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Em sessão da Câmara dos De

putado!' realizada no di-a oito do
corrente, o sr. Armando Falcão
voltou a focalizar a situação po
litica do país, abrindo os olhos
à imprensa, ao povo e às clas
ses armadas,

'

Depois de oportunas conside

rações sobre a conjuntu-ra que
enfrentamos afirmou ,que lavra
"NÃO NO SEUJ DAS OPOSI
ÇÕES, NÃO DA PARTE DA
QUELES QUE' COMBATEM O
GOVERNO, MAS, PRECISA
MENTE, NO SEIO DO PR.O
PRIO GOVERNO A CONSPI
RAÇÃO". Sustentou () '. orador

que o governo conspira contra

a ordem legal visando por abai
xo a Constituicão; conspira que
rendo esta be le ce r a re beldia po
pular para criar clima Iavora
vel à decretação do "ESTADO
DE SITIO"

'

,

Depo!s de responsabilizar o

Governo, o. -Ministério 'do Tra
balho e o RTB pela greve dos

portuários, no Distrito Federal,
analisou o caso de São' Paulo,
aludindo a uma proclamação do
Secretário Geral do PTB, sr,

Frota Moreira, .de solidariedade
ao movimento grevista- que 'a

carretou 'a inatividade de tre-

CIRCULA A9S SABADOS

zen tos mil operaria') e o fecha
mento de mais de mil Iábricas.
Travaram-se sensacionais de

bates com a 'interferencia dos de

putados Tenório Cavalcanti, Ar
thur Santos e Fernando Ferrari.

Comunistas no Govêrnô
No desenrolar da sessão, as

considerações dos srs. deputa
dos vieram confirmar as opor
tunas observações do jornalca
tólico "Guia Serrano", de Lajes,
dirigido pelo Revmo. Frei Au
rélio Stulzer, OFM, que, em sua

edição de 31 de janeiro assina
lou que "EM TORNO DA PES
SOA DO SR GETULIO VAR
GAS SEMPRE PAIROU À
SOMBRA DE MISTÉRIO"

A denuncia contida no arti

go 'E scltou-Jhes Barrabás", as
sinado pelo Frei Elzeario Schrnidt
OFJVl, estampado no mesmo jor-

.
nal e edrcão, referente á pre
sença de comunistas em postos
chaves da administração do Era,
sil, foi inteiramente confirmada
pelos deputados feder ais que to-

'

maram par te. aos debates a que
vimos aludindo,

O sr. Armandceli'alcâo, depois
de reafirmar que o Ministério
do Trabàlho não faz outra coi-

Acusado oPTO. de fomentar as -oreves
No Rio se faz propaganda do Partido Comunista nos escritórios ditos "traba-,

lhistas". Debates travados na Câmàra Feder-al sôbre a situação Nacional
sa senão amparar greves infor
mi.u que há cerca de dois me

zes o General Caiado de Cástro
enviou ao Ministro do Trabalho
uma lista de funciona rios comu
nistas que servem na pasta, fi
gurando em 'primeiro lugar o sr.

Roque Ferrer, Diretor do Depar
tamento Nacional do Trabalho,
responsável pela greve dos ae

roviarios e dos' tecelões, Inter
vindo no debate o sr. Tenório
Cavalcanti citou o nome do sr.

ledo Fiuza como outro cornu-

"nista fazendo parte do Governo
Vargas, e o orador prosseguiu
citando o nome 'do Diretor Ge
ral do DASP, do Presidente da
COFAP, do coronel João Caba
nas do Gabinete do Chefe de
Polida, do Ministro Orlando Leí
te Ribeiro e do Presidente do
IAPTC, Intervindo, novamente,
no �ebate .o sr .. Tenórjo Caval
canti ,apontou out,:}> norne, o do
Diretor da 'E ·F. 'Leopoldina e

disse que no -Éstado' do Rio se

faz propaganda clara, e ostensi
va do Partido Comunista, á som

bra de escritórios "tra balhistas".

O sr. Armando Falcão, nouco
depois, concluiu-o seu dis'curso
dizendo ques,o Brasil não pre
cisa de revoluções.

ESCA-NDALOS DE···1953!.
A situação é, grave, todos re

conhecem Não há transportes.
Não há energia. Não há produ-

'

ção que corresponda ás nossas
necessidades.

.

Há .dinheiro em excesso. Há

inflação. Há aumentos de salá
.rios que desaparecem na vora-

gem dos preços.
'

Há Institutos que sugam os

minguados ordenados dos ope
rados Há Iapetecs em cujos
desvãos dormem pr ocessos 'há
5 ou 6 anos enquanto infelizes
viuvas aguardam o pagamento
de pensões, Há opera rios doen

tes, ir.capazes para p trabalha,
aguardando aposentadorias ou

auxilio-doença.
Há 'feijão a 8 cruzeiros ,o qui

lo, benha a 30, arroz a 12.

Há fome no nordf>ste e em

Três Barras, onde, dizem, duran
te 'a Semana Santa, muitos ope
rariGs, 'com seus vencimentos'
atrazados sete mezE'S, se alimen

taram de pinhão e abobora.

Há greve em São Paulo, onde
máis de mil industrias e3tão

completamente paralisadas e

cêrca de TREZE�·JTOS MIL ope
rarios se negam a voltar ,ao tra
balho'até receberem um aumen

to de sessenta porcento. Houve

greve entre. os estivadores do

Rio de Janeiro.

Enquanto isso ocorre, o Mi

nistro Lafer, do Governo Getu-'.
lia Vargas, corr;par�ceu'perante

estabelecendo ,qu� os funciona-
.

rios das autarquias (Institutos,
IAPI, IAPC, fAPTEC etc.) só

poderiam receber abooo de ven

cimentos quando houvesse di
nheiro para pagar oabono tam
bem a todos os pensionistas,'
isto é, só haveria aumento pa-

Não houve até hoje, na his-

ra os funcionários quando tos- tória do Brasil Republicano, Pre-
se possível beneficiar os opera-

sidente que contasse com o a-

rios" os contribuintes dos Insti- paio de base parlame-ntar tão

tutos. Pois bem. O Presidente sólida quanto o sr. Getulio Var-

Getulio Vargas VETOU a lei. gas. As bancadas do PTB e PSD,
Não permitiu que ela vigorasse que constituem a maioria abso-

e entrasse em execução: Enten- luta na Câmara dos Deputados
deli que os funcionários' dos e no Senado da República, a

Institutos DEVEM ser aumenta- poiam, invariavelmente, o Pre

dos MESMO que não haja di-'
- sidente. Não houve até o pre-

nheiro para melhorar as pen-
sente um unico projeto do Go-

;s,ões dos operarias contribuintes. verno desaprovado pelos Depu-
A Câmara dos Deputados, pe-

tados. Getulio têm conseguido
los" votos das bancadas 11-0 PTB da Câmara tudo. D' que desejá.

Não é por. causa dos D�plita
dos que o Brasil énfrenta 3_
atual situação. .. "

'a Câmara dos Deputados e de
clarou que '"a Nação está
próspera,bemalimen
tada, em franco pro
gresso� carregada de
saldos e plena de, vi
gôr p-eto saneamento
das finanças e a saú
de da' economia", __

x-x-x

A popular revista "Careta",
do Rio de Janeiro, divulgou, na
popularissima página "A Comê
diaInfinita" o seguinte anun
cio gratuito: "A conhecida
CIREI, firma cuja séde é em

Porto Alegre e tem como um

dos principais interessados o sr,

João Goulart, presidente do PTB,
acaba de importar 120 automo
veis marca Dodge para yender
'a bom dinheiro.

Os mteressados, podem diri

gir-se à séde do PTB, instalada
em dependência do Palacio do
Catete.

Trata-se de negocio limpo" Os
exportadores não poderão pe
nhorar os automóveis, porque a

compra está incluida nos' débi
tos que serão pagos com o em

préstimo ora negociado pelo Go
verno brasileiro para pagar as

mercadorias importadas sem

divisas".
x-x-x

A Câmara dos Deputad0s, re
centemente, aprovou uma lei
altamente moralizadora e justa

Atencão
,

Senhores Comerciantes e·

Lavradores
A CASA NOVO MUNDO

de Irmãos Zugman, repre
sentantes e Depo�itarios
de S. A. Moinhos Rio
Grandenses neste MunicÍ-

, pio, é!visam. que dia 20 do
corrente mês, encerrarão
�s c'omp�as de Trigo em

grão. 2x

e o
O telegrama da Assembléia de

Pernambuco felicitando o sr.

Cetulio Vargas pela nomeação
do brigadeiro Eduardo Gomés
para presidente da Comissão
Militar Mista Brasil-Estados Uni
dos sugere alguns comentarias

oportunos sobre a situação na

cional. Um esclarecimento, po
rem, inicialmente se faz necessa

rio. A função que o brigadeiro
Eduardo Gomes vai exercer é
estritamente tecnica, rigorosa
mente militar, sem dependencia
direta de orgãos administrativos.
Está subordinada ao marechal
Mascaranhas de Morais, chefe
do, Estado-Maior das Forças Ar
madas. Não tem contactos dire
tos com a Presidencia da Re

publica
.

nem com os ministros
militares ou não.

Como sabemos, o brigadeiro
Eduardo Comes não podia ficar
sem função, nem pertence á ca-

"têgoria dos que, estando em'
condições de prestar serviços ao

seu País, se valem de leis ge
nerosas para arranjar gordas i
natividades com muitas promo
ções por vagablindagem volun
taria. Cabia, portanto, ao gover
no, dar-lhe a direção de serviços
adequados ao nivel de sua alta

patente. Não quer isto, porem,
dizer que o Brigadeiro Eduardo
'Gomes, no seu novo posto, te
nha assumido compromissos po
liticas de qualquer natureza com

o sr, Getulio Vargas ou tenha
um minimo de participação em

qualquer setor administrativo.
Por isso mesmo os escandalos
do governo e de seus desastra
dos auxiliares não atingem a

Missão Militar Brasil - Estados
Unidos, nem esta tem COmo to
mar .conhecimento ofirtal : de
tais escandaloso Se o brigadeiro
Eduardo Gomes fossyum ' ho
mem politico ,em atividade par
tidaria estaria, certamente, na

vanguarda da resistencia moral
e civica que Aliomar Baleeiro
tão bem representa na-Câmara.,
Fora dessa atividade, ele acorn-:

panha, sem duvida, com a aten

ção de um patriota e líder da

opinião publica, nas horas difi
ceis, a marcha dos fatcs e o

desesperado sofrimento do po
vo bi asileíro, que ,é vitima prin
cipal de tanta, incompeteneia-nos
altos quadros da adminstração.

e PSD, lamentavelmente, apro
vou o VETO presidencial. Go
vemo trabalhista ...

x-x-x

Govêrno
Devemos ter na memoria as

notáveis palavras com que Edu
ardo Gomes encerrou a sua cam

panha eleitoral no comicio da Es
planada do Castelo em 1950. En
tão,' ele disse que a Nação esta
va esclarecida e avisada - em

condições, portanto" de escolher
o seu destino e sofrer as .. conse

quencias boas ou más dá sua pro
pria vontade. A Nação, dividida,
tornou possivel á minoria, em

extase, remeter ao Catete o velho
ditador deposto em 1945. Os re

sultados aí estão. Evidentemente
nunca poderia o brigadeiro Edu
ardo Gomes ter uma parcela de
tolerancia, ao menos, com essas

desgraças todas que ele previu e

tentou impedir, esclarecendo o

povo numa campanha de esforços
e sacrificios pessoais extraordioa
rios AS3im, toda tentativa no sen

tido de envolver o grande solda
do brasileiro na aventura deste
governo, representa uma injuria ao

seu carater e ás gloriosas tradições
de seu espirito civico.

No fmt;nto, o- telegrama � da
Assembléia de Pernambuco deve- .

ria soar aos ouv idos do sr, Getu
lio VaI gas como um toque das
niinimaa áspirações nacionais nes

ta emergeocia terrivel. A Nação
deseja realmente que o 'governo se

renove e se fortaleça com homens
capazes e decentes, - e põe nes

sa perspectiva as suas ultimas es

peranças de uma solução consti
tucional para a miseria publica.
Disto é demonstração cabal o a

nimo com que foi recebida a no

meação do - brigadeiro Eduardo
Gomes Uns entendiam, na sua
justa revolta,'que ele não deveria
aceitar, o cargo para não se':. mis
turar com este governo. Outros,
compreendendo a natureza tecni
ca da função atribuída ao ilustre
soldado." �iam. come satisfação a

presença de um homem' de bem
representando o Brasil no contacto .

com chefes militares estrangeiros:
Muitos outros, como' os deputados
pernambucanos, pretendiam en

contrar no ato do presidente da

Republica o primeiro sinal de re-"
cuperação moral e politica do seu

'governo após dois anos de cala
midades. '

Na realidade a razão estaria
com os que 'ficaram na segunda
hipotese, - e sabem ,que o bri

gadeiro Eduardo Gomes, nessa no

va função, como no comando da
base aérea de 'Pernambuco, duran
te JI guerra, manterá junto aos

nossos aliados norteamericanos a

mesma atitude digna e leal que
naquela epoca tanto elevou e pres
tigiou o concurso do Brasil entre
os defensores soberanos da causa

democratica no mundo.

Isto, como se vê, nada tem de
solidariedade, apoio ou tolerancia
em relação ao governo de Getulio
na sua politica desastrada e na

sua administração desonesta.

,Rafael Corrêa de Oliveira
, Do "Estado de São Paulo"

\

Amanhã ás 17-.e 20 horas

no Cine Teatro Vera Cruz

AVENTURAS
DO CAPITÃO BLOOO

,

PRECISAM�ASE

Com urgencla de

Oficiais Sapateiros'":Soladores
Tratar na Firma

IRMAos TREVISANI LTDA.
,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNiCIPAL D.E '(ANOINHAS \ -\·
........

!������'!'!!:"""'�!"'!'!"!!!!'!!!!!'!�I
Balan(ele da Receita Orçamentaria, ,,'ere�te ao mês. de Fevereiro de 1953' Tecelagem <Sarioinhas S. A.

Aviso aos acionistas e demais interessados

.

Comunicamos aos srs, acionist�s e· demais interessados -que, co�
forme resolução da Assembléia Geral Extraordinária.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.

TECELAGE.\1 CANOINHAS S A.

o 11 1
1,,0· 12 1
O 17 3
O 18 3
O 25 2

O 27 3

1 11 �
1 15 4
1 22 4
1 23 -t
1 24 1

2 01 O
2 02 O

4 12 O

4 13 '0

4 H O
4,15 \)
4 -16 O

6 12 O
Õe'. ,6 14 O
• ·6 20 l (J

6 21 (I

6 22 O
6 23 O

:'.AriterioJ: '-1 Do Mês Total
I

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a)_" Impostos
Imposto Territorial

Imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxa .de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judícíáríasé 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

lubrifícantes
-

Quota-parte imposto federal sobre a renda
Quota prevista no"art. 20 da Constituição Federal
Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

.

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa

'

Receita de Indenizacões e Restituicões
Contribuicões Diversas

.'

Multas'
.

Operações de Credito
Eventuais

y' SOMA � Cr$ .

Saldo disponível do exercício de 1952
,"

Canoinhas, 2.8 de fevereiro de 1953

183.305,90
97 ..032,80
8.793,10

3930,0,0
4005,10
34.07,00

Gilberto d' Aquino Fonseca
Resp. �p/, Contador Prefeito

Benedito T. Carvalho Jr.

7.584,70

202,00

7.708,80
5.105,] o

1.579,20

322.653,70

15.44.1,50.
124.898,60

3.4.75,00

3.915,00
3.375,00
9.911,50

5.563,00
29.087,60

688,00

198.747,10
221.931,40
12.268,10

7.875,00
7380,10

13 318,50

13.147,70
29.087,60 ."

890,00

62.926,20" 62.926,20.

400,00

<,

4.246,20
4..376,30

1.74.1,60

'11.955,00
9.4.81,40-

3 320,80

336.20

5926'65.40

23.704.,80
616370,20

PREF'EITURA: MUNICIPAL .DE. CA'N()I�HAS

__ �,��,20
270.011 ,70

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

-'.
4

Bãl.ancete d-ª. Despesa OHalhe.ntaria referente ao in�s de Feveréilo de 1"953
t'!' Ji

• � .._

�
.

'Código
•

O 03
o 03
O 04

\'
. O 04
0,04
O 04
O 2"
·0 20

.

O '20", f
0'20 2
0'-20 3

, O 23

0.23-1
O 24
O ·24,;; 1
o .24··Z

,>

.

. "

T'I T U L O S
DESPESA ORÇAM.ENTARIA

Anterior ·l ��: �ê�_J-'-;:t�

4:00,00

ADMINISTRACÃÜ GERAL
O. 'LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
O 1 Pessoal variável
01 1. Gratífícação ao auxiliar de Secretaria dá Câmara
02 Material permanente

" .

<�
,< O 02'1 Aquisição de móveis, utensilíos, etc.

Material de consumo
'

1 Materíál de expediente, livros, etc. l

Despesas diversas
.

� .. "-

I Serviço postal, telegráfico e teleíoníco"
2, Assinaturas de orgãos oficiais, etc: ,

3 AjUda-de custo.aos Vereadores

I
. EXECUTIVO - GOVÊRNO,

Pessoal fixo,
Subsidio ao Prefeito

Representação ao Prefeito

Representação aos Intendentes Distritais não exa-
tores

.

Material de consumo .

Aquisição' de combustível para automovel
Despesas diver-sas

.

Custeio· de veículos, moveis e utensílios
Despesas-de 'transporte do Prefeito, quando em via-

.

gem adrilipistrativa' .
>

O 24 3·; DIárias' ao Prefeito quando a serviço fora do muni
cíp!o

,O 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no_ interior
O 4" ,ADMINÍSTRAÇÃO SUPERIOR'
o 40

.

Pessoal fixo
O 40 1 Secretário - Padrão Z3'

. O 40 2 Auxiliar de Secretaria - Padrão N-
r.;

O 43 Material de-consumo
O 43 1 Conservação de 'moveis e utensílios

.

�

O' 43 2 Impressos e material de expediente
O 44 Despesas diversas
O 44 i Serviço postal
o 44' 2'� Serviço telegráfico

.", O 44 3" Telefones
O 44 4 Publicação do expediente

'

O 44 5 Assinaturas de jornais oficiais

O, 7 SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS "

O 70 Pessoal fixo
Ó' 70 1 Diretor da Fazenda - Padrão Z2
Q ,70 2 Contador - Padrão Z2 :

O 70 ii Dois' Escriturários - Padrão ti
� ,O" 70' 4 Escriturário Arq'tllvisla - Padrão R

O· 70 5 Almoxarife Padrão K

,.

48',90

1.500,00

600,00

.'

375,50

'500,00

,1.500,00
1.100,00

600,00
81,00

)93,00
.

90,40
332,80
800,00
160,00

2000,00
2.090,00
2800,GO

Il.loo;oo�.

1.500,00

600,00

300,00

I

500,00

1.500,00--
1.100,00

6.725,00

1()8,10
64,70

332,80
800,00

.. 2.000,00
2.000,00,'

.

'<".2.8.00,00
'1�100,00

r;"

] 32,00

3.00D,00

1.200,ôo

,

375,50

4.740,00

1.000,00.

3.000,ClO
2.200,00

600,00
6806,00

301,10
155,10
665,60

1.600,00 "

160,00

4,.000,00 .

4.00d,00
5.600,00.

Dr. Osvaldo S. de Oliveira
Diretores

Altavir Zaniolo
3x39 I
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ii Banco Ind. e tnm. de Sta. Catarina SIA U
" "
" "

:: Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegráfico: c I N C O ':. I'
.,

is Taxas de Depositos..

ii COllInS Df tllOUlt1EHIO
ii A Disposição

.

2"%a, a. Com aviso de 60 dias 4%a. a.
ii Limitada 3%a,a." "90" 4 V2%a. a.
g. Particular " 4%a, a. "120 ,,' 5%a. a.

H-Limitada Espeda14V2J/oa. a. Prazo Fixo 6 mêses 5V2%a. a. ::
:g ",. Prazo Fixo 12 mêses 6%a. a. ::

n /� DEPOSITO� POpULARES 5% - RETIRADAS LIVRES ii
ii Agenda nesta cidade à Praça LauroMüller, esq. R. Major Vj�ira ii
ii Abrõ uma conta no "Ínco: e p'Bg"ue com cheqúerii•• ,. II.
•• ., II.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::
\

J,oinvHle s, 4.,Usina "Metalúrgica
« . JOINVILLE -:- 'Santa Catarina

--------..1--------

FABRI.€:AI\TES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de

Precisão, tipo pesado - Plainas Limadoras - Martelos Mecâ:nicos - Máquina de

Furar, de coluna - Ventiladores para forja de férr-eíro - Ventiladores Aspira
dores - Bombas de Diafragma � Bombas a Vácuo - Caldeiras e Autoclavts'-

.

Instalações, para Olarias - Máquina para cíltnd-ar selas
- Chapas para fogões -

Formas para faln-icação de tubos de. concreto - Engenhos' de Serra Jlorizontal
e Tíssot - Tesoura"Guilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina

para chapas de aço doce - Desfolhadeira para tôros - Afiadeir'as Automáticas - ,

Moinho Batedoc» FurndeicasHâpidas : Máquinas para cortar forragem - Moen
das de Cana e squalquer tipo de Máquinas sob-orçamentos e desenho.

.
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�
.
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'

Representante nesta Praça 29x�O

CôrteJ. Hua:Vida'I-RnIIlUS, 33 . ],<'(IIIP, 125_
CANOINHAS - S'. CATARr�A

SIRVA-SE DE QUEM QUIZ�R ...

,Más:"se quizer ser .·berp .servido, sirva-se' da
"): .

,! "-�

Wo,lf;am' Ltda .
. Tr�nsportadora-
SÃO PAULO CtrNOINHAS

C. Campos, 272 . F. Schmid t, sjn

Fone -- 9-66�55 Fone - 112

Servimos bem para servir sempre

,A.LUIVlf 10

bom e' barato
senlpre ·118

(!a,d,4 ,�.,tit(L·

. A Gerência do Cine Ve
ra Cruz solicita aos srirs-

. ...

paIS OJ.l resporrsavers, que
não se façam acompanhar
de menorés de 14 (QUf\
TORZE) anos, nas sessões
noturnas, para evitar dis
sabores.'

Canoinhas, 7 de março
de 1953 .

OTIMO NEGOCIO

VENDE-SE

de todos os tamanhos.
Selo de prata e de ouro.

}mportação direta da lngla�erra.
A IF�ços sem intermediários.

Novos, lindos é modernos,
�
desenhos. 1X

Um Caminhão F5, 6 cilin

dros, 1951, com reduzida, to
nelagem 'mínima 4 mil qui
los, com 18 l11i1 kms. percor
ridos; cart'ocerié, p n e u.se.

� sobsalente em condições, e

quipado com pertences.
de ernergencia.

Preço: á vista Cr$ 120.000,00

Informações nesta redação'

Tapetes�CongolellQl,

Càsa Schreíber
�.'

r
•

, k

,.
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.i·MOINHOS PNEUMATICOS A ·CILINDRO ir.!:� 'I .

.

, , "�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®��®@®lI
M�nho, para trigo de qualquermil' � I�stalações comp.letas para pr?n.
capacidade - Moinhos para milho � €'I ta entrega - Asststencla tecnlca o

. . . ®
" � especializada permanente - Má- �

j
Peças e aceSSOFIOS p. moinhos �' c- ,� xirno rendimento em extração, �

Garantia absoluta -� ,� produção e funclonamehto �
,®®®®®®®®®®®®®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®®® . '®

®®®®®®®®®®®®®®®®®,�J®®®®®®®®®®®®®@!�® ®®®®®@®(!)®®®®®®®®®�l®®®®®®®®®®®®®@(�®®®

�i Mais de cincoenta Moinllos "OCRIM" instalados em menos de dois anos nos EsJados do Brasil, são a garantia da �.
� qualidade e perfeição das instalações feitas pela maior Fábrica Italiana de máquinas para Moinhos e Silos. �
®. I

� ,

' Inforrf,acões em Canoinhas - J- CORTE - Rua Vidal Ramos, 33 - ex. Postal, 76 'm�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®I�®®®®®®(!l®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®€l®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@®®®®®®®®®®®®!&l®®®®

Exclusivista �o Município
João J. Pereira.
Rua Vidal Ramos -t»

Caixa Postal 97 •. Fone 298
m ! ; _. '4 ... ±iHViri!!r_

C A N O IN H·A 5

I DR. GENTIL_ BORGES FILHO 1"** _

h. -

I l\tl E D I C O I Roupa suja I
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto

'1 I
-

,

I" Alegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática

I
ava-se

. aqui
nos Hospitais de Porto A�egre Só com o

'

ICirurgia e Clínica Geral _. Tratamento pré-nupcial e'

I'
Sabão Tupy

.

pré-natal •• Especializado em doenças de crianças
Consultório anexo'à Farmácia Machado - Hesidência à .. �

--

Rua CéL Albuquerque - Fone 288 - Canoinhas - S, Catadna
.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

:-
5a - 4i!

e-e-;--'
.�-...

:�"- .; na Casa Erlita

I DR.MÀ�IO MUSSI
MEDICO .

Já está atendendo em seu consultório a rua

,
Senador Schmidt 44, Edificio ,IIMussi".

Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

ICANOINHAS - Fone 252 - Sre. Catarina
-

::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::!=�::::::::::�:::::::::::�::::::::::::::::::::
.. ..
.. ..
.. ..
811 \1.

ii Dr, Aristides Dteme-r ii
u �
" "
n �

ii (3IRURGIÃO DENTISTA i'i,
" -
..

.

..
" "
H �
.. ..

i� Raios X - Pontes Moveis e fixas
-

Ji
.. ..
H "
H "

ii' .Dentaduras AnatomicBS li
" H
.. - ..
H "

55 . Rua . Vidal Ramos ::
.... ..
u "

ii CAN'OINHAS SANTA CATARINA :5
" "
.. ..
ma ••

:=:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::�::=:::::::.:::::::::::::�::::::::::::::::::::

I MOVEIS CII'10
QUARTOS.SALAS-TERNOS ESTOFADOS

.

A' Vista ·e em Prestações
REPRESENTANTE NESTA PRAÇA 5x

Rua CeI. Albuquerijile
Caixa. Postal, 31Benito G."Bastos Fone, 112

_

Oficina Relampago
de .Joêso Frederico Siems

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

CAIX·A POSTAL N. 93
CANOINHAS STA. CATARINA

Ix
........ulllimnlE5?IIIII·__.hllllnl!i:l.__ZZIilll!lrlríl!A!-millliii ,,_r� s,....

Vel'lde-se
EM TR�S BARRAS

I Do'js lotes de terras, si
tuados em esquina de uma

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

conservação e em perfeito
funcionamento, Um estabe
lecimento comercial; em 0-

timo ponto, com transf'eren
cia de aluguel do prédio,
Preço e informações com

José Pa<jilha
Três Barras Ix

=QUAL-IDADE

��MP. ·1

fE!!iW6
'-"

Ma f!elojoaria Suissa
de Gnilhermo. J. Q, SOtlZ1 •

v, S poderá comprar re
logios, bijouterias, ali

anças, anéis em geral,'
por preços razoaveis

.

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

Sociedade'Beneficente Operária
CONCORRENCIA PUBLICA

A Diretoria da Sociedade Beneficente Operâr ia, devidamente
autorizada em assembléia �erlll 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 SO,CIAL nas seguintes condições:
1) As propostas deverão S(;I' encaminhadas à Diretoria da So

ciedade R tê l� de abril próximo, em envelope fechado, e serão aber
tas exatamente às 22 horas daquela data, na presença dos interessados. "

2) ,\s propostas deverão conter:

a) orçamento da mão de obra para o levantamento da estrutu

ra do prédio, inclusive cobertura (eteruit) e acabamento das lojas,'
excluindo as vitrines;

b) indicação da data do inicio da obra (de preferencia em a

bril) e o prazo aproximado da conclusão;
c) concordância do interessado no sentido de sujeitar-se fi con-

traro, caso vença a concorrência.
.'

3) Estão à disposição dos .interessados. na séde social, as plan-
1

tas do edifício, 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, l5 de março de 1953

ROLF WALTER OSVALDO KOCH
. Presidente 10 Secretário

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Rmsll, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no, 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - N aturalisações e titulos declaratorios.>

C_ausas Criminais.
.

••••••• o '"!.

Escritório e residencis:
Flua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

VENDE-SE

Negocio
de ocasião

fEstá no fim a venda de
datas e algumas casas

para moradia e ponto
de negocio.

.4.pl'oveitem

•

Tratar com

Feres Coury
CARVALHO I

. I
DR.. SAULQ

" Advogado
i .Escritorio e residencia

I.�ano_�n�: scoronel_A_lb_,U_:.q.....:_e_r_q_u_e_s_/n_-__F_O_�_�,_�_�_�a_r_in_,a_._,

'NUNDt=l EXISTIU IGURl

•

fCÔNTHA CAS�A. li

OUflJA DOS CA· t
BElOS f DfldAIS ,�
a HCCOES DO

P,A R A F E R I DAS,
EeZ·EMAS,
'INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 Q A S,
E 5 P I N H"AS, E'1 C.

��==�==:====c==�,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balan(ete

.

da Desp'es4 Orçamentaria referent, ao '!lês de Fevereiro 4e 19.�3
Código
Local TITULOS

D�SPESA ORÇAMENTARIA
Anterior .1 Do mês Total

,

o 70 6

o 70 7
O 73
O 73 1
O 74
O 74 1

o 74 2
O 9
O 90
O 90 1
O 94
O 94 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 02
1 02 1
1 03
1 03
1 1
1 11
1 II 1
1 13
1 13 1
1 14
1 H 1
1 2
1 24
1 '24 1
2
2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

2 8!t 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94, 3

2 94 4
2 94 5
2 94 6
2 94 7
3
3 O
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2

3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31 1

3 6
3 60
3 60 I
'3 M
3 64 1
3\ 8
3 84
3 84 1

3 84 2

2 84 3

3 ·84 4
4
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 1

4 94 2

.Auxílíar da Agência Municipal de Estatística -

Padrão R
Agente Florestal - Padrão T
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas
Despesas- de transporte de funcionários.quando em

serviço'
Diárias a funcionários em viagem a serviço

.

SERVIÇOS DIVERSDS
Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão O
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura •

EXAÇÃO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão Z
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis 'e utensilios
Material de consumo

1 . Material de expediente
-

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

S�RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas

,

Viagens de interesse do 'serviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro -- Padrão K
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po-
licial .'

.

Asilo Colonia santa Teresa (Leprosarío).

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a índígentes
Assístêncía hospitalar a indigentes
Sepultamento 'de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia
Postos médicos rnunictpaís

. .

EDUCAÇÃO PúBLICA
ADMINISTRAÇÃO. SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO; SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo '

Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do: normalistas e giAasianos, padrão M a Cr$ 850,00;
regente ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementarístas, padrão J, a Cr$ 650;00; não ti
tulados, padrão I, a o-s 600,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a
Cr$ 500,00
Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à 'terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo

.

Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório" _

Ao Estado para manutenção do Curso Ccrnplemen
tar anexo ao Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte" .

Bolsa escolar e enxoval a,um aluno que cursa a
"Escola Industrial de Santa Catarina por conta
do município
Bolsas escolares diversas

SAÚDE PÚBLICA
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado.

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadíços

1.100,00

60,00
360,00

900,00

400,0.0

1.800,00

10.487,80

240,00

700,00

3.223,60
250,00

1.679,0('
80,00

700,00

130,00

22.900,00

1.000,00

816,70

1.300,00

250,00

1,000,00

1.100,00
1.300,oQ

229,00

900,00

400,00

1.800,GO

6.782,70

240,00

700,00

1.934,00

260,00

130,00

23.14,5,00

1-000,00

1.016,70

1.300,00

250,00

800,00

2.200,00
1.300,00

60,00
589,00

] .800,00

800,00

3.600,00

17270,50

480,00

1.400,00

5.162,60
250,00

1.679,00
8e,00
260,00
700,00

260,00

46.045,00

2.000,00

1.833,40

2.600,00

1.800,00

•

Juizo de'Direito da Comarca de Canoinbas

Vendem-se em Major Vieira
127 alqueires de terreno de cultura 'e caiva, distante 8 kms.

da Vila de ·Major Vieira, a Cr$ 140.000,00.
.

Uma casa mediudo 7x5 mts com 5 litros de terreno cercado,
,no valor de Cr$ 10.ouo,00 .. Urna casa com to litros de terreno, Cr$
7.000,00, ambas situadas na Vila de Major Vieira.

Uma casa em Canoinhas perto do Colégio, com data, galpão,
poço, etc. Cr$ �5.ooo,oo. Uma ferraria com todas 6S maquines e

cbaves novas, Cr$ 14. ooo.oo. Um aparelho para solda, novo com 14
bicos Cr$ 3500,00. Uma carroça. com um par de arreamento, Cr$
3.000,00. Uma charrete em perfeito estado de conservação. Cr$ 1.500,00.

Uma casa com 2 alqueires de terreno na Vila de Major Vieira,
Cr$ ô.ouo.oo.

4 alqueires de terreno caiva com erval distante 2.000 mts. de
Major Vieira, Cr$ 4.000,00.

.

4 alqueires ôe terreno situado em Rio Claro, com aguarias e

lenbeiros de 1"., Cr$ 4.500,00.
Uma casa, medindo 12x9 mts. com 15 alqueires de terreno

sendo 4 de. cultura distante l.ooo de Major Vieira, Cr$ 25.000.00.
Uma caminhonete em perfeito estado, Cr$ 12.000:00.
lo datas no quadro sub-urbano, a Cr$ Looo.oo cada. Forne

cerá madeiras para a construção das casas nas referidas datas, por
pFeço de custo.

.

Os interessados deverão procurar ° sr. Antonio Marou Becil,
em Major Vieira.

EDITAL DE CITAÇÃO DO RÉU
EUGENIO BARBOSA

.

O Doutor LOURENÇO RO
LANDO MALUCELLI, Juiz de
Direito da Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc ....

FAZ SABER ao réu Eugenio
Barbosa, uão qualificado, atual
mente em lugar incerto e Dão sa

bido, que no processo-crime que a

Justiça Publica lbe move pelo cri
me no artigo 129 § i- II do Có
digo Penal, foi designado o dia
22 de abril, ás 14 horas, para na

sala das audiencias do Juizo de
Direito, no Forum, no Edifício da
Prefeitura Municipal desta cidade,
proceder-se ao interrogatorio do
dito réu, podendo logo após, ou no

prazo de três dias apresentar de
fesa escrita, bem como rói de tes-

.

ternunhas que tiver, tudo na for
ma e sob as penas da lei, fican
do -igualmente citado para todos
os demais atos e 'termos do pro
cesso. até final, pena de revelia.
Para conhecimento do mesmo,
mandei assar o presente edital
que vai afixado no local do costu
me e publicado iHI forma legal,
juntando-se copia aos respectivos
autos. Dado e passado nesta cida
de de Canoiuhas. aos 31 de março
de 1953. Eu, Zeno Bendito Ribei
ro da _Silva, Escrivão, ° escrevi.

O Juiz de Direito

Lourenço Holaudo Malucelli

Está conforme ° original e dou íê..
.

Data supra.

,O Escrivão: 'Zeno Benedito Ri
beiro da Silva.

EDITAL DE CITAÇÃO DO RÉU
JOÃO MORElflA. com o prazo

de 15 dias.
"

-

O Doutor LOURENÇO RO.
LANDO'MALUCELLI, Juiz de
Direito da Comarca de Canoi·
nhas, Estado de Santa Catari
na. na forma de lei, etc...

FAZ SABER ao. réu João
Moreira, não qualificado, atual
mente em lugar incerto e não sa

bido, que no processo crime que a

Justiça Publica Ibe move pelo cri
me do artigo 129 § l° n°.• 1 do
Código Penal, foi designado o dia
22 de abril proximo vindouro, ás
15 horas, para na sala das audi
encias do Juizo de Direito, DO

Forum, no Edificio da Prefeitura
Municipal desta cidade, proceder
se ao iuterrogatorio do dito réu,
podendo logo após, ou no prazo
de três dias apresentar defesa es

crita, bem como rói de testemu
nhas que tiver, tudo na forma e

sob as penas legais, ficando igual
mente citado para todos os de
mais atos e termos do processo,
até final, pena de revelia Para
conhecimento do mesmo, mandei
passar ° presente edital que vai
afixado no local do costume e pu
blicado na forma da lei, juntan
do-se copia aos respectivos autos.
Dado e passado nesta cidade de
Cauoiuhas. aos 31 de 'março de
1953 Eu. Zeoo Benedito Ribeiro
da Silva, ES!\�'ivão, (J 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.

Preço de ocasião
Venae -se em Marcilio Dias,

um terreno distante 1 km.
da Estacão, com agua per
manente, uma casa de mo

rada, paredes duplas, porão
de material, 6 paióis, todo
cercado, excelente pomar e

diversas benfeitorias de Ia
vrador organizado.
Uma casa de madeira, des

montada ..

Dois lotes cercados, per
tos da Escola.

Ver e tratar preços e con
dições em Marcilio Dias, com
o proprietário H e 11 r i que
Goestmeier. 3x

LINGEIUE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

CasaErlita

Vende-se,
Uma casa de material, si

tuada a h.ua Vidal (-{amos.

Ver e tratar na Casa Pro

gresso, com o sr. Eduardo
Klodzinski.. 4x

Um presente
co�prad() na

Casa Erlifa.
sempre agrada

RENHiR
A BOA ROUPA

.

?Tem bom gosto.
Tome Café S. Tereza
Para seus anuncies?

CORREjO DO NORTE
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Gove·rno Municipal
Requerimentos despachados

-

Albino R.. Budant, licença em prorrogação, por 30 dias,
para tratamento de saude; Carlos Woitexen, baixa imposto carro

de lavoura; Moacir de Paula, transf. bicicleta para Osvaldo Viei

ra; Rufino Oliscovski, transf. imposto autornove I para Vitalina

Olescovski; Augusto Schupinski, licença. para estabelecer casa co-

.
mercial em Alto das Palmeiras; Ceramica Marcilio Dias Ltda., li
cença para estabelecer Olaria em Marcilio Dias; Francisco Luca

chir.ski, licença para estabelecer Ferraria; Antonio Maron Becil,
baixa imposto Mercador de Madeira; Uto Willy -Dalchau, licença
para estabelecer Casa Comercial e Salsicharia; Helena Kohler

Zimer, transf. area 16'bOm 2 na rua Vidal Ramos e 800m2 na rua

Cel Albuquerque, para Alvaro Mallon & Cia; Osvaldo Kicheler,
licença para estabelecer carpintaria em Bela Vista do Toldo; Ul
rich Wiltuschnig, licença para construir 44m. de muro nas ruas

Paula Pereira e Felipe Schrnidt; Irmãos Bressan Ltda. licença pa
ra esta bélecer deposito de ven :las de Vinho, tendo como ccnsig
natado a firma Com. e Jnd. Germano Stein S.A.: Zeno B. R. da

Sijva, licença para construir 20m. de cerca de imbuia a rua Barão
dO Rio Branco; Oscar Frank, licença para estabelecer Alfaiataria,
a rua Paula Pereira; José Irineu de O. Peters, transf. bicicleta

para Antonio Andrade; Francisco de Oliveira, Bolsa. de Estudos;
Narciso Rodrigues, transf carro de lavoura para Osvaldo Vieira; Isi
doro Novak, 30 dias de licença; Getulio D. da Silveira, licença
para estabelecer com Bar e Sorveteria a rua Paula Pereira; Max

Schumacher, licença para construi r casa residencial a rua Getu
lio Vargas; Ma_x Schurnacher, licença para' instalar botequim, as

margens do rio Negro; Evaldo Witt, licença para estabeler-se co

mo Pintor, sem estabelecimento; Luiz Doerlitz e sua Mulher,
transf. area 1600m2" prolongo ruas Vidal Ramos e Major Vieira,
para Helena Maria Kohlcr; Estanislau Lesniowski, baixa seu ca

minhão; Ind. Mad. Alberto Tokarski S.A, transf. caminhão' para
Francisco Karoleski; l ndde Mad. "Três Barras" Ltda, licença pa
ra estabelecer com Beneficiamento Geral de Madeiras e Constru

ções em Geral;' Ernesto Greipel e sua Mulher, transf. 800m2, su
burbio desta cidade, para Bruno Kohle r; Erice Schneidewind, bai
xa sua motocicleta; Antonio José da Silva e sua Mulher, transf.
area 800m2, sita Arroio do Monjolo, para Selerr.e 1. Seleme; João
Siems, transf. automovel para Otto Ritter; Ana Messias de P. ,e
Silva e seu Marido, transf. area 1575m2, para Nivaldo Moreschí;
Alcyr Woitexen, licença para, construir aumento em sua casa, des
tinado a deposito e para transformar uma janela em porta; Luiz

SaJomon, baixa sua bicicleta; José Teixeira' das Neves, baixa car

ro de lavoura; Artur Schieffler, baixa sua barbearia; Heribert

Maul, licença para abertura de barbearia; Carlos Romais, eXCE>SSO

de terras; Michel e Ithass Seleme, licença para demolir uma ca

sa em Agua Verde, e licença para construir uma casa residencial
e comercial, frénte de alvenaria; Theodoro Artin, licença para
construir casa de madeira, H rua Marechal Deodoro; Claudio No

vak, transf. bicicleta para Waldemiro Schuckes; José, Steidel, con
tinuação de licença; José Antonio Bueno, baixa de impostos; Ori
des Rodrigues, baixa de Mercador ambulante; Orrdes Rodrigues,
transf carro de lavoura, para José de Lima; Curt Wolter, baixa

bicicleta; Ccnsubral Ltda., baixa 'caminhonete; Julia Novitzki, bai
xa, botequim em Alto" das Palmeiras; Horst Bollmann, para esta

be lecer botequim em Alto das Palmei.ras; 'Maria Sebastiana da

Costa, Tokarski e seu marido. transf. area 1600m2 para Celso

Zippel; Helena Schlemm, demarcação de datas, a rua Wôlf Filho;
Marcelino Rutes, continuação de licença; Florentino Alves Vieira,
continuação de Iicençâ; José de Deus Bueno, licença para estabe

lecer casa comercial e botequim em Serra do Lucindo; Vicente

Deminkoski, licença para demolir casa de madeira em Marcilio

Dias; Wiegando Olsen S A, baixa duas carroças de lavóura; Al

fredo Ernesto Lepper, baixa automoveI; Emiliano A. Seleme, bai
xa bicicleta; G)..lilherme Crosskopf, seja aprovado loteamento fei
to em seu terreno sito suburbio Agua Verde; Helena Schlemm,
{ransf area 2310m2, a rua Wolf Filho, iJara Estefann Wrubleski;
Vendelino Klock, licença para construlr casa residencial de alve
naria, a rua 6 de Dezembro; Francisco Pruss-ack, baixa imposto
carrb de lavúura;. Frederico Briski, teansf. carro de frete para la

voura; Ernesto O. Bishop, baixa sua climinhonete; Minero Bitten

court, transf. bicicleta ,para Antonio Latchuk; Emp. Inrl. Fuck

Ltda" baixa caminhão; Antonio Cordeiro Maciel, licença para
transformar uma janela em porta, a Praça Lauro' Müller; Alvaro
Ma.llon, baixa sua !'lerraria, em Bonetes; Alvaro Mallon, baixa
dois caminhões; Manoel Grein, baixa- carro de lavoura; Adete Mül

ler, continuação bolsa de estudos; João Lear,dro Gonçalves, transf.
caminhão pars Hatschok Cia. Ltda.; Jacob Kava, transf, automo
vel para João Frederico A. Siems; Guilherme Grosskopf, por afo
ramento 3048!m2, em Agua Verde; Francisco Rumpf, e sua mu

lher, transf. 800m2, sita suburbio desta cirlade,' para Julio Rodri

gues; Adolfo Bauer e 'sua mulher, ií·ansf. 800'rn2t, a rua 3 de Maio

para Celso Bauer; Adolfo Bauer e sua mulher, transf. 800m2, a

rua 3 de Maio, com casa de madeira, para Silvio Bauer, Orlando

Bauer,A rtur Bauer Filho e ouiros;FredericoWitt e suamulher, transf.
area 408m2,' a rua Major Vieira, para Sahd Seleme; Francisco

Rumpf e sua mulher, transf. area 1200m2. para Joaquim Silveira;
Alfre,do Trapp e sua 'mulher, transf. area 815m2 e uma casa de

madeira, para Ema Godoi; Eulilia Schumann Valerio e seu mari

do, transf. area 2.10:2,50m2, para Eduardo Schumann; Joaquim
Gonçalves Pereira, licença para estabelecer ca'3a comercial em

Paiol Velho; Epaminondas Simões de Oliv"eira, balxa carro de la

voura; Amaro Martin; dos Santos, licenca para estabelecer sapa
taria em Papanduva; Francisco Granzb, licença para estabelecer'
olaria em Papanduva; Gregorio Malicheski, lice'nça para estabe

lecer· ferraria; Julio Urbélneck, licença para estabelecer moinho

de cereais, em Pulador; Estefania Karvat, baixa botequim, em

Rio Bonito; Argemiro Borgês Vieira, licença para estabelecer ca

sa comercial; Luiz Doerlitz e sua mulher, transf. area 800m2, pro,
longamento rua Major Vieira, para Maria Siwka; Aclcllfo Bauer,
segunda via da cartr. de. aforamento n. 461; Ladislal:l Dwlischnei,
licença para estabeler barbearia, a rua CeI. Albuquerque; S A.
Moinhos R'io=Grandens�s, licença para estabelecer-se C JITlO. mer

cador de trigo, em gt�ão, farinha ,de tdgo e residuos,' tendo como

depositarios a Firma Irmãos Zugmann.

Registro
Civil'

Nereida Cherem Côrte, O"
ficial do Registro Ciuil: deste
primeiro distr ito de Canoi
nhas, Estado de S. Catarina.

Faz saber que pretendem
casar-se: HARRO LIPMANA
e EMILIANO VAKOSKY.

PORTARIA de 17-3-1953

O senhor Benedito Terézio de
Carvalho Junior, Prefeito.. Mu
nicipal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições, resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo com o art. 163, do

Decreto-LEi -n. 700 de,28-10.42,
a Terezinha de Jesus Ramais

da Silva, ocupante do cargo de
. Professor, padrão r. do Quadro
,Unico do Município, com exer

cicio na Escola Mixta Isolada'
de Cochos, distrito de Major
Vieira, por 90 (noventa) dias, a
contar de 16 de março de 1953.

DESIGNAR

De acordo com o art. 89. do
Decreto-lei n. 700, de 28-10-42,"
)

Otília Froggel, para substituir
a professora Terezinha de Je-

\

Ele, brasileiro, solteiro, ele"
trecista, natural deste Esta.
do nascido em Riachuelo, mu
nicipio de Blumenau aos 29
de setembro de 1927, domici ...
liado e residente nesta cida
de. "E' filho de Paulo Lip»
pmann e de Paula Larsen,
residentes em Ibirama neste
Estado. Ela brasileira, soltei
ra, doméstica, natural deste
Estado, nascida em Palmital
deste distrito aos 27 de abril
de 1929, domiciliada e. resi
dente nesta cidade. E' {ilha
de José Novakoski e Felicia
Novakosky, residentes r.zesté
municipio, Tem bom gosto?

Tome Café S. TerezaALBINO KARVAT e ER"
V/NA STA WAS. Ele, brasi
leiro,' solteiro, lavrador, na"

tural deste Estado, nascido em

Tamandua deste distrito aos

6 de outubro de 19::9, filho
de João Karuat e Vadistaoa
Karvat residentes em Timbô
zinho neste município': Ela,
brasileira, solteira, doméstica,
natural deste Esta.to, nasci»
da em Timbosinho, neste mu
nicipio, ao.') 25 de setem bro
de /931, filha de Francisco
Stawas e Angelina Niedzieis
ki, residentes em Barra Man»
sa, neste municipio,

�

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Vestidos baratos!

sempre na
,

Casa Erlita'

sus Ramais 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
(dezesseis cruzeiros).
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 17 de março de 1953. \

Ass.: Benedito Ter ezlo de Car
valho Junior - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

DECRETO de 18 de março de
1953. .

O senhor Benedito Terézio de
Carvalho Júnior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas; Estado de
Santa Catarina, usando de suas

atribuições, resolve:

EXONERAR

De acôrdo, com o parágrafo
10, alínea a, do artigo 92, do
Decreto-lei n' 700, de 28/10/42,
ALFREDO PINTO TABALI

PA, do cargo de Ajudante de

Operador de Máquina, padrão
S, do Quadro Unico do Muni
cipio, a contar de 18 de março
de 1953.

,-

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 18 de março de 1953, •

Ass.: Benedito Terézio de Car
valho Júnior - Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares
Secretario

I'

CLOBE CANOINHENSE

Sociedade Beneficente Operaria
Assembléia Geral Ordinária

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

que terá lugar em data de l' de maio proxime" pelas 10 (dei)
horas, na séde social, com a seguinte

_ '··ORDEM DO DIA:
"

\ Eleição da nova Diretoria E:' do C�mselho Fiscal, por, tér-

,mino de mandato.

NOTA:- De acordo com o art. 24, § unico, a assembleia'
funcionará 30 minutos depois com qualquer numero de presen-

, tes, caso haja falta na hora designada.
.1

AVISO IMPORTANTE:- As chapas, para concorrerem à
eleição, deverão conter o "de acordo" dos candidatos e serão
apresentadas à Diretoria, pàra fins de registro, até 8 dias antes.

OSVALDO KOCH· - la. Secretário

Edital de Concurrencia

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

para arrendamento do botequim deste Clube.
I ELIAS ALBUQUk'RQUE Os interessados deverão apresentar suas propostas á, Secre-
SILVA e NA[k cRESTA.VI. taria p�ssoalmente ou remeter pelo Correio, em envelopes (e-
Ele, brasileiro, solteiro, mo- chados até às 18 (dezeoito) horas do dia 30 de Abril, obede-
torista, natural do

. Paraná, ceodo as seguintes condições:
\

nascido em <ão Mateus do
Sul, aos 8 de julho de 1925,

. 10 As propostas não podem ser inferiures á.Cr$ 2.000,00

filho de Hercüio Ferreira e' (Dois mil cruzeiros) mensais.

Luiza Albuquerque Silva, re» 20 Levar em conta que o contrato é valido por 3 (Tres) anos,
sidentes em Felipe Schmidt, a contar de 9 de" Maio de 1953.

neste municipio. Ela, brasi-
leira, solteira, doméstica, na-

'30 PelAS 20 (Vinte) horas do dia 30 de Abril, em reunião or-

furai deste Estado, nascida dinária, serão aberta!'. as cartas propostas, na presença dos in-

em Felipe Schmidt, neste mu»
teressados, sendo aceita a que melhor consultar os interesses
deste Clube.

.

nicipio, aos 15 de teuereiro
de /934, {ilha de Despaziano 40 A Diretorià reserva o direito de anular a concurrencia

Crestani e Paula Weber Cres» - se as propostas apresentadas não forem aceitaveis.

tani, residentes em Felipe . M'ais info�maçõe� e esclarecimentos, (,S interessados poderão
Schmidt, neste municíPio, obter, com o Sor. Secretario ou Tesoureiro. -,

Canoinha�, 30 de Março de 1953.

A DIRETORIA 4x

Art. 180, os documentos exi
gidos. Se aiguem souber de
algum impedimento legai, a

cuse-o para fins de direito.
E"para constatO lavrei O pre
sente que será afixado no lu
gar do costume e publicado,
no TornaI Correio do Norte
desta cidade. Eu, Nereida
Cherem Côrte, Oficial do Re
gic,tro Civil, o datilografei,
dato e assino.

Canoinhas, 7 de abril de 1953
•

WEREIDA CHEREM'CORTE
Olicial do Registro Civil

UNIVALDO ALLAOf! 6

MARIA ARILDA STEPHA
NE'5, .tle, brasilpÍ1'o, �olteiro,
lavrador, natural deste Esta
do) nascido nesta cidade aos

3 de Setembro de 1929, filho
de Pedro Allage e Eufrozina
_·Hlage, residentes neste mu

nicipio, Ela, b1'asileira, soltei.
ra, profess01"a, natural deste

Estado, nascida nesta cidade
aos 26 de marpo de 1933,fi
lha de João Pettres StePha ..

nes, falecido, e Tu/ia Costa
Stephanes, residente em Ma"
.for Vieira, neste municipio.

ALFREDO MANOEL DO
NASCIMENTO e MARIA
DA LUZ TABORDA. Ele,
brasileiro, solteiro, operário,
natural' deste Estado, nascI

do aos 12 de outubro de 1910
domiciliado e residente em

Viaduto' Leão neste municí
pio, filho de Manoel Lucrecio

-

do Nascimento, falecido, e.de .

Si/veria Camila Rebflo, resi
dente em ltape'ma. Ela, -bra
sileira, solteiru, doméstica,
natural deste Estado nascida
em Salseira, deste municipio
aos 25 de Julho de 1925, fi
lha de João Pereira Taborda
e Josefa Taborda Pereira, re
sidtmtes em Salseiro, neste

mtt;nicipio,
"

Apresentaram de acordo
com a Lei do Código Civil,

Seja economico
e faça .suas compras

Casa
Meu �migo!�"
Seja exigente e pão duro.
A crise está ruim; leve

apena's Cr$ 3,00 trocado e,.

asissta um bom filme to
das ás terças e quartas
feiras, no, G-ine Vera Cruz.

>I'I:�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GLORIA

HOJE:. Leir, filho do sr. Leo
nardo Brey, Odracir, filho do sr.

Ricardo de Oliveira.

AMAI\HÃ:- Srta. Vitoria Sele
me, professora em roinvile; srs.

Leopoldo Mayer e Modesto Za
niolo; Adilson, filho do sr. Lan
c;lualdo Voigt.
DIA 13:- Sr. Adolfo Schramm;

Roseli, filha do sr. Henrique I'rel-.
vitz; sra. Maria, esposa do sr. [oa
�uim Vieira Simões de - M. Vieira.

DIA 14:- .Sra. Elmy, esposa do
ir. Mario Mayer; srta, Genoveva

.Noniadoe I

Com a gentil srta. Ursula, filha
do sr. Iohannes Rothert, contra;
tou casamento, dia 5 do mês em

curso, o jovem Ingo, filho da sra.
Vva. Paula Bollmann.

� Em Tres Barras, contratou ca

sarnento dia 5 do corrente, a srta.
Albina, filha do sr. J0ão Farian e

de sua esposa dona Maria Farian,
com o jovem João, filho do sr.

José Adão Dias e de sua esposa
tlona Otilia Zenfer pias.

Contrataram casamento dia 5.
a sr ta. Joanita Koehler, residente
em Mafra, -e o jovem Rodolfo
HenniFlg, residente em Rio Claro.

.

j
Tambem a 5 do corrente, con

tratou casamento a srta. Elfriede,
filha da sra. Vva. Clara Trein,
com o jovem Izidoro, filho do sr.

Francisco, Jarschel e sua esposa.'
Aos noivos nossos efusivos pa

rabens, com votos de felicidades.

Soe. Beneficente Operária .

Subvenção Municipal
A Diret01'ia da Sociedade Bene
ficente Operária comunica aos srs.

associados que recebeu. em' .data
de hoje, a . subvenção municipal
que lhe foi concedida, no valor de
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzei
ros), por proporção do Vereador
sr. Agenor F. Gomes e aprovação
unanime da Camara Municipal. I
Canoinhas, 25 de março de 1953

Pela Diretoria da S. B. O.

ROLF WALTER - Presidente
OSWALDO KOCH - Secretário

VENDE-SE
Um motor V8 completo em per

feito estado de conservação.
Tratar com os srs. Alvin Wagner,
João Seleme ou Ernesto Greipel.

EFÊMERA Como já é do conhecimento pú
blico, o CANOINHA,S E. C., es

quadrão que já nasceu grande,
completará amanhã mais um ano·

. de existência. E para comemorar
tão festiva 'data, nada mais justo
que o "Mais Querido", oferecesse
aos seus fans e a todos os canoi
nhense, uma partida a altura dos
acontecimentos. O convid ...do de
honra será o valoroso e simpático
União Olimpico da cidade. Irati.
que pcimeiramente vem estreitar
ainda mais os laços de amizade
que une canoinhistas e olimpicanos.
Ouando da 'visita dos alvi-ru

br� aquela hospitaleira cidade,
dando inicio a uma série "melhor
de três", em disputa da taça "Ci
dade de Irati", venceram espeta
cularmente seu adversário pela
contagem de 5 tentos a 3; toda
via amanhã os rapazes de Irati,
estarão lutando bravamente por
uma vitória, que garantirá uma

terceira partida em local a ser

ainda sorteado.

CineTeatroVera Cruz
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas

Ano 6 - CANOINRAS- S. Catarina, 11 de Abril de 1953· N. 249

A apresentação inédita do Gran
de Musícel da FOX

e AlmaDe Corpo
Um elenco de "arromba" numa

super produção - Milita musica,
muita alegria, muitas cores, apre
sentando: Gloria .de Haveu. Harry
James e sua orquestra, June Ha-

. ver, William Lunding, Victor
(Sansão) Macture e outros.

Continuação da Série

Mistério dó Disco Voador
IMP. ATE' 14 ANOS

x x x

Amanhã em Matinée ás 14 horas

REPRISE

CENSUR'A LIVRE
x x x

AMANBÃ:- A's 17 horas

Louis Howard, Patricia Medina,
George Macrady, na película

. Aventuras do

Capitão Blood
Os mais perigosos piratas do Mar
das Caraíbas. comaudados pelo

-

célebre Capitão Peter. Blood
Novamente velejando pelos sete
mares da aventura, aí vem o

mais famoso pirata d« t()do� os

tempos. " Excitante filrne da r:o
lurnhia Pictures, extraído da
novela de Rafael Sabat ini.

Completará o programo a pelicula
Mexicana

Mulher que eu Perdí
Epico, dramatico, chucunt.e, cheio

ele amnr e �velllllrHS.
CENSURA LIVRE

AMANHÃ A's :20 horas

HErRISE
IMP. ATE' 14 ANOS

x x x

Segunda-Feira REPRISE
AVENTURAS DO CA P. BLOOD

IMP. À TE' 14 ANOS
x x x

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

Má é a Carne
Grandiosa Produção Italiana
IMP. A TE' 14 ANOS

x x x

58. e 6a. fe irat- A's 20 horas

Chamam-me urdinária.mas se voce

soubesse o preço q ue paguei por isso
Eu sou um criminoso. IlH)8 mesmo

assim tu me pertence"
Joan Crawford e David Brian em

ALCIDES. ISIDORO DE OLIVEIRA

Ai de mim, se em rápida ascenção
Fosse subindo sempre, .sem parar ...
Como Jacob na escada milenar,
Sem nunca ter levado um tropeção ...

Depois., Atingir o máximo de altura
Sem ter jamais em que pensar ...
Como esse mundo todo a me aclamar
Corno a mais venturosa criatura ...

Talvez me assomasse tal tristeza
Derrocando do fausto e da grandeza
Toda a glória vã que enche os corações ...

Vencer! Subir aos píncaros da glória,
Triunfar! passar do ostracismo à história
Seria matar minhas próprias ilusões!. ..

Porto Alegre, Janeiro de 1953.
_U

ANIVERSARIANTES . DA SEMANA
Portanto amanhã todos a bai

xada, afim de presenciar mais esse

grandioso espetáculo esportivo.
Como preliminar os dirigentes

canoinhistas resolveram trazer dois
-times de nosso interior que são
S. R. E. América de "Rio dos Po
ços e Avahi E. C. de F e I i p e

Schmidt.

OUTRAS FESTIVIDADES DO
CANOINHAS

vite para nova excursão, devendo
'jogar duas partidas em Guarapua
ya .nos proximos dias' 19 e 21.

QUE ESTARÁ ACONTECEN-
DO COM O IPIRANGA?

É a pergunta que corre pela ci
dade, de boca em boca, porque
depois daquela contundente. der
rota em Joinville, os alvi-celestes,
não tem mais treinado e nem tam

pouco falam em jogar. Diversos
de seus craques abandonaram as

suas fileiras e outos já na idade
de pendurarem as chuteiras dizem
que não mais voltarão a praticar
o futebol. Enfim será que a sua

Diretoria entregará os pontos des
ta vez? Acreditamos que não! To
davia aguardemos um pouco mais.

TUFI APITARÀCl\NOINHAS x

OLIMPICO

os Desgraçados _

não
choram

Wojciechowski; Geni Maria, filha
do sr. Pedro Paulo Portes; sr.

Bmno Hugo Colodel; sr. Tiburcio
João de -Carvalho,
DIA 15:- Sr. Carlito Crautche

chen; Marlene, filha do sr. Mi'e
cislaw Bojarski; sr. MiltonNunes.
DIA 16:- Edgard, filho do sr.

Oswaldo Ferreira Soares; sr. Fir
mino de Paula e Silva.
DIA 17:- Sra. Cornélia, esposa

do sr. Adolfo Schrarnmj Antonio
José, filho do sr. Felix C. Gomes.
Parabens aos aniversariantes.

Fechando com chave de ouro,
'suas festividades, o Canoinhas o

ferecerá à embaixada visitante e

aos seus adeptos, um grandioso
.

baile no Club Canoinhense. Nes
sa ocasião será lê'vada a efeito a

coroação da nova rainha do Ca
noinhas E. C., bem como será sor

teada a rifa do terreno, vendido
a favor do mesmo.

JOGARÁ EM GUARÀPUAVA

Depois de sua grande atuação
em Irati, amanhã novamente Tu
fi estará dirigindo o encontro Ca
noinhasx Olimpico. Feliz a escolha.

Escreveu: CHIQUINHO

O rANOINHAS E C. comunica
para hoje» TORNEIo DE VOL- -

LEY BALL - Taça "BANCO
INCO" - Cancha da Congregação
Mariana. Inicio 15 horas.

Ela o amava intensamente, em

bora guardasse profundo rancor

dos homens.

IMP. ATE' 14 ANOS
x x x x

É"-possivel mudarmos de nome ...

mas não o que somos

Aguardem para brêve

O que a carne herda

TABELA

l '

jogo: Erval B x Congregação
Mariana - 2' jogo: Vale Tudo x

Erval A - 3· jogo: Policia Militar
x Canoinhas E.C.; 4' jogo: Ven
cedor 1 jogo x Bim Bam Bu - 5'

jogo: Vencedor 2' jogo x Vence
dor 3' jogo - 6' jogo: Vencedor 4'
jogo x Vencedor 5' jogo.

�

ARBRITOS:- Ernesto Rieke,
Tte. Monguilhote, Oscar Franck ,

Sadi Selem e, Gabriel Curi; Sgro.
Dulcidio, Tte Lauth e Walter.
Tensini.

AVISO

-,

..Nascimento
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I Casa Fischer �oM�o�Rt���os·1
ce BONS TECIDOS �l

m I Oferece agora seu novo sortimento de tecidos I
m . Laqué - Larg. 90 18,00 Pano listado para colchão 6,00 en
m m
m Tudo para o enxoval da noiva:' Pelucias xadrezes, estampadas, en
m Duchese, Failet, Faile, Sedas, listadas e Iisas a partir de 9,00 atl
as Organzas, Cretone em cores. en
m Liquidação total dos casacos ati
m Lamé 7,50 para senhoras, ternos e capas W

.

ce para homens e crianças eu
ce Meias de Nylon para senhoras m
ce Um variado sortimento de Cobertores cinza grandes 30,00 m

. ce meias da mellior procedencía eD
ce a partir de 26,00 Lona listada para cadeiras de

eJl
m preguiça e passadeiras m
� Lã novelo 3,50 �� Cobertores rosa e azul W

� O maior sortimento de xadre- para crianças 13,00 m
� zes de todos os preços BD; Tafetá de algodão, etc. Organzas douradas pj vestidos

m
ce Algodão _ Larg, 80 peça 48,00 Meias grossas de algodão e lã m
ue pI homens, senhoras e crianças m
ce Artígos de malha para crianças m

.

ce e senhoras Faça uma visita sem compro- m
� misso á Casa Fischer e verá m� Macacões, camisetas, etc.

que lá encontrará o ar-tigo que m�I\:I voce procura pelo preço quea6 Voiles, Luizines, Linons, lhe convem, porque dura 'm
ce Opalas,. Morins, etc. mais e custa menos. �
ce �

� Casa Fischer sempre· Casa Fischer Im. _m m
ae .... Mi&H!iW!f

- ta
����B��������a����������a��B�������B��

o Snr. João Belem Fer
nandes, agente local dos
Correios e Telégrafos, avi
sa à todos os srns. possui-

.

dores de aparelhos de rá
dios do município, que o

prazo deregist ro dos mes

mos foi prorrogado a té o

fim do corrente mês, o

pagamento sem multa.

Rosangela é o nome da' robus
ta garota que a 30 de março veio
enriquecer o lar do sr. Orlando
Olsen e de sua exma, esposa.
Nossos parabens. O "Mais Querido" r-ecebeu con-
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