 41f2J/oa. a. Prazo Fixo 6 mêses 5V2%a. a. ::
"

"

ii
Prazo Fixo 12 mêses 6%a. a, ::

:: DEPOSITOS POPULARES 5% - RETIRADAS LIVRES ::
"

"

"

"

55 Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. MajorVieira 5:

ii Abra urns conta no "I.nco" e pague com cheque! ii
� I

�
'::::�:::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::�::::::::::::':::::::::::=::::::::::::::::::::

Usina Metalúrgica- Joinville 8. A.
JOINVILLE -:- Santa Catarina

----------..----------

FABRICANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de

Precisão, tipo pesado • Plainas Eimadoras v Martelos l:\IIecânic�s - Máquina de

Furar, de coluna . Ventiladores para forja de ferreiro . Ventiladores Aspira

dores v Bombas de Diafragma. Bombas a Yácuo v Caldeiras e Autoclaves -

Instalações para Olarias - Máquina para cilindrar selas
- Chapas para fogões -

Formas para fabr-icação de tubos de concreto - .Engenhos de Serra Horizontal

e Tissot . Tesoura Guilhotina para madeira compensada . Tesoura Guilhotina

para chapas de aço doce. Desfolhadeira para tóros • Afiadefras Automáticas -

Moinho Batedor. Furadeiras-Rápidas. Máquinas para cortar forragem • Moen

das de Cana e qualquer tipo de Máquinas sob orçamentos e desenho.

Repeesentante 'nesta Praç-a

C'O r teJ. Rua Vidal Ramos, 33 . Foué, 125

CANOINHAS - S. CATARINA

_:'

Par'à s.eu TR,,4.NSPORTE:

SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

,Transportador'a WolFram

SÃO P.ULO CANOINHAS

C. Campos, 272 F. Schmidt, s/n

Fone - 9-66-55 Fone - 112

. Servimos bem para servir se,mpr�

Precisa-seUQI presente
comprado na

Casa Erlita

Com urgencía de operários.

sapateiros - seladores.

Ver e tra tar com

Irmãos T reviseni
. l.tds.

Rua Paula Pereira.sempre agrada

29xll

Prefeitura Municipal
de (anoinhas
EDITAL'"

De ordem do Sr. Prefeito, toro
no público que, durante o mês
de ABRIL se procede nesta Te
souraria e nas Intendências de
Três Barras, Papanduva, Maior
Vieira, Paula Pereira e Posto de
Arrecadação de Felipe Schmidt, a
cobrança sem multa, dos seguin-
tes impostos:

.

a - IM.POSTO DE LICENÇA
(Continuação p. 'Indústria e Co

mércio) 2. trimestre.

b - IMPOSTO SOBRE IN
DÚSTRIAS E PROFISSÕES 2.
trimestre.

c - IMPOSTO PREDIAL 1.
semestre.

d - IMPOSTO TERRITORIAL

1. semestre.

e - TAXA DE LIMPEZA PÚ
BLICA.

f - IMPOSTO DE LICENÇA
(Renovação de matrícula de cães).

g - TAXA DE CONSERVA

çÃO DE ESTRADAS.

No mês seguinte a cobrança
será acrescida da multa de acor

do com a Lei.

'Canoiuhas, 24, de março de 1953

CLEM.ENTINO PIEKZARK_A
Tesoureiro

Cine Vera Cruz
A Gerência do Cin'e Ve

ra Cruz solicita aos srrrs,

pais" ou responsaveis, que
não se façam acompanhar
de menores de 14 (QUoA
TORZE) anos, nas sessões

noturnas, pará evitar dis
sabores.

Canoinhas, 7 de março

de 1953.

LIN�6ERIE ET41
de fama mundial
distribuidor exclusivo

CasaErlita

·RENflER
A BOA ROUPA

ALUMINIO

bom e bàrato
sempre na

(!,a,tt!t' ��tit4

Meu Amigo!
Seja exigente e pão duro.

A crise está ruim; leve

apenas Cr$ 3.00 trocado e

asissta um bom filme to

das ás terças e quartas
feiras, no Cine Vera Cruz.

Seja economico

e faça suas compras na

<, Casa Erlitd

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Ves tidos baratos!

sempre na.

Casa Erlita

(ine
sente-se

r=-.
�

EE
c:c

IC<J
r =
__ !IIIlI

8overno ,Municipal
Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, Estado de Santa Cata
rína.

PORTARrAS de 17 de março
de 1953.

O senhor Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, no uso de

suas atribuições, resolve:
-

CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com o artigo 163,

do Decreto-lei n: 700, de 28/10/42,
a TEREZINHA DE JESUS

ROMAIS DA SrLVA, ocupante
do cargo de Professor, padrão
I. du Quadro Unico do Municí

pio, com exercício na Escola

Mixta Isolada de Cochos, dis
trito de Major Vieira, por 90

(noventa) dias, li contar de 16

de março de 1953.

DESIGNAR

De acôrdo com o artigo 89, do .

Decreto-lei o' 700, de 28/10/42,
OTrLIA FROGGEL para subs

tituir. a professora Terezinha de

Jesus Romais da Silva, regente
da Escola Mixta Isolada de Co

chos, distrito de Major Vieira,
a contar de 16 de março de 1953,
com a diária de Cr$ 16,00 (de
zesseis cruzeiros).
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em ) 7 de março de 1953.

Ass.: Benedito Terézio de Car

valho Júnior - Prefeito,

Osvaldo Ferreira Soares
Secretario

'Tapetes C_ougoleum.
de todos os tamanhos.

Selo de prata e de ouro .

Importação direta da Inglaterra.
A preços sem íntermedíáríos.
Novos, -lindos e modernos

desenhos. 2�

'Casa ·Schreibei:

A do

orgulhosa' em

e culta platéia

Teatro VERA CRUZ
.

.

�
.-

distintaapresentar �
desta cidade

rir" * '* '* '* * ** * ** .'. * *******
*.********** *,

*r
.

. *

,I: �. o FILME QUE
. .,�P:�

.

:
I: A SSOMBf)OUoMUNIJOI :
.. "

'*

! ans- o :
: ari1a ':
*
..

!I
*.
*
*
'*
"* CFClt B. 'OEMILLE

:.1 � fJ�
* � At:o�nanhi Complemento NAr.lOnaJ

I vr"" : ptit .....
..p.

,AI,t••

PRODUCÃO E
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OlREC.AO DE
,

""iAMSON

Hedy Lamarr _ 4fVD '.'

• DE c u. li u
:

Victor Mafur'e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o "FILME DOS FILMES" TIRADO ,DO I/LIVRO DOS LIVROS"
o mais belo dos livros, a Biblia Sagrada, tem servido corno fonte para a inspiração de inúmeros artistas, que dele extraem motivo para todas
as formas de arte, tan�o a pintura, a escultura, e mesmo a literatura que, por intermédio do cinema, difunde os conhecimentos e exemplos con

tidos na Bíblia. SANSAO E DALILA, um dos capítulos do Livro Sacro que mais se prestam para seu aproveitamento em prol da instrução e

melhoria da Humanidade, foi magnificamente transportado para a téla, contendo tudo' o de que precisa um espetáculo para se tornar soberbo,
aliando a graça de uma Dalila insinuante a9 heroismo de um Sansão que se dedica inteiramente á causa do seu pôvo.

Há romance, ação, beleza e uma grande lição, ao mundo, a de uma' mulher que transigiu com seu amor para obter os prazeres faceis luxúria,
sentindo depois o aguilhão do remorso, ao ver o objeto do seu afeto ser pisoteado pelos conquistadores sem coração.

Depois a sublimidade do seu sacrifício, preferindo morrer ao lado de seu amado, levando sua própria culpa corno bálsamo da abnegação.'
SANSÃO E DALILA, um sonho em côres que a Paramount apresentará, a' partir de amanhã no Cine Teatro Vera Cruz às 17 e 20 horas,

,

é um .filme que deve ser visto do inicio. -:- NÃO PERCAM ESTE MARAVILHOSO E ESTUPENDO ESPETACULO ..•

�no 6 - CANOINHAS � S. Catarina, 4 de Abril de 1953· N, 248

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas
�DITAL DE CITAÇÃO DO

REU MANOEL DE MATOS

,0 Doutor LOURENÇO RO·
LANDO MALUCELLl, Juiz
de 'Direito da Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER ao 'réu Manoel
de Matos, não qualificado, atual
mente em lugar incerto e uão sa

bido, que no processo crime que
iii Justiça Pública lhe move pelo
crime do artigo 215 -§ único com

binado com () art, 173, todos os

dois do 'Codigo Penal, foi desig
lIado o dia 20 de abril proximo,
As 15 horas, para na sala das au
lIiencias do Juizo de _Direito, no

,"orum. no Edificit. dá Prefeitura
Municipal, 2° andar, nesta cidade,
proceder·se ao interrogatorio do
dito réu, podendo logo após ou

DO prazo de três d ias apresentar
defesa escrita, bem corno rói de
wstemullnas que tiver. tudo na

forma' t' sob as pegas da lei. fi
.ando igualmente citado para to
dos os demais' atos e termos do
processo. até final, pena de reve

lia. Para conhecimento -do mes

mo, mandei passar o presente ô

ditai que vai afixado no local do
eostume e publicado na imprensa
local, juntando-se cópia aos res

pectivos autos. Dado' e passado
nesta cidade de' Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, aos 31 de
março de 1953. Eu, Zeno Bene.
tlito Ribeiro da Silva,' escrivão.
• escrevi. O Juiz de Direito

Lourenço Rolando Malucelli
Está conforme o original e dou fé.
Data supra. ,

U Escrivão Zeno Benedito Ri
lDeiro da Silva -.

EDITA L DE CITAÇÃO DO
.RÉU SEBASTIÃO RIBEIRO
COM O PRAZO DE 15 DIAS.

O Doutor LOURENÇO RO·
LANDO MALUCELLI. Juiz
de Direito da Comarca de Ca
noinhas, Estado de .Santa Ca
tarina, na' forma da lei, etc ...

.

FAZ SABER ao réu Sebas
tião Ribeiro, não qualificado. a-

.. tualmente em lugar incerto e não
sabido, que' no processo crime-que
aJustiça Pública lhe move pelo
crime do artigo 217 do Ccdigo
Pena I, foi designado u dia 2{) de
abril próximo vindouro, ás 14 ho
ras, para na sala das audiencias
do Juizo de Direito, no Forum,
no Edificio de Preitura Munici
pal desta cidade, proceder-se ao

interrogatorio do dito réu, poden
do logo após, ou no prazo de três
dias apresentar defesa escrita; bem
como rói de testemunhas que fi
ver, tudo na forma e, sob as pe
nas da lei, ficando igualp1ente ci
tado para todos os demais atos
e termos do processo, até final,
pena de revelia. Para conheoimen
to do mesmo, mandei passar o

presente edital que vai afixado no

local de costume e publicado na

imprensa local, juntando cópia aos
. respectivos autos.' Dado e passa
do nesta cidade de Canoinhas, aos

31 de março de 1953. Eu, Zeno Be·
nedito Ribeiro da Silva, o escrevi.

O Juiz de Direito \

Lourenço Rolando Malucelli

Está conforme o original e dou fé,
Data supra.
O Escrivão- Zeno Benedito Ri-

beiro da Silva.
.

CLOBE CANOINHENSE
Edital de Concurrencia

·ARRENDAMENTO DO BOTEQUIM
Acha-se aberta, até o dia 30 de Abril de 1953 concurrencia

para arrendamento do botequim deste Clube.
'

Os interessados deverão apresentar suas propostas á Secre
taria pessoalmente ou remeter pelo Gorreío, em envelopes fe

chados até às 18 (dezeoito) horas do dia 30 de Abril, obede-
c�ndo as seguintes condições:

'

. .

1 ° As propostas não podem ser inferiures á Cr$ 2.000,00
'�D(!üs ,mil cruzeiros) mensais.

2° Levar em conta que o contr�to é valido por 3 (Tres) anos,
a contar de 9 de Maio de 1953.

3° PelRs 20 (Vinte) horas do dia 30 de Abril, em reuriião or
dinária, serão abertas as cartas propostas, na presença dos in
teressados, senio aceita a que melhor consultar os interes:les
deste Clube.

.

4° A Dir�toria reserva o direito de anular 8. concurrencia
sé IfS propostas apresentadas não forem aceitaveis.

Mais informações e esclarecimentos, os interessados poderão'
Qbter, com o Snr. �ecreta'rio ou Tesoureiro. '

Canoinhas, 30 de Março de J 953.

A DIRETORIA 4x·

CineTeatroVeraCruz
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas
o incomparavel Red Skelton em

mais uma bomba de gargalhadas

Motorista Terremoto
Verdadeiro terremoto de risos

Continu-ação da Série
Mistério do Disco Voador

IMP. �TE' 14 ANOS
x x x

Amanhã em Matinée ás '14 horas

REPRISE
CENSURA LIVRE

x x x

AMANHÃ:- A's 17 horas

SANSÃO E DALILA
AMANHÃ A's 20 horas

Segunda exibição de

. Sansão e Dálila
IMP. ATE' 14 �NOS

x x x

Segunda-Feira REPRISE
IMP. ATE' 14 ANOS

x x x

38. e 4a. feira:- A's 20 horas

Sessão Pão-Duro

Aprotetora do8andido
Far-West e

Lua de Mél a Soco
Comédia

IMP. ATE' 14 ANOS
x x x

5a. e 6a. feirat-; A's 20 horas

Gary Cooper - o astro de tan
tos grandes filmes, retorna a'

gora num papel diferente
Adoravel Vagabundo

IMP. ATE' 14 ANOS

Editais

'E S P O·' R T�E S

João Baptista de Góss, escri
vão de Paz do Distrito de Pau
la Pereira, Estado de Santa Cata
rina. Faço saber que pretendem
casar-se: Presciliano Fuá de Li
ma e Maria da Luz, Ele, soltei
ro, lavrador,. residente neste
Distrito, nascido em Valões, des
te Estado, aos 23 de Novembro
de 1925. Filho legitimo de An
tonio Fuá de Lima e Ritta Viei
ra de Lima, Ela, solteira, domés
tica, esidente neste distrito,
nascida em Lapa, Estado do Pa
raná, aos 8 de Setembro de 1934.
Filha Iegítírna de: Juvenal de
Lima e Joaquina Graciano de
Lima.

.

Faz saber que pretE'nd,em ca

sar-se: Alfredo de Cordeiro de
Paula e Zezé Lia. Ei�, solteiro,
lavrador, natural e residente
neste distrito, onde nasceu aos

24 de abril de 1933. Filho legi
timo de José de Paula Bueno e

Maria Rit,a Cordeiro. Ela, soltei
ra, doméstica, natural e resi
denfe neste distrito, onde nas

ceu 80S 24 de abril de 1934.
Filha legitima de Silvestre Por
ta e Pl'Ímina Ginste Porta.

Quem súuber de algum im
pedimento, acuse·o ná forma
da lei.

Com um bem organizado festival o Canoinhas E. C.
comemorará nos próximos dias 11 e 12 seu 3°. arri
versário de fundação • Insucesso do esquadrão alvi
rubro em Porto União • Movimentam-se os cabos
eleitorais para a campanha da nova Rainha do Ca-

noinhas E. C. • Outras notas

A 6 de abril ultimo o Canoinhas E. C. completou seu

terceiro ano de fundação, Fundado por pleiade de valores no
vos ·da geração canoinhense jamais preoiamos ,que o ideal
daquela mocidade vibrante se convertesse numa realidade
tão fantastica como é hoje o Canoinhas E. C. Com apenas
3 anos de luta Pelo esporte da-Princesa do Planalto soube
corresponder a expectativa de sua vasta legião de admira
dores e associados, Sua apresentação em. eanchas catari»
nenses como Luges,�Mafra, Rio Negrinho e agora Porto U::
niâo, foi alvo de elogiosas referencias, no VIzinho Estado do
Paraná apresentou-se por diversas ueees, colhendo 'Vitorias
que vieram enobrecer o esporte canoinhense. FU1'a comemo,

rar tão auspicioso acontecimento, os atuais Diretores ela
broaram um bem organizado festival para os pruximos dias
1/ e 12 do corrente. Constando mesmo uma, série de roda
das de Bingo sabado á noite nos salões do Clube Canoinhen
se. A tarde do mesmo dia, na cancha da Congregação Ma
riana, fará realizar um .Torneio de TiVôlley. Ball em disputa
da Taça Banco Inca, oferta daquele Estaoelecimento Ban
cario, que contara com a ,participação dos seguintes qua»
dros: Canoinhas E. C; Sociedade Esportiva Eroal, Bim-Bam»
Bu� Vale Tudo, Congregação Mariana e Policia uau». Do
mingo, dia 12, ás 10 horas, nos salões do Elite Tenis Clube,
será solenemente empossada a Dir etoria recem-eleita. A tar
de no Estadia MunicipaL Alinôr Vieira . Côrte, como .prelimi,
nar teremos a luta entre: os esquadrões do Avai IF C. de Fe
lipe Schmidt e América de Rio dos Poços. 'Na princiPàl,
União Olimpico de Irati, versus Canoinhas E. C. Finalmen
te a noite, nos 'salões. do Citibe Canoinhense, grandioso baile
com a coroação da Rainha do Canoinhas E. C. de 1953.

Como vemos, o mundo esportivo da cidade e mija,
cencia s terão ensejo ae assistir na semana vindoura, este
magnifico programa que o Canoinhas E. C, nosproporciona.

x x x x'' .

Como noticiamos anteriormente, seguiu para a cida»
de de Porto lrnião, saba do ultimo, o Canoinhas E. c., afim
de dar combate ao Auahi E, C e Clube: Atletico, respectivo
mente, sabado e domingo. Foi infeliz' entretanto a turma
aloi-rubra, pois foi batida em ambas as tiartidas Pelo score

de 5 tentos a 2 De-oe-se ressaltar a md atuação dos juizes
de ambas as contendas, que pode-se taxar de vergonhosa e

sofrioel, prejudicando ao extremo o "Mais Querido".
x x .x x

As srtas. Carmem Meyfr, Rosires' Schramm e Neida
Corrêa são as candidatas votadas que disputarão o renhi"
do pleito de Rainha do Canoinhas E. C. de 1953. Apostos
pois, cabos eleitorais. Os votos Já estão a venda com os 51'S.

Gabriel Curi, João O/inJ!er, Bar e Cate Pérola, Bar. Ideal,
Bar Guarani e Bomboniere Seleme.

x x x x

A respeito do boato surgido na cidade com relação
ao Dr. Haroldo feneira, podemos assegurar aos esportistas
do' Planalto que esta figura simpatica que é o Dr. Haroldo
Ferreira, que durante 3 anos presidiu o Canoinhas E. C. e

que tão sabiamente dirigiu O "Mais Querido", jamais pré'
tendeu abandonar o clube de seu coração IJ mesmo não per"
tencendo á atual Diretoria continua prestando seus valiosos
prestimos à agremiação alui-rubra. . OBSERVADOR'

'Sociedade Beneficente Operaria
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com o artigo 30' dos estatutos SOClalS, são
convidados os srs. associados para a assembléia geral oTdinária

que terá lugar em data de I" de maio proxim<>, pelas 10 (dez)
horas, na séde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
Eleição da nova Diretoria � do Conselho Fiscal, por tér

mino de mandato.

NOTA:- De 'acordo com o art. 24, § unico, a assembleia
funcionará 30 minutos dep.ois com qualquer numero de presen-
tes, caso haja falta .na hora designada.

.

AVISO IMPORTANTE:- As chapas, para concorrerem à

eleição, deverão cor:ter o "de acordo"", dos candidatos e serão

apre�entadas à Diretoria, para fins de registro, até 8 dias antes.

OSVALDO KOCH - 1°, Secretário

VICTOR MATURE, O homem. mai's forte de que a humanid?de teve notícia, derrotado por uma débil mulher,
que o derrotou com suas carícias estonteantes e arrebatadora beleza.

. ,

P. Pereira, 22 de março de 1953.
João Baptistà de Góss - Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


