
Seis milhões
três cruzeiros

. '

. ::, .

em nosso mumcrpio

é trôs mil e quatrocentos
melhoramentos

e quarenta
benefícios espalhados
Írineu Bornhausen

em

emérito
e

Governador

Ano.8

oitocentos e quarenta
(6.843.443,00 )

pelo
Cárioinhas Sinta Catarina, 3 de Julho de 1954·
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de UtilidadeÍnforrnações .

:A cargo de Álfredo Garcindo
.
Sob êsté' titulo, do próximo número em diãnte, pro

éühirei levar ao conhecimento fie .tôdos os nossos leitores;
assuntos de real importância; ínforrriações pára todas as

-

blásses. informando; .ajudarido e colaborando, farei destemeu
Ciiiltinho unia -seção para todos aqueles que se 'interessam
pelo progresso dé hdssà Cânoinhas, atravez da<lavoura,
agricultura, avicultura, suinJcultuta e bovinocultura. .

,
N-ãd pretendo ensinar a clásse 'agrária, capaz; deli':

genté e operósa. Desejo apenas recordar detalhes, formulas
e principias; citar fátos, comenta-los é preparar dêbátes, pará
conclusões

.
e junto as nossas autoridades coristituídas, pro

curar solucionar todos os problemas que entravam d progres
.

se de todos os Homens que lutam e trabalham com a terra.
.

_

LutaréÍ sem desfalecímento- Somenté pela congrega
. çad de esforços; despídôs de qiíalquer vaidade, solidários no
lnêsme ideal; poderemos tornar a nossa lavoura urria potên
Hã perahte �s demais cidãdes do' Brasil e enríquecendo
mais esta pagiliã;

�

, Espero porfuntd, coritínuar ii merecer li bôa àcoihidã
de tÓdOS os íríteressados 110 assunto, assim como vêm me":

recendo o meu amigo Arolde) Carneiro de Catvalho; qqe
.

estudando com afinco os mais cdmplicádos probÍemas dó
nosso lavrador, está dimdd soluçãd ii ríli.iitos

.

e tornando

Çanoinhas conhecida- entre as grandes cidades produtoras dé

trigo; arroz e outros cereaes;
�

Bariéà dd Bràsil S. A.
Car.tei�a de Çrédito Agrído1a e

.

industriai
CONCURSO PARA FISCAis

VISITADORES.:.--;.

O BANCO �DO BRASIL S. A.
avisa aos cândida tos ao concurso
pára FISCAis VISITADORES;
qlie as pr6valil serão realiíadas nos
dias 24 e 25 de Julho de 1954,
no edificio da Ágência dêste BílDCO
em PORTO ALEGRE ais), obe
decendo !lO seguint.e horário:

SABADO - DL.... 24 DE JULHO
Das 13;30 às 16,30 horas:
Para os ;'\.grônomoB· - PRODU-

çÃO ANIMAL .

Para os Veterinários - bdEN.
.tAS INFECTO' CONTAGIOSAS
E PARAStTÁRIAS, DOS ANI�
MAIS DOMÉSTICOS.
bas 18 às 21 noras:

'.
ASSUNTOS DIVERSOS

DOMiNGO - biA 25 bE JULHO
Das 8 às i 1 horas:
Para 08 AgrôuolÍ'los -

CÃO VEGETAL
.

PRODU-

Para 08 Veterinários - PRODU
çÃO ANIMAL.
Das 13 horlls em diante:'

bATILÓGRAFIA
,

Ôs �andidatos deverão êor:qpa
recer às pl'ovas corri li decessária'
anlle!)edência, munidos do -Cartão

�

de inscrição, bstleta-Hoteiro ou
dois lapis tinta.

_

. Cânoinhas, 30 de iunlio de 1954
PELO BANCO Dà BRASIL s. A;

OMAR GOMES
Gerente

BENEbicTO ALi3ERTb pAs
SOS DA SILVA

Contador

A tendosô ôfício recebido
pelo Ptefeità Municipal

Marretes, 21 de Junho de 1954

Elcrno. Srj.r: Benedito Terezio
de. Carvalho.

DO. Prefeito Munieipal de

Carioinhas; S. Catarina.
Disti�lto Snr.

Ainda com referência ao fale
cimento, ocorrido néssa cidade;
do rj:leu sattdbso marido Loureri

ço Rohindo' Malucellij Juiz de
Direito da Comarca, venho à

preseriça de V. S. pará renovar
meUs agradeCitíJentos pela assis
tenda rl10ral e lrlaterial'que me
foi prestada pelas autoridades.e_
Pc.vo d'e-Càtioinnas, géstos que
eU é meus filhos jamais esqUe
ceremos.

Procuràndô em minha volta
á Cànoirihas verificar as despe
ias que os amigos tfb rrieu que;'
rido extintc tinham efetuc.do

C?� o _funeràlc' )ára . efeito,de
pagamento, fUI surpreendIdà
com mais tim gest� tradl1toÍ' de
imensa bondade de Vossas Se
nhorias. Tiye conhecimento que
li pref�itt.trâ MuniCipal havia
soliçitado perri1is:õão e custeado

.

os funerais do meu rriariclo por
considera-lo ·homem público,
benemérito da coietividade.

Pôr mais éssa próva de con
sideraçâo mais uma vêz penHo
ràdamenté ágradeço.
Respeitosas Siúidáç6es
tuiia Stucato Maluceili.

..

-.-

.

. .

Criacão em Canoi-
nhas de uma Sub-

Agência dó IAPI
Projête-se 8 crição de UUHi sub

-1gê6cia do I.A.P,1. nêsta cidade;
E uma medida- muito [usta que
por certo tratará grandes benefi
cios 89s assocíadoà dêsse impor
tante Orgão de Previdência Social.

. É louvável o esforço desenvol
vido pelos funcionários dá A�
gêneia de �11l.fta, para atender a

avalanche de processos encaminhe
dos diariamente pel� grande nú
mero de aseooíados pertencentes
a vasta zona subordinada âquele
Orgão.

-

No entanto, mesmo ii cust.a de
trabalho ititenão, muitas vezes pro;'

-e longados até altas noras da noite
e em dias destinados ao descanso
a abnegada. .i u r Iii a de servi
dores da Agência, não ,êonségue
despachar com li tiecessâriá rat)i
dez, o inte.nso e:itped'iynte; motivo
pelo qual,há frt'qúeniemeoh� demo
ra, na soliJção dos C,!ROS e conse-.
quente atrazo rio pagamento de be�

.

neft.cios� Julgo oporiudà a m�dida
do IAPI, criando lima süh�Agênciã
nésta

.. cid�de, porquanto: entendo
que .é a única'acoiiseihav�l para
desafogar o intenso movimento da
Agê[fcia de Mafra e para manter
,erp dia a situação dos 8'ssociados
désta cidade.

MOA dR iosÉ i:m tEMOS

Cine
,-----------------------�

r;
'"

uruz

VENDE�SÊ
Uma data ii Rôa Gii
Costa, ver ê tratar' com

Wàlínor ou, Nicoiau
Furtado 3"

'o HOMEM·
Escreveu Alfredd Garcindo

Todos os homens em tôdos os

tempos e em todas as paragens
do mundo, foram e continua-m a

se distinguir como seres vivos,
racionais e livres. Esse conceito,
porem, nos da apenas uma noção
genética do homem como espécie.
Mas, não esgota o conceito ver

dadeiro do homem. 'que é um ser
não apenas abstrâto más concrê
to, e dotado portanto de caracte
rlsticaa, não apenas imutáveis e,
constantes como �S9ao!!;

�

mas ain
da de. outras, variáveis, . partícula
res e eíemeraà. Pode tí líomerti ser
tepresentativo"de militas colsas.
quer de lima profissão, quer de
limá raça, quer de uma classe, etc.
Em todas as-mauifestações huma
rias, o homem vem sempre ocupan
do lugar de destaque e de relevo;
quer na política. na administração,
nas letras e em todo 9 ramo de
cujo conhecimento haja necessi
dade de sua capacidade. Existem
também OI cliamãdoa homens so

nhadores e realizadores. Pará
muitos, ás propriaé idêias. Iene
ceri1 dentro deles mesmos. Faltam-

�

lhes coragem pára executâ-las.
Outroé

.
tomam a. si as responsa

bilidades, transpõem todos os obs
taculos e acabam vencendo e reli
liáando, deixando para- trai. o� ê
feitos benêficos de Suas realiaaeões,
de süaa idéias e de iiia!! iniciati
vaso infelizmente, os' homens rea
lizadores, recebem sUas nomena
gens depois de mortos. são 'ape
nas apontados para eíemploB de
outtos;

O homem ê à maIs perféita cre

ação ,htimàna; Schakesp�are diss�
. que· ê o animal mais perfeito que
Delis deii:oti par� povoar aterrá.
Possüindo inteligêncià,- ràCiocínio I

e libe��?,de mental, Ss c�rc�nstân�
cias m\Í1tas vezes o obrIga a ser

utn escravo dEi si mesmo, não po�
dendo definir sua própria atitude,
torna-se, um incoerente, . iulgado
'sem valôr de espécie alguma, tot-

A, TIA DE CARb.IT05
Em Teehnicolor, Uma comÉ:dia de equivocos, verdadeira;'

mente éngraçada. Estreiándo: Ray Bolger

T.eatro Vetà
1,_ ,',

APRESENTA:
Hoje.;. ás 2Ô hóra!! .;. Imprbprio até 14 anos'

Amanhã· ás i4 Íioras - Censura Livre. R E P R is Ê

ÀtIianhã - ás Í7 Censura Livrê
Paris em todo Seu esplendor ref1etiço nesta apoteótiêa

realização musical! '

SINFONIA DE PARIS
Em Techni'colot, com Gene Kelly e outros

Ás 20 horas � iinproprio até Í4 anos

SINFONIA DE PAR1S
2". Feira.;. ás id horas;;; Imp. até i4 anos

'-
.

58. e 4a� Feira - ás 20 noras • ImpropriJ até í4 anos

VERTIGE:M SATANIOA
Corr. Bill Williams -' Caria Baletidâ e outros
"

Sil., e 6a• Feir� • ás._ 20 horas .;. Improprio até 14 anbs

l·,·· ..

OS MISERAVElS .

.E;xtrâid� d� .r�Iriancé. dê Victor:
.

Hugo. E�t.Felarid�: Gino
CerVl - Valenbna Cortes�e AldiJ NIcodeml

I__">_'"í' ·.··_-.··_··__'_�··_·__··.·_�,__I

REPRÍSE

\

,

nando-ãe portanto, um animal co;
.

mo outro qualquer, que obedece
á voz do dono. Este, na

. maior
dàs tezes, acabam-se vendendo
por alguns eentávos.

O procedimento, a ação e a fir
meza de convicção de nossos ho
mens do passado, tem servido de:
guia e exemplo pará os homens
atuais, 'Joaquim da Silva Xavier,
Floríano Peixoto, Marcilio Dias
e muitos outros, deixaram-nos pró
vas que um homem deve se de;
finir pelas suas atitudes; mostrar
asila nobresa de caráter; persis
tentes na luta por um ides].

Sepultádos no silêncio, usando
como uma arma a covardia, mui
tos homens são capazes de destruir
as mais belas realizações feitas
por outros;

Existe tambem o grupo de no;
meus indecisos, que não são bem
isso nem aquilo, homens que 08-

cilam entre. a duvide e a ee�
ia; homens que escondem ti �
de sahedoria por não saber,�
prega-Ia. São por estes 1Ii'0t,i\tQi\•
confiando em homens indecises e

covardes, que muitos setores déc
nossa adrntuístrsção, de nosso pro�
gresso, estão em completa deea
dência,

Quant.o mais forie for fi perso
nalídade do homem, mais a âeix:à

gravada em seu tempo, oií pelo
menos, tio meio em que vive. O
.oh.omeill atlial diferencia do homem
do fj.ássado ÉÍ á �ele -se opÕe. Ue-,
vemos como homens, deiiar unf

exemplo vivo de expressão dê'Doi
sa época. Devemos mostrar que
'Somos esclarecidos pelo facho do

progresso intêlectual 'e moral é

que vivemOll, agimos e prot:iede�
. "

moê corri â nossa propria é ver;

dadeira "abedoria. Somente assim;
é que p'Jderemos merecer o hon':',
roso/tÍtulo de homem.

Uni ilustre fllhd de
Gànóir1has eandidatd
a 'Oepljtadó Federal

pelü PSP
. Atrayez de telegrama dirigido
a seus fámiliares, tómamO!i éonhe�
cimento que nosso partictilat ami
go_ Dr. Rubebs Cai'vàlh.o Rauen;
renomado medicõ de. Ghapecó 'e

filho do Snr. Octavi(l Xavier
R.auen, foi. jnéltiido na chapa d.e
Deputado Federais pelo PSP.

Desfrúta aquele DOSSO amigo,de
gratldê prestigio na zon� do Oes
te onde por certo obterâ grande
votação.

De nossa parie, sempre que se
trata .de um filho de Canoinha,s,
que lá fo.rá se .elevá e engrandec.
é para_ nós moiivo de justo orgu
lho, e de!!S8rte, desejamos. ao no

bre filho destá ierrli feliz exito ná

campanha.

AVI·50
Torno pUbÜco quê é' proihlda

a caçada e a passagem por qual
qlier outro -motivo, no meu ter':"
rena sitUado em Campina do�

Santos, distrito de Major Vieira;
Não mé responsabilizo C(lm 0-

que passá acontecer aos contra;.
veritores ..

Major'Vieira, julho de 1954.
Pedrb Allage Filho

'

3;jé

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Junta de Alistamento Mil'itar
DelegJ�lcia de -Hecrutamento -,- Edital14a.

I �. Devem comparecer na ISENÇÃO: Francisco Ianskoski, GabrielJunta de Alistamento Militar de Gentil Maciel Ferreira, A- Pereira, Üerh. ild Tobermann,Canoinhas, com amaior brevida- dauto Ferreira de LimaiAn- Hugo Schutntzsi, Isidoro Lude possível, os cidadãos abaixo, tonio Popadiuk, Antonio Vei- banski, Ignacio 'Voginhace,• afim de regularizar sua situação ga,Amadeus Rodrigues, Ben- Igttacio Novack, sose Stelener,militar.
-

to Xavier Fernandes, Casse, -José Bueno Paailha, João
Antonio Martins, Ermelino Tor- miro Slugoviecki, Dorualino <Pinto, .João Sant'Ana, João

quato, Eduardo Maseika, Arnal- Becker Primo, Estanislau Gouoea, João Antunes, João
do 'Forres, Gabriel Antunes de Nojekovski, Fredolin Alves, Go'}çalves de Almeida, soa»
Lima, Sebastião Calistrc, Zaca- (ienesio Nascimento, Hermes quim Taborda, Jo"é Barnabe
rias Leopoldíno dos-Santos, Na- Schubert, [uuenal Raimundo' Bento, José Rodrigues de .Li"talio de 'Lima, Lourival Ferrei- Bueno, .Joaquim Bueno, José ma" Jo�é rios Sa�ltos M01'�ms,
ra, José Padílhs, Gonçalo Lou- Nogatz, João' Pedro Vieira, Jose Pires de' Lima, Luiz I
renço, Osvaldo- de Goss, Raul' José [utienal Bueno, . José zzdmo. C�lm41'fro, LUlZ Alves
Rodrigues Lima, David Firakos- Steklain Filho, [oão Batista de Olt,,!Plra, A1zguf'l. $Y'!lcha.::kí, Elpidio Vicente de Lima, Pazdsiora,' José Carlos de çka, Mzguel Biulessi, Nivaldo
Ignacio Zaporo, João Ribeiro,

• Castro, José Pires de Olioei- Martins de Souza, Paulo S-
. Francisco Alves Ribeiro, Gasse- ra, [ulio Alves Figenio, João chults, Pedro .Ku:chni'Y: Junior,miro Kubiak, José de Oliveira, Alves David, Nailor de Oli� Ped1'O de Asszs Cordeiro, Pau
Pedro Marques dos Santos, João ueira, Nereu Medeiros de Li", lo Teacz, Pedro Lemos, Ped1'O
Maria Alves, José Augusto Ca- ma, Pedro Lankooski, Pedro Saldanha, Pedro Camargo,
valheiro, Pedro dos Santos Lima, Lechon, Paulo Karoleski Pau- Pedro Hilário dos Santos,
Ruy Alves Affonso, José Julio lo Palivoda, Pedro Zielinski. Pedro Seukiu, Ped1'O Paliuo-
Porfírio, José Machade, João

.

da, Siluestre Agostinho Za»
Maria Vicente, José Francisco 3a CATEGORIA: nella, Sebastião Peneira Cha-
Martins, João Maria Ferreira de leão Paulo de Lara, Fran- ves, Turibio Pires, Tomé Ro-
Souza, Joaquim Fernandes dos cisco dos Santos, Brasilino 'drigues Calistro, Vidal KaLi
Santós, Felicio Sczepanski, Di- Medeiros, Pedro Seernek, Au.:: noski, Doroalino Engel, Es
narte Gonçalves da Silva, Ben- dino Krochmalny I José Mar- tanislau Machado, Joaquim

tineuskv, Maurílio Alues At» Hilário dos Santos, Sebastiãovindo Ribeiro, Henrique Pape, .J
" Teodoro Marchiniak, Manoel Sil- tanso, Pedro Deiedricki, Eu- Santos.
va, Antonio do Prado, André rides Pereira, josé Pedroso Delegacia de Recrutamen»
Dembinski, Sebastião Vieira Sobrinho, Adão Alves, Ladis- to de Canoinhas, 26 de ju.::.

Gritten, Porfirio Prestes, Romão lau Va tras, Francisco Seidler, nho de 1954.' ,

M,azorovicz, Augusto Libéríodos Alipio Rodrigues João, Bap- C R r OS NOGueIRAti i d jf'"
.

r.;« B I A L
.

CSantos, Francisco Silva, José is a e 1 orais, 1.000 a an,
..

I Pedro Ribeiro, João Maria 2° Ten. Del. 14a. D.R.Waldemiro Munhoz,

waldemar�1 .Anhdia, Jovino Cav(l[l;,eiroCurrêa de Paula, José Fran,cisco .

d 5 t J 'S IMartins, Paulo de Carvalho, João �os an os, �'se oares, Os

Maria Gonçaives, Virgulino de I
de Souza, He:'cilio de Olivei

Andrade, Em'lides Alves da Silva ,'a, Max Maros, Adão Kiche
Afamo Alvfls Pereira. Leski, André Kravchenski, Ar-

vino rerflllndes" Alfredo Al-CARLOS NOGUEiRA ves, Adão B01'ek, Alfredo Ma-
2° Ten. Del 14a. D.R. noel aO Nascimento, Antonio

Fu reÍl a Prestes, Antonio La-I - Devem compar.ecef na p:chinski, Baltazar Smango_Junta de Alistamento Militar, zewski, Benjamim Francisco
os cidadãos abaixo discrimi- de Oliveira, Benjcmtim Belem, ...

nados, afim de rt!tirarem seus Diamiro de jesus, Este{anocertificados militar. Papadiuk, Euclides Alves Da4
11 - Os certificados não vid, Emilio Alves Dav.id, Ero

procurados até o dia 15
I
de mino Glevinski, Francisco

julho próximo, serão resti- joão Drozdek, Filicio Nhepes,.,� tuidos à 16a. C.R..
,.

Francisco Luiz de Oliveira,

Banco Indústria e Comércio· de Sa'nta CÇ)tarina SI�
Séde: ITAJAí SANTA CATARINA

_ FUNDADO EM 1935 _'I N CO I N C O(18 anos de existência) (44 Departamentos)
----------------------------

AGENCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Aratanguá - Blumenau - Bom Retiro -" Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoi
nhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó - C'apinzal - Florianópolis- Gaspar - Henrique�age - Ibirama - Indaial - Jtaiopúlis - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile- Laguna -

Lajes - Lauro Müller - Luiz Alves -'Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União - Rodeio - Rio Ne-
grinho - Ri() do Sul - Santo Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim -

Taió - Tangará - Tijucas - :Timbó - Tubarão - Url,lssanga - Videira
Agênçia no RIO' DE JANEIRO:

, Agência em CURITIBA:
-.

,

Rua Visconde de Inhauma,134.C • (Séde Propria) Rua Monsenhor Celso, 50 - (Séde Propr'ia)
Caixa Postal, 1239 - End. Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postal, 584 - End. Telegráfico: «INCO» .

Capital Autorizado Cr$ 50.000.000,00
'

Fundos de reserva Cr$ 46.000.obo,oo
Depósitos em 31-5-1954 Cr$ 875.244 815,20

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE ,1954

A T I:�V O II P A 5 5 I V O
Cr$

122.464.348,60 Capital e resérv�s
Cr$

96.000.000,00Caixa e Banco dó Brasil
Títulos descontados e

empréstimos
'Jutros créditos

.

Apólices e outros valores
Agências,
28 Edifícios de uso do banco
Móveis e utensílios
·Contas de resultado
Cobranças, garantias e custódias

875.244.81-5,20Depósitos à vista e a prazo

Ordens de pagamento e outros
créditos

877.004.564,60
66·.715.919,30
29.015.872,50
638.794.274,40
16.489:857,20 �'Agências -

<

6.460.684,30 Contas de resultado32.812.594,90 ,

1.770.853.92.a,40 Cobranças, garantiàs e custódil}s 1/770.853.923,40
3.,560.612.039,29 3.p.60.612'.039.,20

ITAJAÍ. 15 DE JUNHO DE 1954 _ GENESIO M. LINS - Diretor-Superintendente;DR. RODOLFO RENAyX BAUER - Diretor-Gerente; DR. MARIO MIRANDA ÜNS; HERCILIO
. DEEKE - Diretores·Adjuntos; OTTO RENAUX, ANTONIO RAMO,S - Diretores .

SERAFIM FRANKLIN P�REIRA - Chde da Contab. da Direção Geral Dipl. Reg. no CRC N.0.181

10.8.131.031,140

654.171.!84,20
56.210,785,00

(

3.7-1954

Govern.o Municipal
Lei n. 260, de 9 6·1954

Concede isenção de impôstos
<

O Sr. Benedito Terézio de Car-
valho Júnior, Prefeito Municipal
de -Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Artigo. 10: _:_ Fica o PoderExe
cutivo Municipal autorizado' a
dispensar os impóstoe que recaem
sôbre um hotél localizado no dis
trito de Maior Vieira, de próprie
dade do sr. Manoel Pereira de
Souza, pelo prazo de' cinco anos.

Artigo 2°: - Esta Lei entra ení....

vigôr 'na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con

trário.

Ass.: Benedito Terêzlo de Car
valho Júnior - Prefeito

Publicada a presente Lei na Se
cretaria Municipal de Canoinhas
aos nove dias do mês de junho do
ano 'de mil novecentos e cincoenta
e quatro.

Ase.: Osvaldo Ferreira Soares,
Secretário

Lei D. 261. de 9·6·1954.
Autoriza pagamento de Cr$3,600.00
diferença de ·vencimentoB 4.0 fun

cioo.ário I :il�sio Coelho
-;Benedito Terêzio de' Carvalho

J�úoior, Prefeito Municipal de Ca-
.

noinhas, Estado de Santa Catarina,
faz saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Artigo l°: _ Fica o senhor Pre
feito Muoicipal auto_rizHdo adis,
pender a importância de Cr$ ...
3.600,00 (três mil e seiscentos cru
zeiros), referente a diferença de
vencimentos d't'l funcionário sr.
Ivilásiu Coelho.

. Artigo 2°: - A despesa decoro
rente com a presente Lei, correrá
por conta da verba 0-'70·6.

Artigo 30; -:- Esta L'ei entra em

vigôr na data de sua publicação,
revogadas as .disposições em con·

trário.

Prefeitura Municipal de Canoi·
nhas, em 9 de junho de 1954. \;

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

Publicada �a presente Lei· na .

Secretaria Municipal de Canoinhas
em nove de junho do ano de mil
novecentos e cincoenta e quatro.

ASe.: Osvllldo Ferreira Soares,
·Secretário

Lei n, 265, de 9· 6·1954
Concêde 20% de aumento nas taxas
de instalações e aseinaturas

.'

de telefônes
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de Ca
uoinhas, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art.igo lo: - Eic_a a Companhia
Telefônica Catarille�se autorizada
a cobrar IiS assinaturas e taxa>:'! de
instalação de telefônes, dentro das
cinco categorias estabelecidas no
contrato celebrado pela mesma e
a Prefeitura Municipal, em 21 de
dezembro 'de 19J8, com aumento
de 20%.
Artigo 2°: - A clausula décima

{x) do respectivo contrato sofrerá
a necessária alteração de acôrdo
com o seguinte: 1 a Categoria -
(Taxa de instalação Cr$ 600,00,

· de mensalidades Cr$ 1�2,OO) etc.

28 Categriria - cTaxa de insta
lação Cr$ 5iO,OO, de mensalidades
Cr$ 156,00) etc.

'

38 Categoria - (Taxa de ins
talação Cr$ 420,00, de mensalida
-des lj:r$ 120,00) etc.

4a' Categoria _ (Taxa de ins-
· talação Cr$ 360,00, de mensalida
des Cr$ 96.00) etc.

58 Categoria _ (Taxa de ins-
talação Cr$ 360.00, de mensalida-

Ides Cr$ 72,00).
.

.

<

Artigo 3°� _ É autorizado o

senhor Prefeito Municipal a assi-
nar o �respcctivo . aditanJento ao
contrato de 21 dt; dezembro de
19It·8. e a majü:,�ção riutor�z�dn porI esta Lei vigorará a partir de 1°

· de iulho Ide 1954.
J

. Artigo 4°: - Eilta Lêi I�ntra em

vigôr a partir de sua publicaçã-o,
revogadas as disposições em con

trário .

Prefeitflra Municipal de Canoi·
nhas, em 9 de junho de 1954.

'<".
. Ass.: ,Benedito Terézio de Car

valho Júnior - Prefeito

Registada e publicada apre,
sente Lei na Secretaria Muoicip·a.1
aos nove dias do mês de junho do
&no de mil,ncivecentos.e cinéoenta
e quatro.

,

Osvaldo F. Soares, Seeretário
-+. �

Abre crédito suplementar
O Prefeito Municipal de Ca·

noinhas faz saber qu'e a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

..... rtigo l°: - Fica aberto por
conta do excesso de arrecadação
do exercício o crédito adicional de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru
zeiros) para supleméntar. pela for.
ma àbaixo, diversas dotações do
orçamento vigente:

O 20 1 SubsíJio ao Prefeito
30.000,00; O H 1 Despesas trans
porte funcionários em viagem a

serviço 1.000,UO; 3 03 1 Material
didático em geral 2.000,00; 6 41 2
Operários serviço extração de pe
dras·�lO.OOO,00.i 8 11 3 Operários
serviço calçamento de ruas .....

150.000,00; 8 24 2 Custeio de veí
culos 80.000,00; 9 30 1 Para subst.
funcionários·· e extranumerários li
cenciados 3.000,00; 9 94 2 .Des'
pesas imprevistas 17.000,00; ·994 8
Aquisição de placas 7.000.00; To
tal Cr$ 300.000,00.

Artigo 2°: -: Esta Lei entra em

vigôr na data de sua publicação,
revogadas as· disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 2 de junho de 1954!
Ass.: Benedito Terézio de Car
valho Júnior _:_ Prefeito

Publicada a p!,esénte Lei na Se'
cretada Municipal de Canoinhas
aos dOls dias do mês de junho do
ano de milnovecent08 e eincoenta
e quatro.
Osvaldo F. Soarei, Seeretário

Lei n. 262, !ie 9-6·1Q54.
Autoriza cancelamento de div.ida

.. ativa
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Muuicipal dt Ca
noinhas, Estado de Santa Catarina,
faz saber que a Câma'ra Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte
Lei:

.

Artigo 1°!,,- Fica Q senhor Pre- I

feito Municipal autorizado a can
celar a divida ativa do cOlJtri
buinte· Estarcílio Soares de Al
meida, referente aos anos de 1952
e 1953, correspondente 80S impós
tos de Licença e Indústria e Pro
fissões, na quantia de Cr'$ 367,QO

.

.(trezentos e se!!senta e séte cruzei'
ros).
Artigp 2°: _ Esta Lei entra em

vigôr na data de ,sua publicação,
revogada;; as disposições em con�
trário.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, em 9 de junho de 1954.

Ass.: Benedito Terézio de Car
.,alho Júnior - Prefeito

Publicada 8 presente Lei na Se
cretaria Municipal de Canoinna8
aos nove dias do mês de junho do
ano de mil novecentos, e cincoenta
e quatro.
AIS.: Osvaldo Ferreira Soares,

--

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,CORREIO DO NORT�
--------------------------------------

Aviso que é terminantemente proibi
da' -a caça e pesca nos meus terrenos si-
tuados na Fartura, \

Não me responsabilizo pelo.que acon:
-teça aos-transgressores dêste aviso pois que
tenho guardiões com ordens ·severas.' ;

OTTO FRIEDRICH
-

2_x

==:::S::::::::::::::::::::::::::::II::I::::::==:II::::::::::=I::::::::::=:::II:::;:::::�:II:::::==:
n

-

.' 9

II Banco Indústria e Comércio' de Santa Catarina S. A. 55
= 9

!i Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegráfico: c I N C Ô, 5i

II TAXAS DE DEF:'ÓSITOS li
II Contas de Movimento Contas a Prazo 55
= '

, =
= A Disposição 3% a. a. Com a\riso de I20dias 5% a. a. ii
·11

,

" Prazo Fixo 6 mêses 5'V2% a. a. ;. >

55 Prazo Fixo 12 mêses 6°10 a. a. !!
= II 9

$i Dep. Populares 5% . Retiradas Livres • Limite Cr$ 100.000,00 ii
" "

S! Agencia neste. cidade à Praça Lauro Müller, esq. R Major Vieira SS
n '

"
00

Abre u: "I" h I ::

si re L!ma conta no, nco e pague com c eque. H
i::::::::::::::::::;::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::�::::::::::�:;:::::::::::==

-

Farmacia
Especlelídades Farmaceuticas

Perfumarias ., Produtos' de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

, A I
Artigos de TOUC1apdor etc.. d I ,I�"'\anipu ação escrupulosa. reços mó icos.

,:!: f

Oficina \ Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CO-N,SERT.OS E -REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças '. Acessór:ios

Caixa Postal, 93 - �AHOIHHÂS - Santa Catarina

Gaitas Todeschini
s6 na �

. Empreza rock'
Dr Arolde Carneiro' de Carvalho

ADVOGAno - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção do Estado de. Santa Catarina, 80b ns 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas cíveis e

comerciaís -, Direito industrial e legislação do trabalho - Na

turalisações e títulos declaratórios - .Causss criminais

Escritório e Residência:
Rua Vida1 Ramos - Canoinhas -' Santa Catarina

DR. SAULO CARVALHO
Advogado

I' Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque 's/n - Fone 202

Canoínhas S. Catarina

55:::::::1=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::911:::::c::::::::::::::::::::::::::-;::::::::::::
" -' "

ii Dr_" Aristides Dlener 'U
:: CIRURGIÃO DENTISTA r: .

iE ii

;1 Raios X - Pontes Moveis e Fixas II
d �

55 Dentaduras AnatomicBS . ii
h S

g. Rua Vidal Rambs 5:

fi CANOINHAS • SANTA CATARINA li
.. '. ..__... " ..

:;==::::::::=::::;::'::I:::::::::::::à=I:::=:::�:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::

Tem, bom gosto?
)Tome Café S. Tereza

IMPUREZAS 00 SANGUE

UIMIO DI B06UtlHA
AUX. TRAT. SÍFILIS

3.7.1954

o p or'�u.·n i d',a� ..
e

Casas e datas à venda.
no perimetro urbano. Pre-
ços convidativos.

.

Procurem o snr. Feres
'Coury, nesta cidade.

Vista!"'se de acordo com
a estação, escolhendo
agora o seu traje
5 de inverno

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Exclusivista no Município
João J. Pereira
Rua Vidal R.mos s/n

Caixa Postal 97 .. Fone 298
CANO'INHAS

Procure no seu fornecedor
o sabão' Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto. bem,

espéciel e cenoinhense I

Discos BC·A VICTOR
Casa Erlita

<,
� 'Oportunida�e:' .

Vende-se rio lugar: Rio da
Serra, perto de Rio Novo de Ci
ma,

-

um terreno de seis e meio

.Alqueíres, sendo dois e meio
terra de planta- e quatro caíva
com bom herval e com 37 páus
de madeira de lei.

Tratar com Gregório Mali-
cheski em Major Vieira. .2x

Vende�se
Uma casa de madeira, á Rua

-Major Vieira, (prolongarnento.)
com 800 m2. casa recentemente

consjruida, tamanho 8xl O metros
Tratar nésta redação Ix

Vênd�-se
,Um terreno em Papanduva
entre as ruas Tte. Ary Rauen e

·
Rufino Mendes.perímetro urbano
ótimo ponto para Indústria ou

· Comércio, medindo 38400 me

tros quadrados, ou seja 4.8 datas.
O referido terreno contem I casa

·

de moradia 9xl2 pintada toda a

oleo. Preço c. $ 130,000.00. Tra
tar nésta cidade á / rua Paula \

Pereira, Edificio "FRANK" com

o sr. Sylvio Baeur. 5x

Rádios PHIL1PS

EmpreZd Fuck

Conceder licença a Eduardo. Brefeitura Municipal de Carioi-

Souza, ocuparrte xlo cargo de Por- nhas,' em 22 .de maio 'de 1954.

teiro-Continuo, "padrão L, do Qua. Benedito Terézio de Carvalho
dró Unico do Municipio, por 30·- Júnior - Prefeito
dias, para tratamento de saude, a
contar de 30 de abril de 1954,
com vencimentos integrais.

. ,-GOVERNO·
Decretos de' 4·5·1954

Benedito Terézio Jd� Carvalho
Júnior, Prefeito· Mthticipal de Ca
noinhas, no uso de suas atribuições,
resolve exonerar: Altino de Almel.
da Rocha do cargo de' Inspetor
Municipal, em Comissão, a contar
de .1. de maio de 1954.

Dispensar Moacir José Lemos,
Inspetor Escolar, padrão I, do
Quadro Unico do Municipio, de
auxiliar dos serviços internos da
Prefeitura, para o que fõra desig-
\nado por Decreto de 10 de feve
reiro de 1953, a- contar de 1. de
maio de 1954

Na Relojoaria Suissa
de 6uil�e(me J. A. Souza

v. S. poderá comprar re-
_

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza

>Designar Ivilásio Coelho, ocu

pante do cargo de Agente Flores
tal, padrão S, do Quadro Unico
do Municipio, para substituir, duo
rante 60 -dias, a contac de 12 de
março de 1954, o sr. Miguel Ma.
lakóski, ocupante do cargo de Fis
cal lançador. .padrão T, do Qua-

. dro Uniéo do Municipio.Ticencea
do por motivo de doença.

Designar Francisco Müller, ocu
pante do cargo de Motorista, re

ferência XI (Extra-numerário men

salista),' para substituir, por '90
dias, a contar de L de março de
1954, o sr. Eduardo Souza, ocu

pante do cargo de Porteiro-Con
tinuo, padrão L, do Quadro U�ico
do Municipio.
.Conceder Licença a Milton AÍ

ves Nunes, ocupante do cargo de
Escriturário do D. M. E. �,pa
drão S, do Quadro Unico do Mu
nicipio, .por 30 dias, a contar de
4 de maio de 1954, para trata
mento de saude, com vencimentos
integrais.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 4 dê maio de 1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito
Osvaldo F. Soares, Secretário

Decretos-de 10·5·1954
Benedito Terézie de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, no uso de suas atribuições,
resolve exonerar Zi!ma Buss da
Costa do cargo de Professor não
Titulado, padrão D, do Quadro
Unico .do Municipio, que exercia
na Escola Mixta Isolada de Có·
lônia Santa Tereza, a contar de
10 de maio de 1954.

Exonerai Leonidia Candida de
Souza do cargo de, Professor com
Habilitação, padrão F, do Quadro
Único do' Municipio, que exercia
na Escola Mixta Isolada de Ser-

.

I
"Diário. de Noticias"

O matutino de maior tiragem da
Capital da República

"A CARETA",
A .

revista mais popular do Brasil
, A venda na "Agência Lotérica",-

Praça Lauro Müller
víudos do Rio por avião.

(Contribuição voluntária .do "Correio do Norte"
em favor da b6a Imprenea]

ALUMINIO
bom e barato
t!a64 �",tita,

MUNICIPAL
raria Davét, a contar de 14 'd�
maio de 1954. '

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, em' 14 de maio' de 1954.

\

Benedito Terézio de, Carvalho
Júnior - Prefeito

. Osvaldo F.� Soares, Secretário
'.

Decreto de 22-5-1954
Benedito Terézio ,de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, no uso de suas atribui
ções, resolve nomear Eulésia Mo
'reira Móranti para exercer o car-
go de Professor não Titulado, pa
drão D, do Quadro'Unico do Mu

nicípio, na -Escola Mixta Isolada
de Rio Bonito, distrito da séde.

Designar Cornélia W. Müller
Schramm para substituir Ludomi
la Bojarski ocupante do cargo de
Auxiliar de Secretaria, padrão P,
do Quadro Unico do Municipio,
durante 30 dias, a contar de 22
de abril de 1954.

Osv�ldo F. Soares, Secretário .

Decreto n. 82, de 22 d«
maio de 1954.
Benedito Teresio de Carva

lho [unior, Prefeito Munia;
-pal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições -e',Çie aéõrdo
com 'os artigos' 138, 139, 140,
e 141, do Código de Postu
ras, aprovado pela Lei n. 40,
(te 25 de maio de 1949.
DECRETA:'
Artigo 1° � Fica aprooado

o toteamento procedido pelo
sr. JOÃO -TOMASCHÜTZ,
em terreno suburbano de sua

propriedade, sito no subúrbio
Tricolin, com a ár-ea total
de 60 000 '!'h2 (Sessenta mil
metros quadrados) e área ex;
tra de 10.212,82 metros qua-
drados. .

Artigo: 2. - Fica incorpo
rada ao Patrimônio Munici
pal a área de 30,850 m2
(Trinta mil e oitocentos e cin
coenta metros quadrados),
destinada às ruas.

"

.

Artigo 3. - Este Decreto
entra em uigôr mi data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
\. ,,.,.-v- •

Prefeitura Municipal de
Canoinhas, .em 22 de" maio
de /g54.
Ass .. : Benedito--Terézio de

Carvalho Júnior ...:.. Prefeito
Osvaldo Ferreira Soares

Secretário.

TOSSES r BRONQUITES t

VIHHO [HEOSOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNICO

Aviso
Proíbo terminantemente ca

çadas e passagens em ferrenos de
minha propriedade situados em
Bela Vista do Toldo e, Lageado.
Não me resPõnsabiliso pelo

que possa acontecer aos con

traventeres do presente aviso.

Canoinhas, Junho de 1954
2" LOURENÇq BUBA

RENHER
A BOA ROUPA

LIN6EHIE ETAM
.

de fama ml)ndial
distribuidor exclusivo

CasaErlita
f
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crédito compre agora seu' terno DUCAL
nome em roupas ,# CASA- FISCHER

.' '"

'_PELUS' LARES
e ffaJ O (D4We§ .�

Ã vista cu ii.
• •

"
'

'p,rltnetrO
o Governador do Estado vive

um grande drama. É que: após
um regime de rigôr e de' aus
teridade, conseguindo recursos

orçamentários para a expansão (administrativa, há três mêses,

Ainda incrívelpareç�
ou mais, se dirigiu ao Poder Le

gislativo. solicitando a abertura
do crédito especial d e Cr$

que
18.000.000,00, (dezoito milhões),
para aplicá-los em' obras de real
interêsse coletivo,

-

sobretudo no

setor rodoviário.
'

.
Homem de bem.s-compreen

dendo política apenas em seus

termos elevados e construtivos,
o, chefe do Executivo. adminis
trador dinâmico e que adminis- .

tra o Estado com a mesma capa
cidade com que geriu sua vida

,particular, elevando-se dignifi-
cantemente da modestia de re

cursos á invejavel prosperidade
de que desfruta.i jámeis pensou
que os majoritários eventuais do
P.S.D. lhe recusassem os meios
constitucionais para enfrentar
instantes necessidades do povo.

O Tesouro se encontra em

situação de arcar com o crédito

especial p-edido, admíravel situa
ção; decorrente, da política de e

quilibrio orçarnentário hoje rea-
.

lisada em nossa terra, sob aplau
sos gerais..
Mas os deputados da maioria

assim não o entenderam, na sua

oposição _yesânica, tremenda e

até doentia, porque decorre dos
recalques torturantes em que se

martirisa a oligarquia desapeia
da do poder em 1950 e que> cus

te o que custar e haja o que
houvér -, não retornará ao po-'
der em 1956.

Ano 8 - CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Julho de 1954-- N. 308

FAZEM ANOS
Mõje: A senhorinha Miriam

Adelaide, filha do sr. .João B.
Rudolf; o sr. Almerindo Ehlke;
a sra. Paulina, esposá do sr. Bru
no Wendler;
Segunda Feira: O sr. Ku'rt

Walter; o menino Edgard, filho
do sr. Osvaldo F."Soares; a srta.
Erica, filha do sr. Ernesto Fischer.

Terça Feira: A sra. dna. Betty,
esposa do sr. José Àllage; a

na. dna. Matilde, esposa do sr.

Feres Mansur; . o sr. Ludovico
Pieczarka; a sra. dna, Edelmira
P. Lacerda genitora do dr. Ri-

.

vadavia R. Correaç..o sr. Ger
mano Hoeppfner. '

"--

Quarta Feira; Os srs. Juvino
Tabalipa, Miecislau

-

Bojarski,
João Urbano filho do sr. João Rei
nert, sra, dna. Frida, esposa do
sr. Guilherme Thoma; à menina
Nilva, filha do sr. Nery Waltrích;
a menina Jurací, filha do sr.

.

Paulo Soares; a sra. dna. Dali
la- esposa do sr. Romão Kswa;
a srta. Marilsa, filha do sr, 'Jair
Darnaso da Silveira.

• Quinta Feira: O sr. Selerne
Isaac Seleme. ii menina Aracy
filha do sr. Carlos' Mülbauer;
as. meninas' Virginia e Elisa' fi-

.

lhas do -Frederico Werdan; Ju
dit, filha do sr. Antonio da Sil
va; o .meníno Valéria Rogel, fi
lho do sr. BelnlÍro Alves,
Sexta Feira: Os 1"1 s , Leopoldo

Wõehl; Alcides Fêrnandes Luiz;
o menino Miguel filho do sr.

Antonio J. dos Santos; Edel
traudt, filha do sr. Dítrich Siems;
a. menina Melania, 'filnã do sr. /

Iaroslaw Sidorak;: o me'pi:np' A- !

loisio, filho do sr=Rodolfo Wib
belt, residente em Tauny,
A todos os' aniversariantes os

cumprimentos do "Correio. do
NOFte". '-

..

SociedadeBeneficente,Operária
CANOINHAS - ,SANTA CATARINA

� Cineminha "São Francisco"
AMANHÃ
ÀS 15 HORAS

Programa completo para Crianças.
.

ÀS 20 HO�AS
ATÊ A VISTA, PAPAIl
com Gino Becchi e' grande>

elenco de opereta.
(Nos espetáculos noturnos, não se

admitem menores de 14' anosl)

B.alanç�' Geral encerrado em 20 de maio 'de 1954 �

A'TI VO
"

.

Terreno·
Séde Provísórla
Caixa
Bónus Estaduais

.

Móveis e Utensílios
Material de Construção
Mão d� Obra

200.000;00
56.416,90
, 899,70
20.000,00.
6.152.00

329.91,9,60
.

135.365,10
Subvençôes Pendentes

Governo 'Federal'65.QOO,00
Governo Estadual 5Q.000.00

COl'iÍá's'.�Correntes
Tít1:ili;)s' de Capitalização

....
'

i- I
... _;_

.

.. ,

PartidoDemocrata Cristão,
COMUNIC�.cÃO

, .

115.000,00
4.2:75.80

24.125,20 892.154,30 Tendo o Snr.Mano J Mayer,-
por ·mt>tivos particulares,'solící
tado sua" demissão d�" cargo de
.Presídenta do Diretório Muni
cip�(de' éa.noinhas. os membros
em. i::euniãü - realíza.ta no dia 30.

de,junhc� ,do ano c' -rrente, aceí
taram o pedido '{rdiçat:ldo para'
o cargo de Presidente o Snr,
Estefano' Wrublew ..,fd, que foi
aceito e. aclamado per todos os

.

presen teso
<

De' acôrdo : Mario j Mayer
Estefano-.Wrublew�ki

PASSIVO'
Património
Apólices
Açõ'es .

Contas Correntes

808.440,80
.

12.600,00
3.200,00

,
67.913,50

Saibam os leitores que, nesta

opulenta região, sentem o esta-
892154,30. do lastimável de algumas rodo-

\
D

�

d LU 5 E E S" vias, quasi neutralisadas como'

emonstreção
.

a conta
II
'. eRO P RDA 'meiú:-circulatório de riqueza, que.

em cada buraco de estrada, se

K acha presente a responsabilidade
do P S.D, acolherado, a esta al.
turs dos' acontecimentos, á parte

, mínima do, P.T.B, para a irrea
lísável empreitada olígarquica,
contida na desprezível formuls: .

·

paT'a o Senado Nerêu e Saulo
(ambos Ramos ... ); para a Carnara,
idem, idem.

Pela quarta vez, há dois dias.'
recusou a Assembléia, pela maio
ria, a urgência pedida pelos
amigos do govêrno para a tra

mitação da mensagem que soli
cita autorização legislativa, . me

€lida constitucionalmente indis-
·

pensavel-, .para a abertura, do .

referido crédito especial.-
Quando, porém, aparecerem·

nesta região os artistas do P.S.D.,
clamando contra 8 má conser

vação das' estradas, responda
lhes o 'povo, �em' praça ppblica,
de que a culpa só a eles cabe,
e Il'mais ninguem; porque tr.ans�
formaram a !>eriedade da admi-

nistração em recurso demagógi�
co, pretendendo, baldadamente,
sobretudo no interior, incompa
tipilisar o Governador com a

opinião pública.

...

A Musica
A Telefone e Telegrafo
A- Publicidade '-':,
A Material' de Expediente
.Ao. despesas GErais.
A- Auxíliós
A Comissões
A Patrímonio

13.835,50
1.365,30
'1.546�00
1.074,50
4596,60
8(10,00-

5.290,00
20.7.708,90 LUXO! COMODIDADE! 6FIC:1ENCIA!

COMPRE agora p seu
'

, Moderníssimo,Refrigerador

De Juros ,e,· Descontos
De Alugueis.
De Rendas Diversas
"De Subvenções .

De Mensalidades

7.963:80
5.700,00
10.588,00

170.000,00
41.965,00 BRA'STEMP-236.216,80 236.216,80

----_--

6,5 pés cublcos - congelador horizontal. .

Perfeito aproveitame.nto' de esp.aço
Em exposlçàó na casa de

Canoinhas,20 de Maio de 1954
ROLF WALTER - Presidente ITHASS SELEME - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL:
Antonio Burgardt,' Antonio,Dias, WaldeI"niro Bubniak

�,mllllmllllllllllllliilllll.hllllldllllllmtmltl!llllmllll�llmlmlllmhl�mmllm"li�mBhlmllll�.mhlmlldIl15511111111111�11
'.=, Maquinas Agri�olas para desces-

�

:::: ....

=-
. car�- débul'har e ventilàr todos os

=:
= �

� c,ereais - Moinhos para' quirér. - ;;
� �

� �\ Moto'res a gasolina
==

; I
=

.' Tem' para pronta entrega 'c'- ALFREDO GARCINOO =

=:= ,Cô'mércio de Representacõés' ru:
.

·Um presente (omprado na

ê§

Can·oinhas. Caixa Postal 56 • S. Catarina : Casa Erlita= 5
=

, �llllmllllllllllll.llllli!mllllm!�mI�lmlqllml�lllllI'lIl1l1lll1lml1IIIIImllllllllllmllmIIIIPIII�mIPlmIlIIlIIIllUoom.Wi;m!llrn!llllIlIm sempre a9 rada
-

.

. ZOURENCO S,UBA
Rua paula Pereira, 771 Fone

A" Prud·e'ncia ·Capitalização ..

·

avisá aos senhores portadores de .titulos dês te Município, que a par
tir dêste mês o sr. Miguel KichHeski não poderá fazer cobranças ou

.

receber mensalidadés, ou Qutro negóció qualquer relativo a titulas
désta COlPpanhia. '

.

, (.

Outrossim avisa qUt são SéU8 agentes íiutorizado,El os ses. Francisco
Ervecio Cubas Batista,- para tódo o Íllterior do Município e com sé·
de em Rio dos Poços 6 Wlllmor Furtado, resideote .à rua Paula Pe
reira 190, com os quais devem sey tratados tôrlos 08 assuntos atinen
tes à esta companhia.

Canoinhas, Junho de 1954
-

Ass.: Aristides Rocha -. Inspetor Geràl 2x

(asa Fise�erMelhores tecidos preçQSmenores
.

•

� 'I'

FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C o CE.I.R A S','
F R I E. 'hR A $,
E 5 p., N H AS, _ Éi'C.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


