
,

� Colecêee de (lráu
" J "

EM""NOSSA
j,
CIDADE Drachinski. ClT,adora, Ana Setnick,

, ,H�je, às 20! horas, nos aos to; Marli Regin�x Xavier�,e Matilde
cráticos salões do Clübe CaDoirih�D- Werka.

,.

,

se;' serão realizadas as-solenidades Jubilosos. ao
- o/er�o!' aumenta.

de colação de gráu da Turma «S. do de nóvos e eficientes 'valôres o
,

João, de La Salle'�, de "Hegeates
<

nosso quadro 4e professores pri
· do Ensino " Primárdo., diplomadas " márjos, cumprimentanros ao emé ..

'" pelo estabelecimento oficial de DOS: rito corpo docente do, estabeleef

0',·,'pln['." �ROtOO ", C. CARV.�lHO" - - Rc�atur' àté 'anustO' �� ln�n .. , �lIllH[RMI Y�RH� : Gcrcntc� nH��S .smMf sa cidade - Curso Normal Hegio-. meato, às distintas magistrandas
U b U

.

• y :t�u OU
h'

� nal ""«P�ofesBor Sílvio, Pêlico de e" âos seus dignos progenitores.
CAIXA POSTAL; 2"" . FONE, 128 'CmCULA ÃOS SABADOS .

, Freitas Noronha» que funciona no
_-""':;.--.........----------::--�-_._-----�.-------------------- prêdio do Grupo Escolar «Almi-

rante Barroso».
'

A verdadeira tabela de

Colarão gráu' dia 12 do corrente,
às 20 horas, nos 'salões do Cine
«Marechal Herm�sl>, as grad(lan�
das de 1954, pelô CQrso Normál INC{)RPO�AÇÀO DORegional «Otaviano Livramento»,
que_ escolheram como pàranif)fa a I ABONO·

)

pI;ofessôra Guit� Federmann' e ho- Podem�s infórmar, segura-
menageiam a srta, Otília frene

_,

mente, estar práticamente acei'" ",
Friedrich, diretora do Curso, ,aos ta, a prOposta da" Aeronáutica, '

.

pais das formanda�, e ao sr. 'Alti.. referente à con,cesão de um a-;
".

no de Almeida Rocha, Inspetor bono de em'ergencia aos milita-
Escolar da Circunscrição. '

res da ativa e." dfi reserva, até e.
, Dupante O longo percurso, de '

A'
" ,.

b' "lh' t t
'" , '.

poder o Governo. ap'rovar as'"
sua vida, Churchil, io,i o J'ovem.. pequena mas fi an e urma

\
, f d ) t E t'l t"'ab'elas defl'nitl'vas de vencimen;..

e impetuoso soldado, o radical- e, orma a 'pe as sr as. S.I anl ava
liberal ardoroso, .0 conservador

.

to� e Rantagens. J

hesitante, o adin1nistrador e ho- e Nunca Tantos deveram Tan- 'S� dentro de um ano, a)sÜ,ti�-
PL Diretoria serite-se honrada em convidar os as- mém de Estado competente, e to a Tão Poucos" usadasduran- ção financeira do Estado não

saciados ',do Cbub Cano,lnhense e ·'Exmas. Familias, 'para é ,ainda ago�a/o, escri!or tale� te a guerra, exaltaram o patriotis- comportar esse 'aumei\to, o abo-;
t d" I

"

IA' d no ficará definitivamEú:'lte��nCbr-
O tradicionál' Baile 'de S: Silvestre,' que fará realizar noS oso, o ora or mcomparave e mo do povo -ing es e am· a ser-:- ' ,

. ,,_.... �

a '. ' "

1- d .

ro' d S
.

I d' 31 'd d b '
o politico seguro e geni,al, que vem de incentivo à todos os porado aos· atuaIS _v:enc�mentos.

nstocratlcos sa oes e sua �e, e oCla, la e ezem roo
, prevê os' fat()s e dá as soluções pó'vos da_s Am�ricas. Continúa n'butro loca1, .

Desfile de"'Dehutàbtes': A sociedáde 'promoverá"':' ad�,cj.!íaC{as),à ho�a que �e pas�a;�
, -�

O <:lesfile das debutantes de 1954. As interessada� deverão' TO,das ��sas q?ahdades. ex�epcI.r ..

Pr M';ll' Z ',1 "d,\ 1,5"d'
. nalsfazem dele!J maIOrcldada�. M,�d'�I·raf TheoClor.o,OCurar o sr. I es amo o _ ate o Ia, ,o do mundo como vem sendo u,..

para a devida in�Crição ..,��'.s_ lo. ft. J'I
... t_p. ",just�mente�ognominado.FoidU- Assembléia Geral Extrao'raihária

UsÍca: �jfica orquestra>ábrilhantará a noitada. ra�te, a ultima gue�r� que C0t;- , la.'Convocação
� ....

'

-..., ,':- .', -1�"":_ '.:', .' .so�l,dou o seu.prestigIO e surglu,' '�
'c,,,,

� -Reserv-a� dé MeS"a: A: partir' de 26" do 'corrente, às "aos' olhos da'. civilisação como' .,:: ;�, De -conformidade com os estatutos sO,ciais, são J-con'" "

14 horas,l na S�d�, Social. i""L. �,,,,,�, """ um condutor de póvos. vi.9ados os snrs. Acionistas p�ra â ��ss;é'inBIeia ;'

�eral ex,-
.

Traje: A'rigor <tbÍera-se para ca�alheiros traje C�mpletando a&ora 80 'anos tra�rdinária, a'é reaUzar-se pelas 10 horas dp '41a 20 de de-

eu
"*

.)
,

-

-
' de l-qade, recepeu pro:vas de zembro prõximo, na séde social, nésta cidade. de Canoi-

ro ou branco,· ._
�

, admiração e estima de todas as ,n:has, :' a fim de deliberarem sobre a seIDiinte,
,

Cont;�do com �'pre�ença cÍ� t�do� .. pata maior nações do "mund? Apeza� de -'

�-'" Ojdem do Dia
'c

bnlhantismo 'da noite à Diretoria antecipadamente s.ua avançada ld�d�" al�?a,
fefi .-, n"

"

,� gosa de l�r�o pr_:shglO polItIcosa se agrade�.lda. '
.

e" suas opmlOcS sao acatadas eIl,lCah6inhas" dezembro de J954 ,_em tod� a Inglaterra.,
SadY· Seleme l' Secretário 3x Suas frases - "o V ,da Vitoria

Ano 8

1M

Numero 329

Informações de Utilidade
'>'< ' Em -janeiro de- 55 eleição "da

o' A carg� de ALFREDO GARCINI)O .
,

'

. ", nova Diretorià'- Posse .em'
'

A FE'BRE AFTO'SA4 fevereiro. Disputas' fenisticas
,

"
t <'

,

..'
'"

cem quadros' da Capital e da
E" uma, enfermidade infecciosa. altamente contagi6sá_. produ- cidade de São Bento do Sul '-

z'da por um vírus e ataca varias espécies 'tle animais. mórmente 90- ,A'Ynoite grande baile
,

vínos.' ovinos, caprinos e-suínos, e, as vezes, o homem. com sintômas Desd'e já mo�i!llent�-se a atual
de fébre, aftase ulceras na bôca, mamas e pés. O' contágio pode ser: Diretoria do Elite Ttni� Clube...

dir�to . d� um ànimal �o outro 00 por mei,o "de ?�jétos e sagentes os
para os festejos :a serem reaJ�zados.

mais divérsos, como sejam, o ho�em, urubus, gaviao carr�patelro. for- por ocasião- da posse da nova ·di.
ragens. ?ebedouros etc. Es�udos �oderno� par�cem pro,var q.u� o.ho,.' "ret�ria a ser eleita "em janeiro'do
mem, alimentando-se de leite cru de ammal aftoso, póde dIfundir ° próximo ano. Em icontato com o
VlrUS, durante várias semanas., pelas secreções do naríz, bôca etc, senhor. Jair Corte atual 1.0. secre-

A maior eliminação do ,-vírus pelo animal doente --leite, p- ,tário' viemos a saber que" estão
doa e salíva, faz-se no início da enfermidade e, em geral, poriCos-dias sendo envidados todos os esforços
depois do aparecimento das áftas, os animais deixam de ser contagiósos, para que em Fevereiro. ao dar-se

à processe>' de tratamento será escolhído segundo o número a p��e da diretoria a �er 'el�it�
dos �nimais atacados, sistema 'de criação, valor -dos animais etc, As' pal'hcl�em de um �orneio. tel1l!l:I.
.medidas gerais, de caráter bastante prático, muito auxiliarão o com:' co, as flfes_ de Florianopolis : Saq
báte à ,aftósa entre os a�imais portadores, da doença: Bento do SuL Alem do. torneIo te·

nisticó, realizar-se-a um' grandioso1)' - Injeção de vacÍna para a prevenção da -doença: baile. abrilhantado por 'uma das
2) _:_ .l\1exer o menps possivel com os animais; melhores orquestras de Curitiba,

3) - Combater as lesões dos cáscos; deixando os animais du- O Elite Tenis Clube 'é uma agre
rani-e "'uns cinco minutos mais ou menos e(u pedilúvios, contendo uma miação que dia a dia vem se imo

solução de sulfato de cobre a- 3%, oll a seguinte mistura que "deve pondo em nosso meio social pela
ser ôe preparo e uso recentes: programação apresêntada e a co-

Lixivia' de Sbd'a 1%; Leite de cal 5%.,X , operação a outras entidades e�por-
. tivas- e sociais,

;!1 'A �plicaçãó de tintur�' de iodo a 10%, duas �e'zes ao dia no� I
,

, f dA' 'Temos c,o,mo exemplo'o Gremiocascos mostrou"-se e iciente. segun o experienclas recentes.
r da Mocidáde que sempre contou

Os animais doentes dev.em ser colocados em pastagens 'de fácil mastig�ção. com apuio dos dirigentes dà E. T. C.
os quais cederam sua sede para'

'E.xames de A,dl"ml"s'sa-o para' o' (urso', Norm.al aquelfi jovem Agretpiação te,r on-
de pudesse realjzar suas' vesper�is

"

"S d
"

d
'x

J
'

.

,," ,-�,
;,c.,

'.
K

dansantes ê outros divertimentos
. agra O (ora�ão' e esús' � que constam dt; ,seus itens,

la. Epoca: 13 e 14 de dezembro p.f. às 8 hora� A atual Dire�ria que conta

D d d C com homens qe envergadura como
ocumentos:- JCertificado do Ginásio; ou - iploma o' .urso

um
,FAlcidio Zaniollo (Presidente),

N. Regional; Certidão de Jdade; Atestado Osmar Nascimentó (Vice _ Presi.
de saúde e vacina; 2 fotografias 3x4 ,-

, dente), Jai,r Corte (lo, SecreÜrio),
�

A >[)!RETORIA
�

Viegando Fischer (2°. Secretárlo)'--
.

Ernesto Rieké (l 0" Tesour�iro) e,
�__I. IIÍIlI '_ Omar Gómes (2°; Tesour�i�o) não

tem poupàdo' esforços no csentido
de dar a Cimoinhas um Clube que'

.

possa rivalizar com os d!ls mais
adiantaaas cidades do nosso Esta

,

do, E assim elevandó o nivel cul·
tural e esportivo de ilossà gente

. estão' cooperando para o engran.;
decimento de uma Cànoinlias maior.
Que os festejos pr�gramados te
nham ó mais completo exito e a

Diretoria a ser eleita, continue a

obra 'da atual são os nc.ssos, Ine·
Ihores votos.

Atividades do Elite'enis Clube

" Winston Churchil
completou 80 anos

§:1.ssinante_§ ,

, Solicita/�o.f á lodo.r o.r auil1anÚ.r em alrazo, a fineza de

regularizarem aJ' mM auinalura.r, diretamenle aqui na gerência ou

com noJ'.fo.r aiJenfu credenéia40.f,
Embora- o preço do �apel le�/ia lripli'cádo d�- paUr, ainda

, '"

manfemo.ro preço de Cr$50,OO (Cincoenla Cruzeir.o.f) porano, ou .feja
52 jorn:ai.f. O noJ'.fO uforço em manter o jornal em circulação .rema

nalmente, prende-.fe e diuo no.; ufanamii.;, ":0 apJio � Ma IIontade,
moraf e material de lodo.r, indi.ftintamente.

Pela atenção, que .r{'mpre !los di.fpen.raram agradeCe.
d GERÊNCI'd
:.

-Gé'A N O�I;iD4 H:E ,t\I S 'E
BAILE' DE ,SÃO SILVESTRE '_

CONVITE
.

A brilhante turma de 1954,
', aumento dos militares

integrada pelos distintos" l.OVeD8' "' . .'

· Adhemar Homais Benkendorf, Ar·' 'M�ioi'e; aumentos para.'
ceu Bedretchuk, Dinôh Antonio os menores postosCôrte, Flávio. Kobil, Henrique:

. 'RIO, Falan�o à reportagm oMciese.vlldeloneo Gapski, Leomar . ,>
- ,

, .Ô , (

Jacob Reinert, Leopoldo Volkmann general Teixeira Lott, ministro

Thomas Tadra, Adélia Maria Kr�. da Guerra declarou não ser ver

tzer, Alayde J{rft'zer, "ioa Zaczes- "dadéíra a tabela dívulgada'pela
ki, Dinah Wendt, Flora Marcini- imprensa, como tendo sido enca
chen, Hanneloure Sechweh, Helena minhada pelo Exército á Cernis
Dinorah Corrêa.. Leonor. MUller são lnterministerial de Reajusta
Alherti, Maria Rudey, Maria, da mento de Vencimentos das For-,

Luz Pacheco. Theresinha Agosti- ças Armadas."
nho Corrêa. Valdivia Pereira' Mafra ir Adiantou que Q' decisão' sôbré
e Wilma' Edith Wiese. escolheu. e '0 tabelamento definitivo é da al
mui acertadamente, para seu pa- 'çada do Presidente da Republica,
raninfo Frei Arnulfo Hoffrogge, que tem em, 'mãos os trabalhos
Vigário da Paróquia. organizados pelas diversas co-

"
". ;.. ' 'missões ministeriais e que asRende homenagem especial a mesmas serão cotejadas com as

srta. Natália Bojarski- Diretora do} tabelas dos servidores cívís-proCurso; borneosgem de honra aos curando-se uma equivalência d�
senhores AJtino A. Hocl.a e Jorge vencimentos para postõs, cargosWeger. rer;pecti vameole Inspetor ou funçõeg da mesma impor-"Escolar da ..,CirclJns·crição e Pastor ,tância.
Evangélico; 'preito "de gratidão ao

Na tabela divulgada s6 .há.sr. Valter TensiiJi 'e homenagp.m
as professoras Cidália Mendonça \,lma propriedade: realmente' os

Santo. Ana, Francisca de Assia Cés- vencimentos ,de ministro do Su-
·

conetto e Sálua Seleme;' premo Tribunàl correspondem
aos de Marechal' do Exército.

'-

Para ,�rador da turma, f�i esco
lhido o inteligente jovem Dinôh
AntôIlio Côrte. O discurso de' de!!
pedida "estará à cargo ,da gentil,
senhorita Maria �à Luz Pach�co.

A V�RDADEIRA TA�ELA
'. A verdadeira tabela do Exér-�
cito, semelhante a da Marinha, a
tribui ,a ,um general de. Exérci
to' Cr$ 42.500,09l'; Cr$- 24.000,00 '

a um coro.qe_!; )Cr$ 16.000,00 a

um capitão; et$ 15.000,00 a um'
1° tenente; 'Cr$ 12.7pl,ôo a Um

subtenente; 'CrS 7.826,00 ao 3°

sargentq.•
,-

."'"

Difere desta a tabela da Ae

ronáutica, que aindà propõe um

abono dé emergencia, de .'. . .

Cr$ :4.000,00 para· capitão, de'
crescen,do proporcionalmente até_
sàrgento para Cr$ 3.000,00:"
Procura-se aproximar as tabe

láS cdo àumento previst� parà
os. civis} predominando o érité-"
rio do maior aumento"'"para os

menores postos, atingindo tam

bem, inativos e pensionistas
militares.

. � ,

Agradecendo, a gcmtileza do COll-'

vite, felicitamos as n6veis profes
sorandas pelo brilhantismo de seu

curso, 'fazendo v6tos para que o

Divino Mestre transforme em te

a'lidade tôdas' as suas elevadas
aspirações.
....Apresentamos, .. tambem, nossos

sinceros parabens aós, ejignos pais
dás magistrandas e felicitamos ao

inteligente e eficiente corpo do
ceote de nossa Escola Normal Re
gional pela formação das novas

. «Sacerdotizas dõ'Ensino Primárió>. '

EM TRÊS HARRAS'

Humenhu-k S:- A.

1. Dissolução_ da SoCieda?e �

ê�noinhas, 29 d� novémbrp -de 1954
.

.
,.' �

Theodoro- Hutnenhuk Diretor Presidente 2i:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..
!

JU��a�e���::::t�������!�:���as Ministério da' 'Agricultura
'E D I � A L

"
Servi�� de Ex,pansãó âo Trigo '�, L R. de Sâ�ta Catarina

I - Devem comparecer Da 14a. Amadeu Alves de Miranda Sereia; A
·

R I d 'C
.'

h
-

AOCADelegacia de Recrutamento em Ca- Alexandre Veuaucio Nunes Serra ' ,Ssoc!ação ,

ura
-

e an_Oln as -' L t
noiubas, os cidadãos abaixo, a fim dos Borges; Benviudo de Deus . •

de retirarem, seus certificados de Bueno' RiO' Novo; Bruno Clemen- �Cópia da Portaria-nv 1584. de
reaervista.

- ,

te Schrningoski MajQc Viejra; Caro 19 de outubro de 1954, baixada
11 - Os �ertific8dos não pro-

108 Litz Serra dás Mortes; Carlos pelo MINIST�RIQ DA AGRI

curados no, p'ra�9 da -30 (triot.,l), Nogatz Rio dos Pardos; Francisco CULTURA.,
dias, serão recó!�idos à 16a., C. R. Olegario Tres Barras; Jqvin_o' de O Ministrd do Estado dos Nex

Deus Bueno Rio Novo: João Klo- godos da Agricultura, nos terJoão Paulo de Lara. Tres Bar- pas Sobrinho Bairro ltiberê; JoãO',
F

.

d S t C
. mos do artigo jO do Decreto-Leir8S), ranciseo uos ao os 8'001' .Gonçalvea de Lima Rio dos Po. "

nhas: Pedro Szeruek Canoinhas; - 'ços; João Kaschuk Felipe Schmidt;
n? 6071, de 5 de janeiro de 1944,

Josê Pedroso Sobrinho S.' João '''''Joaé Maria de Lima Rio
-

d'Areia
tendo em vista o díspôsto no

dos Cavalheiros; Adão' Alves Ca- de Cima M. Vieira�',' José Odlval
inciso X do artigo 9° do Regi-

.

h L di I V
'

Ii"" .' mento baixado com o Decreto "DOlO 8S; , a IS au atras ",anol- Sant'Ana Rio dos Poços; Luiz '7

h AI" R d
.

'

C
. h' 'JI número 20,507, de 24 janeiro den I:IS; rpio o ngues anom as;

,

Mass8neiro de Lima Rio d09 Poços
João Batista de MóraÍls c8�ôi�h8&; '_" M,iguel Dionísio Serra dOI Borg�8?'

1946, ',,-

João .Balan Canoinhas; 'Pedro Ri. Considerando que os elemen
beiro Canoinhas: Pedro Dsiedricki: Canoinhas, 30 de novembro de,1954' tos que compõem o custo de

.:

João Maria Ánhàia' C8�(iÚ)'has; Nogueira, I: Teu. Del. produ�ão do trigo nacional pa'J08é de Souza Canoinhas: Herbi: safra 'I 954-1.9.55, sofreram ma-
lio de Oliveira, GaJloinbas; ',Max'
"'Maros Canoinhl,l.;)�r,J8nj';io -pe.,

•

reira Rio dos Poçô8; !>Alfredo'AI.
'

,

LOUÇAS e mais LOUÇAS
vel Ceucinhas: Alfredo Manoel

na
'

. ,C'asa�r I't�rdo Nascimento Rio da Serra-Km ' a::.n
132; Francisco Silva Xarqueada;
Ignácio Voginhack Major Vieira;
Igaacio .Novack Rio da Serra.KP1
102; Jovino Jungles Palmita]: Jo
sé Julio Schikarski Tamaiiduâ;
José Stelsner Campina Beija; João
Sant'Ana Canoinba.. Pedro Me
negolo Paciência; Severo Borges
Serra d08 Borges; Sebastião Fer
reira Chaves Paula Pereira; Tomé'
Rodrigues Calístro Canoinhas; AI·
fredo Martins Tamanduá; Antonio
Veiga Birra Mansa; João Mar�a"
de Deus Bueno' Serra do Lucindo;
Luiz Carlo� Vicente Rua do 80-
cégo-Chns: Raul Gomes dJls San
tos Rio dos 'Poços; Gentil Maciel

.' Ferreira Rio da Setra;: Antonio
Veiga Canoinha.; Fredolin Alve.
Valinhosj_ GeD�sio Nascimento Ca
Doinhasi Hermes Schubert rua 7
de Setembro; Joaquim Bueno Al
to das Palmeiras; José Carlos de
Castro S. Sebastião dos Ferreiras;
Nereu Med-eiros de Lima Monte
Castelo; Pedro Leéhon. Paciência;
Jordão Luiz Fartura; Pedro Ro·
drigues St. Antonio P. Pereira; AD�
tonio KrauB8 Rio.d'Areia do Meio;

joração;
i'

.;<-C, Cosíderando que ,os·atuais
preços'minimos do trigo em grão
não mais correspondem ç

aos

niveis do custo da produção;

upUPln. é um amor

Vejam sua apresentação com característicos
de boneca de,_'CLASSE: .

VeQfiquem
'" Ínteírámente de matéria plástica
'" Toda articulada":''''' Lavável * Elas choram

� .

'" Elas Mamam - Elas Dormem '" Elas Namoram
---

* Elas Andam-", Elas viram a cabeça.
nas lojas da CASA - SCHREIBER - a maior

O. maior sortimento de BRINQUEDOS
todos os tempos, uma tradição da

CASA
.

SCHREIBER

o 11 1
o 12 1
o 17 3
o 1-8 3
o 25. 2
027 3

C6digo
, Geral TITULOS

Anterior Totàl
.

�.

RECEITA ORDINARIA
Tributária

'

,a) Impostos
Imposto T.erritorial, '

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

'" b) Taxas
Taxa dt! Conservação de Estradas
Taxa de 'Assistênci. Social
Taxas e Custas ""Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização 'e, Serviços Diversos·
Taxa de Limpeza"Pú)JUca

PATRIMONIAL
! 01, O Renda Imobiliária,

-
-

�. 02 6' -,R�nda de Capitais
.: "":' ., ,R.�C�l\S DIVERSAS

,
.. 12. n - '�Receita d� C�mitérios .'
.. 13. "O. ·Quotà.-parte �PlpostQ fe�eral sobre coni1>u-stiVéis e

.

'. .

'lubrificantes '" .. .

Quota-parte imposto federal sobre a ,renda �

Quota prevista no a�t. 20 da Constituição Federal
Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

, ,RECEITA EXTnAbRDINAmA
Cobrança: da Divida Ativa

'

Receita de Indenizações e Restituições
, CQntribuições Divers� 'ff'Multàa

' ,,, '

Operações de Credito
Eventuais

•

•

>.. ..

22.071.50
393.456,80

11.872,10

150.466.30 ..

2343,776,40
13,282,40

2357.058,80

138.266,30
204.155,00
376.620,00
371.640,60
69.493,80

1.00,00

22r0,OO
2.01,7,00,

115,783,10
" ,32,677,90
10.165,50

,1-
140.476,30
206,202,00
492.4oa,lo'-'"
404.318,50
79.659,3(> ,

loo;o�
1 11 2
'1 15 •
1 22 4
1 23 ..
1 24 1

3,634,40
12.047,00
14.0'\5,50
18.385,90
"3.832,00

14.241,10
12.909,00
15.308.00,
20,005,70
13.922;00,

34.592,40
24.060,50

10.-906,70
.\ 862,00
1.262.50

. 1.619,80
90,00

4-.6i2io
11.377.90

, 84,00 3.420,00

29.949,70-
12.682,60�

3.336,00

104.291,80

20.000,00

104,291.80

180.000,00 "200.000,00
,.

/

6 12 O
6 14 O
6 20 O
6 21 (J
6 22 O
6 23 O

20.369,60
3.1.74J,40

8.900,00

124.024,10
í893 . .515,70

1.701.90
45.71J>,40

2.972,10

26,442,20
450.260,70$0MA Cr$ .

" Saldo disponível �o �xercício de 1953

Reinaldo' Cr'estani.'-
;t:.

•

Coota,dor

Canoinhas, 31 de julho de 1954

Beh�dito T. Carvalho Jr.
Prefeito

EdgardMaye(
Direto,r da Fazenda

de

Resolve:

Artigo l° - Os preços mini
tUOS do trigo de produção nacio
nal - safra 1.954-1.955- a serem

pagos obrígatoríamente áos pro
dutores de 'trigo, serão' os cons
tantes da tabela abaixo:

reSO hectolltrico Ê rreço minimo
84 " Cr$337:80-"",:=-
83 » 33!,20
82 » 324,70
81 » 318,30
80 » 312,10
79 cc 306,00
78 «300,00
'77 « 297�0
ts « 294,00
75 - cc 291.10
74. » 288,20
73 �"285,80'
72 « 282,50.

"Pa�ágrafo único - Havendo
fração no pêso heetolítríco, êste

_
"deverá ser considerado como·

um ponto acima, quando igual
ou superior a meio.

'

'Art. 2° - Os preços acima
entende-se pará o produto limpo
sêco, embalado em saco de ses-

,,__'

senta quilos e, entregue nos pon,
tos de embarques ferroviários ou
fluviais, mais proximos da zona
'de produção respectiva.
',,' -

Parágrafo único ..,.... Para o

produto entregue nos portos
de embargue. Inclusível Porto
Alegre e Pelotas, (JS preços d,
tabela acima serão ser acrescido.
de Cr$ 20,00 por saco de s�_Jsenta
quilos,
art. 3° - quando o produto

fôr negociado a granel, o moinho
comprador poderá descontar do
preço estipulado nesta portaria
a importância máxima de Cr$
14,00 por sessenta quilos de grão.
art. 4° - Os preços fixados

nésta Portaria'serão acresídos de
Cr$ 2,00 pôr sessenta quilos de
trigo e por mês, no periodo
compreendídó en.tre l° de Feve.
reiro e 30 de Abril, quando resta
belecído o preço básico inicial.

(a) José -da Costa- Pôrto

Associação Rural de ganoinhas,
Walmor Astrogildo Furtado

Gerente

locomovel marca Wolf, horizontal, de 18 HP.
em perfeito estado.

Ver e tratar (om ALFREDO GARCIHDO
'

Um

Canoinhas, 24 de novembro de 1954-:�
Edmundo T�odoro Harger - Secretàriú

Visite �a gr�nde e tradicional Exposição de

�

na sobreloja da

CASA ERLITA
GOVERNO "MUNICIPAL
Lei 277, de 27-11-1954

,I"�·

Pá denominação à ruas da cidade

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa 'Cao:
tarina, faz saber que a Câmara,
Municipal decretou e eu sanci-/
ono a ,seguinte Lei: ,�

Artigo 1. As ruas dêst. cida
de, abaixo descritas, terão as se·

guintes denominações: ,-

a) - Rua Joaquim de Paula
Vieira, - a que tendo início na

rua Almeida Cardoso, segue pa
ralela à rua Marechal Floriano;

b) -
- Rua Ps u Lo Ritzmann, - a

qúe tendo início na rua Paula
Pereira, nas proximidades da

Associação Rural de Canoinhal,
ségue paralela à rua Jo�quilll
de Paula Vieira ..

Artigo 2, Esta Lei entra �Ill
vigõr na data de sua publicaçao,
revogadas a:s disposições .elll

contrário.
r': "I � '.

Prefeitura Mun'Cipal de Canol-

nhas, 27 de novembro de 1954.

Ass: Benedito Tt"rézio de Carva·
lho Júnior - Prefeito Municipal.

.

Registrada e, publicada 8 pr�
sente LE:i na Secretaria Muni

cipal ,aos vinte e :séte dias d�
mês de novembro do ano de Illd
noveceoÚls e cincoenta e qú·atro.
'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE: A srta. Lucia, filha do

ir. GustRVO Brandes, a' V.iuva

Marta Rading; a srta, Charlote,
filha do sr. Natal Ossaif; o sr.

dr. Bf'nigno Cerdeira; o sr. Es

teiano Wrubleviskí: o menino

Edson Luiz, filho do sr. Basilio

Heuko; o menino Sérgio Augus
to, filho do sr. Silvio A. Mayer.
AMANHÃ: O Jovem Neilor

Cuba"; a sra. dna Otília, espo
sa do sr. Donato Haak; a srta.

Elvira, diléta filha do sr. Ernes

to Koch
DIA 13: A sra, dna. Elly es

posa do. sr. Die�rich Siems; o

jovem Vigando, filho do sr. Pau

lo Voigt.
QIA 14: A, gentil senhorita

India Morena, filha do sr. Adol
fo Schramm; o sr, Amo

c,

Curt
Hoffmann; a sra. dna. Avany
esposa do sr. Nicolau Humen

huk; a sra. dna. Adelaide Car

valho; a srta. Roselis Maria, fi
lha do sr. Romeu Tabalipa.

DIA 15: O sr. Altino Rosa; a

sra. dna. Carolina, esposa do sr.

Eduardo D. de Miranda residen
te em Itajaí; o sr. Antonio Gros

scopf; omenino Fernando.Arol
do, filha do sr. Pedro Paulo Por

tes; o menino Acir Edson filho
do sr. Calil Cador, residente em

Paciencía; o' jovem" Alcides

Grosscopf.
DIA 16: O sr, Emílio Sobot

tka; a sra. dna. Biluca, esposa
dovsr. Benedito Terézio de Car
valho Júnior, os srs. Oriomar
Scheidt; Firmino de Paula e Sil

va, a srta. Lucie Sahr, residen
te no Líbano, Turquia.
DIA 17: A sra: dna, Catarina,

esposa do sr. Emilío: Gutervill
o sr. Olimpio F. Leite; o jovem
José Antonio M. Nunes; o me

nino Teodoro, filho do sr. Teo
doro Schroeder.

--,

Cumprimentamos a todos de-,

sejando-lhes felicidades.

AGRADECIMENTO
A Familia do pranteado

JOÃO THEODOROWICZ

vem cumprir' o dever de expressar sua gratidão ao caridoso

Dr. Reneaux Cubas e as II mãs do Hospital Santa Cruz pela
assistencia medica dispensada ao seu querido chefe por o

casião de sua enfermidade, este agradecimento é estensivo

ao Padre João e Frei Arnulfo Hoffrogge pela assístencia

religiosa e ao povo em geral que o acompanhou até para
,

última morada, a todos .sua, gratidão.

En'feites d� Pinheirinho
Lametas, festões, cabelos de Anjo, velas e castiçais.

Pontas, bolonas, bolas e bolinhas- a

partir .de Cr$ '15,00' a dz.

Sempre CASA ,SCHREI8ER
(a MAIOR)'

não é .possÍvel se enganar - enfrente ao Banco do Bra-sil

aO]E temos o brinquedo de
,

AMANHÃ - Adiantados em ideias e desenhos
» em sua perfeição mecânica

Cordas de fricção extra forte

Apresentação impecável
Novidades Absolutas

CASA SCHREIBER (a MÁIOR)

o mais alegre,
o mais querido
Pela confiânça que ínspíra.

!leIa tradição que o acompanha,
o c ALMANAQUE D'O TICO-'
T[CQ ,. de 1955 é o mais/acon
lelhado para a infância. Um

brese�te que as criânças 'adoram,
�als completo almanaque in

�n�ll brasileiro. São 150 páginas
elas de beleza, variedade de

aSSunto" que EDUCAM, ENSI
�AM eceDIVERTEM ao mesmo

:IllPo. As mais lindas hístôrias,
Pa°nólogos, anedotas, charadas,

Le�lIatempos e curiosidades.

a
ltura sadia, alegre, seguindo

d llle!!�a orientação crítefíosa
a revl!sta « O Tíco-Tico. »

'Urna edição da Sociedade Anô-
ui <c.

D
llla « O Malho 'JI rua Senado

antas, 15 5<0 � Rio de Janeiro,1:\. ,

lJ1strito i- Federal 3x

Liquidificadores
UWALITA" - :; Velocidades

Caixa Postai 76 - Fone 125

CANOINHAS, -:- Santa Catarina

I ndustrias de
Canoinhas

Conclusão da última página
homem ;;vol�nte entre escritório
e Industrie: Ativo, descendente
de uma família que desde o ber

ço trabalha com madeira, junto
.corn Ludovico Bora, fórma uma

dupla progressista e capacitada.
Entre outras palavras, disse-me
Ludovico Bora, que fabricam

CAlX:€TA:6LAMtNADASPARA
DOCES E LAMINÀS DE PI
NHO pARA MOVEIS. Foram

estes o�-"dados que colhí nas IN

DUS1'RIAS UNeÃO MADEIREI

RA LTDA.

Produção: 300 mil caíxêtas
,.laminadas, mensais, além de pro
duzir laminas de pinho para mo

veis. Esta produção bem diz o

qUE: representa para Canoinhas e

para o Estado de Santa Catarina.

Operarios:' 80 operados, .dirí
gídos por Ludovico Bora e Wal
derniro Bubrílsk, tocam as Indus
trias União Madeireira Ltda.

Embalagem: E' feita com a

propria lamina, evitando deste
módo a folha de flandes, que nd.
momento, com 8 falta de cam

biáis, torna-se impratícavel.
Fabricação: Caixêtas laminá

das para dôces, perfúrnes, e pro
dútos farmaceuticos. Em caíxê
tas larninádas, é a unica no Brasil

que tem li sua, capacidade de

produção.
Exportações: Os seus fregue

ses são as maiores Jirmas de São
Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas
Gerais, Estado do Rio de Janei
ro, Recife e Fortaleza. Canoinhas,
jovem, já demonstra que, tem
capacidade para produzir muito
mais, A sua divulgação feita a

trsvêz de' firma como a União
Madeireira, deíxános orgulhósos,
Ocupação: As lndústriasUnião

�

Madeireira Ltda, ocupam uma

área 'de 20 mil metros quadra
<,
dos, ou seja, quasi um alqueire,
tudo isso no coração da cidade. ,

Sócios: Além de Ludovico Bo-
.ra e WaldemirojBubniak, que di

rigem as Industr-ias' Floriano Bu

biak, Otto Friedrich, Viuva Fran
cisco Fuck, e José Pereira do

Vale, são também sócios.

Dificuldades: C0m toda .a in

dústria, tem as Industrias União
Madeireira Ltda, dificuldades no

transpórte. Atualmente é feito
exclusivamente por estrada de

rodágem, o que encaréce o pro
duto. A falta de vagões continúa
sendo um entrave no seu pro
grésso. Q problêma de trans-

,

pórte, tantas vezes discutído na

Câmara e Senado, até agôra ain
da não teve uma solução que
viesse a amparar os índustríaís
brasileiros. Considero isso, inér
cia da parte de nOSl>O governo
e a demagogía prejudicial de
nossos homens- politíccs, Se fos
sernos- esperar por eles, estaria
mos importando até alfáce.

As Indústrias União Madei
reira Ltda, dão casas para os

seus operários. Pagam semanal
mente. Foi fundada em j 946.
Não gósa de isenção de impôsto.
Por ser a primeira do Munící

pio, ó Prefeito deveria conceder
lhes isenção mínima de um ano

o que na minha opinião, servi
ría de estímulo e reconhecimen
to como uma indústria que a-

judou, ajúda e continuará aju
dando a Canoinhas crescer co

mercial e industrialmente.

Discos R C 4 VICTOR
i Casa' Erlita
Assine! Leia! Divulgue!
Correio do'. Norte

-

passandoDivirta-se a valer,
com· sua familia um domingo

PRAINHAna

Churrasco s. encomenda, c. laxScbumacber

Presentes bons
Presentes baratos
Presentes que sempre agradam

"na

:>.i,\

CAS,�·ERlITA
."

a �eu digporl
''tste homem conhece o seu carro - seja qual Iôr a

marca. E mais vantajoso levar o seu carro a um Revp.n

dedor Ford - um amigo a seu dispor! Ele conhece

o trabalho "a fundo" e tem o equipamento necessário.

'Seus preços são razoáveis.
'

o Serviço P�eventi'Vo �ord faz seu carro durar

maís.i, e valer mais quando V. o vende! -- EÍimii11\ as

grandes contas de manutenção' - Garante um C8!TO

seguro ... para' si e sua Iamilia !

. \

Enfão; nem se discute - leU Rl.lvendedor

Ford o eenhece ,mélhor! �Ie emprega:Votem
um

PEÇAS LEGiTIMAS FORD I

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS - Tret

nados pela Escola de M('cãnlcos Ford'

INSTRUÇÕES DA fÁBRICA - Instruções
técnicas rigorosamente seguidas!

FERRAMENJAS ESPECIAIS - Próprias
para atender cada tlpo de serviço.

... e lhe "assegura

SERVIÇO GARANTIDO - b Revendedor

Ford.garante o trabalho que fa,z.

«l

Revendedores em,
_'

(anoinhas '�J

Co�ercia� Pedrassani Ltd,a..:;�
L �

.ii:
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CORREió,·.DO NORTE
�- )

.;_.-

P�efeilur�·.·MUni.cipal•.
".

,. -r-

Lei n. '275, de 27,.11-1954
Concéde auxilio de Cr$35000,00

q para aquisição de uma tenda
,de oxigênio," 8'0 hospítal- "Santa
Cruz" désta cidade.'

.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhss, Estado de Santa Ca

";'tarfna.,, faz ;aber que a Câmara'
.

Municipal "decretou e.,eU sancio
no a seguinte lei;
Artigo .,1. Fica o Prefeito Mu

riícipal autorizado ...
íf conceder

um auxílio de Cr$35000,OO(trin
ta e cinco mil cruzeiros) ao

Hospital "Santa Cruz" désta ci
dade, para aquisição . de uma

tenda de oxigênio:
Artigo 2. Desde já fica ° se-),

nhor\Prf'fe�to Mut;li�ip81 auto�i
zado a abrir o crédito especial
necessário, por contada.restituí
ção dos Cr$135,OOO,OO (Cento e

trinta e cinco mil ç_ruzeiros),
proviniente da devolução da
compra de dual> (2) rnotinevela
deras.

Artigo 3. Esta, Ietentra em

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

contrário.

.
� '" '"

tistica, padrão ,0, dôr��adro·Üni•.
co do Município, servindo na A
gência Municipal 'de Estatística
desta cidade, durante (13)· treze
dias" a contar' de 22 de novem

bro .de 1954, com vencimentos in-
tegrais.

�
. .

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, em 22 de novembro de 1954
Ass.: Benedito Terézio de Carva
lho Júnior _: Prefeito,

"

<.,.,...,

Osvaldo F. SOoIes;Secrttário.
Portaria de 29·11·195S,
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal da Ca
nhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de SU,8S atri�uiçQe, resolve;

, Conceder Licença:
'

De acêrdo comer artrgo ISS, do
Decreto-lei nO 700. de 28 10-1942

a Maria Licêie Kohler, ocupante
do cargo de Professor Regente
do Ensino Primário ou Ginesiano,
padrão J. do Quadro Uuicoido
Município, com exercício na Esco
la Mista de Campo d'Agua Verde,
durante 28 aias, a contar de 3 de
novembro de 1954; com venci
mentos integrais.
Prefeitura Municipal de Cauoi-

re l e it
dos

Código.
. Geral

Prefeitura Municipal de
.•
CIl- § único:' Este auxilio cessará

noinhas, em 27 de. novembro coma morte da beneficiada, ou
de 1954, quando houvér no Munícípio íns-,
ASI: Béhedíto Terézío de Car- títuíção de caridade

-

adequada.
valho Júnior - Prefeito Muni- Artigo 2°: Esta Lei entra em

cipal. vigôr na'data de ,sua publicação;
Registada e publicad�' a pre-: revogadas· as dísposíções em

sente Lei na Secretaria Munici- ,contrái·io. "

pal aos vinte e"séte dias do mês Prtfeitu;a Munícípal-de "Ca
de novembro do ano de mil no-

.

noinhas, em 27 de novembro de

vecentos � cincoenta e quatro. 1.954.

Ass. Osvaldo Ferreira Soares' Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal

'"
.
Secretário. .

Registada � publicada 8 pre!
sente Lei no Secretaria Municipal
aos' vinte e sé te dias do mel

'de ncvembro do ano de mil
novecentos e cíncoentaecquatro,

ASSe: .Osvaldo F. Soares
"" '. Secretário. ,

,
.

-

Portaria dê 22·11·1.954
Benedito Terêzio' de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de
'CaDoinhos. no uso de suas atri
buições. resolve:

\

Conceder licença: .

De acôrdo com o artigo 155, do
Decreto- lei n.: 700, de 28·10·1942.
8 Nilton José Bayestorff, ocupan
te do cargo de, auxiliar de Eata-

Lei n. 276, de 27 de 11 de 1954
Concedê .auxilío de Cr$150,OO
para senhora Maria

•.Antônia:de
Albuquerque.tê] ::,:��. (�::' :';t};�,;:i,/
r;Ben;drtõ:Te�,é;Õ de C;;:-valh�
Júníor., Prefeito Municipal, de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu saneio-

•

no a seguinte Lêí:

Artigo 1°: Fica ° Chéfe
.

do
Poder Executivo Municipal au

torizado a co.nceder um auxílio
mensal 'de 6$ 150,00 (Cento e

cincoenta cruzeiros) a senhora
Ma'ria. Antônia de Albuquerque.

ura Municipal d
. Serviços per Elementos

$ERVIÇOS

134.400,00·'

°
° °
° 2 ,

° 4
b 7
o 9

Serviços Diversos

..
Pessoal Pessoal
Fixo / Variável

,;;r

Cr$ Cr$
:--c

30.000,00
"\

19.200,00

\. TOTAL

SAÚDE PqBLlCA

6.400,00
'. 2.400,00

-i34Aõo,Oõ-'- �.800,00

. '-'T ° 'T"A L

;' 'FOMENTO
Fomento da Produção Vegetal .;

Fomento da Produção Animal v.
.

':T ° T A L
';:',� SERVIÇOS n�DUSTRIAIS

�. Serviços'Diversos-

f"
.'

.'

I- 1.200,00
"1.200,00

11-12-1954

nhas, em' 29 .de Dove�bro de 19�
Alls.: Benedito Terêzio de Carvl,\ lho Júnior - Prefeito,
Osvaldo F. Soares-Secretário,

Portaria de' 29-11·1954
Benedito Terêzio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de
Canoiuhas. Estado de Santa Ca.
tarina, '00 uso de 8U8S atribuiç{íll,
resolvei -

. Designar:
De ecôrdo com o artigo 8�, do

Decreto-Lei nO 700, de 28.10·1942,
Gessi Maria" Rank; Dorm'lisla,

para substituir 8 proíessôra Ma.
ria Licéia Kohler, regente da li.

. cola !vIixt, de Campo a'Agua Ver.
, de, durante 28 dias, 8 cônt,r' dI
,3 de novembro de 1954, com I

,gratificação diária de Cr$ 26,001

(Vil!te e seis cruzeiros.)
Prefeitura Municipal de CaDoi.

nhas, em 29 de novembro de 1954

Ass.: Benedito Terézio de Carva.
lho Júnior . 'Prefeito,
r ,.::
Osvaldo F. Soares· Secretário

Pãpanduva
Exercício de 1955

Material . Material de :qespezas
Permanente Consumo Diversas

e
-
-

Cr$

5.000,00
_...-:-.,

�p

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Legíslatívo Câmara Municípal
Executivo Governo
,Administração Superior'
Serviços Técnicos especializados
Serviços Diversos-

"

•
.

,

TOTAL

EXAÇÃO E FÍSCALIZAÇÃO
Administração Superior
Serviços de Arrecadação �

,

� TOTAL

SEGURANÇA PUBLICA E 4SSISTENCIA SOCIAL
TOTAL

EDUCAÇÃO PUBLICA
Administração Superior

-

Ensino Primário, Secundario e Complementar
Serviços ,de Inspeção

�

49.200,00
I

5.000.00....

!-'
18.500,QO. I

.;_'� ..

. 3.000,00
18.500,00 '3.000,00

, I

1.000,00
6.000,00
4.500,00
3.000,00
400,00

9.000:00-1"14-:900:00-:
I

I 2.000,00�

Cr.$

1.000,00

6.000,00
2000,00

4.000�00
-

4.000,00

I
",_ 140.800,00>;�

2.400,00
_--_ .. _--

4:000,00 147:200,00 23,37
_-_--

�'"

,

4.500,00 4.500,60
, 4.500,00 _4.500� 0,71

200,00 300,00 500,00
200,00

I 3_0�o�.oo. 1 '1 500,00.
1_1 1 4_0_0_,0_0_ 600.00 I �oo,oo-�

_____�oo,��_:.l_:____
., 2_.2_00_'0_0_�

18.000,00

3.000,00

20.000,00

.. "
T",O T A L

"--:"

SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA'
Construção de,Logradoros Públicos
Construção e Conservação det:Ródovias Departamento
M:Unici���, )d�_��tr8:da,�, de/Rodage�'

.

J

DIversos �.�;, "

.:»,:"
-:{ �:{. ;"�:.

�.

"';�ENCARGOS DIVERSOS
Índenízações, Reposições é Restituições
�n(!argo,s", Transitórios ; .'. _

-

.

Pr�p1iosi.de Seguro e Indenísações por/ACIdente
Subvenções, Contribuições e Auxilios

DiverS9� "'. ;,. �'
• 'f '_�;�;

';;TOTAL 18.000,00 23.000,00

2.000,00 18.000,00
'

.•�

•

TOTAL
TOTAL GERAL

18.000,00 57.500,00
.9.000:00- 35."600,00 308.900;00'

2.000,00
222.100,00 54.400,00.

4.000,00

4.000,00

1.0'00,00 .

1.000,00

6.000,00

, ·15.000,00

21.000,00
"

.

c-s

TOTAL %

-c-s

7.000,00
36.000,00
29.700,00
5.000,00
400,00_

._�8.100,� .12,40

18.500,00
5.000,00

23.500,00.,L_ 3,732.000,00.'

49,0535,26

,

��efeitura Muniçipalqe Papandu,va; 16,
, ·t'�

.

:,,:

�.;-.

1,43 .;;

9.000,00

18000,00
.205.000,00
_!23.000,,Oo-

800,00.;'
25.000,06'
2.500,00
8.000,00'
21.200,00

., 800,00
c'<45.000,00

2.500,00
8.000.00
21.200,00

.".

77.500,00

:: "X· "
' ';." ...,,. . '.

'JOSÉ GUIMARÃ,ES RIBAS
Prefeito Municipal,

-

:r,. ";/-SJ\tYi."�'ti.>
&\'�'
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p "

� ®

i P�eus GoodYf!ar I·
� Oferecémos - para pronta'entrega os' segumtes, . I
m . com desconto de 5 0/o �
:=

� ::
•• 600 x 16 - 4 e� 6 Lonas, Lisos e L.·ameiros ..

� 650 x 16 - 4 e 6 " """ �
� 670 x 15 - 4 e 6 " """ IW 650 x 18 - 6 " !I
� =
® 650 x 20 - 6 e 8 " ®

� .

700 -

x 20 - 8.. � 10 e 12 Lonas:Lisos e Lameiros �
® 750 x 20 - 8, - 10 e 12" " "Lameiros· ®
fl

"

:� 750, x 20 - BANDEIRANTES' i5
�

®� 8..25 x 20 -:- 10 e 12 Lonas, e BANDElRANTES i{
� 900 x 20 - 10 e 12 Lonas e BANDEIRANTES ®
�. BATERIAS GOOQYEAR E ATLAS, 17 Plac�s c-s 900,00 �

I Mer:hy Seleme cf Filhos
. I·� TRES BARRAS -:- 'SANTA CATARINA�· �

&
.

-

. tt
II

.._ •••• ..••��•••���••::::::®®$@@::::®@®��_.�••_�••••�••�W'iSJ••••

ii,�.�.�HOOblllldllllllllMlIl!!

� Maq_uinas Agric�'as para ddds- :
� cer - debulhar e 'v�ntilar to�dos os ,�
j �

/
- cereais - Môinhos para quirêre -

� :
� ,

,-' Motores. a
. gasolina' _ ::

.

� Tem para pronta' entrega . ALFREDO GARÇINDO =

.

� Comércio de Representacões �
� Canolnhas· Caixa Postal 56 ·'5. Catarina SÊ '>

1111111111�llij!llmüii�lllilllllllijlmllrnllllmWIIP",mlllllImlllllrnlllllmll�IIIIIIII���W�DIIlIIIIWllmlillmIlWIIIIIIIIIIIII���

Ao público
Em vista dos prejuízos sofri

dos ultimamente venho por meio
deste, proibir terminantemente
caçadas em meus terrenos situa
dos em Rio Novo, não me res

ponsabilizando pelo que possa
acontecer aos contraventores da

presente prcibição, e que serão

punidos de acôrdo 'com a .lei.
Rio Novo, novembro de 1954.

Narciso Leonardo Ruthes 3x
- � .

Bujilosinho- -wALITA"
"PEQUENO MOINHO"

Adaptavelao LIQUIDIFICADOR

@®®í!l<J®i'i;@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®@®
@ .'

-

.

@

I Capas Irnperrneaveis i 'Procure no seu lornecedor
® (!) o sabão D inceze, Lygia,
� N OrB E L i � Borax ou Tupy
i � Pará Homens e Senhoras � Um produto bom, .

®
.

. @

�
-

Recebeu a ._EMPREZA FUCK � especial e cenoinhense I
€I .. ®
®�i�®®®®®®®®®®®®®@;®®®®®®®®®®®®®®®®\tl®®®@®®®íf®® I

<

'-:2.'
-

EmpreZd Fuck
.

. .}

�������������������������' ,

LINGERIE ETAM
� ORCiANDI PERMANENTE BANCiO � I_ da fama mundial
� NYLON ESTAMPADOS E. LISOS � distribuidor exclusivo

�
.

FAlllE BROCADO � CasaErlita
�. DUSCHESE- '<, �

� E uma infinidade �e artigos' da �
.�. �It· I

.

. �
� u� rrne moca....·

�

� EMPRE·SA FUCK -'CANOIHH�A'S �.
. ������������������������� . Tem bom gosto?

I. · T::ep����c����rr:�a
Iogios .

moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos
�

Ma . Relojoaria Suissa
de Guilherme J, A. �ouza

Rua Eugenio de Souza

, ,

5!::::=::::::::::::;:::::::==::::=:::;:::::::::::::::::I:I�::::::::::::::::::::H::=:::::::::=:::
" "
" "
" "

II Dr. João Carlos Ramos II
" "
" "

ii Promotor Público /
55

H 5

ii Advoga no (ivel "e Co�ércio . II
" "
" "

li Rua Vidal R*amos, 843 ii
" "

H 'êANOINHAS -:- Sta. Catarina ii,
til, •• •

" . ."
.................•.............•..•..............•....••...•.•..••..•_ .
•••••••••_••••••_ r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fa rrn a c i a Oliveira
•

,'>.

"

Especialidades Farmaceuticas
Perfumarias ,. Produtos de Beleza de Helena

Rubin_stein, Margaret Duncan, Coty e outras
.

_,'

'

Artigos de Toucador,�etc.
Manipólaçã'� escrupulose I Preços' módicos t

'J_ CÔ·RTE
Caixa Postal 76 ... Fone 125

/'

CANOINHAS - Santa Catarina

ALUMINIO
bom e barato

. e4d4 �.tita,

_j

Rádios PHlllPS

.

VIHDO [REOSOTADO
(SIL V.l1 R AJ

GRANDE TÔNICO

ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros"Conta Propria

Tem para pronta entrega-: ,

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULH.\R MILHO, TRIGO,
�RROZ E TODOS OS CE11EAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRE�A, MANUAL E ELE1:RICO

Deseja vender fi seu imóvel?' Procure .Alfredo 'Garcíndo,
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcíndo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos.
petições e e te,

'

Tem a venda. em Felipe" Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma. organísada criação de abelhas côm 40 cai
xas e uma força hidraulicapara carre�ar bateria; Preço de ocssíâo.

Um bangalô de madeira, Zstrução nova, e mais duas
datas e meia; localisadas defronte ao quartel da Policia l.Irfilit�r.

48 datas e uma casa de mãa,eirat em Pap."q�v8, no

perímetro urbano.
. . '. .

-

Um locomóvel marca WOLF� horizontal, 18' lI'p"
perfeíto estado de conservação.

., .

,
;

(

Tecel"ag'em Canoinhas _S/A
Assembleia Geral Extraordinária;

São convidados os senhores acionistas para a, as-

.

sembleia geral extraordinária' a ser' realizada em data- de
11 de dezembro' proximo, pelas 15 horas, na séde social
a rua Dr. Getulio Vargas prolongamento, nesta' cidade de
Canoinhas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
", .'.'.

.

1) Aumento do capital social
2) Reforma dos estatutos sociais
:1) Outros assuntos de interesse da sociedade .

Canoinhas, 17 de Novembro de 1954

Dr. Oswaldo Segundo. de Oliveira
- . Diretor - Presidente Ix.._· "

Oficina RelâmpagQ
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda,de Blcicíetas, Peças e Acessórios

Caixa'P�stal, 93 - �AHOIHH�S,- Santa 'Cat:;tga
:::::=1::11:==::::::;::::::::::::::&:===::::===::::0:::;:=::::=::::::::::::::::::::::::�:::HH
...

.

I .

IIII Dr. Aristides Diener ii
ie CIRURGÍÃ,O DENtISTA \j!� �

ii Raios X - PODtes Moveis. e Fixas'
.

��
n "

ii Dentaduras Anatemicas ii
II' . Rua Vidal' Ra'mos . D
.. .

, _/
.

. ..

;5 CANOINHAS
.

�
.�. SANTA CATARIN� Ji

c·
.

=
:::::::::==:::::::1:::::::::::::1111:'..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

..

.. .

,

OFICINA DE, CONCERTOS

de Nivaldo Moreschi
CONCR�TOS E REFOR,l\lAS DE L;ATARIAS

DE AUTOMOVEIS E· CAMINHOÊS
.
Esquina Paula Pereira - Rua. Barão do Rio Branco

CANOINHAS - Fone 225 - STA. CATARINA·

'
.

Vende-se ou Aluga-se
Uma casca de Alvenari·a e com 2 datas

á rue Ba"rão do Rio Branco \

.

,-o Ver e' tratar com ALFREDO GARCINDO

Gaitas Jodeschini
só na �

. Empreza Fuck.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'Visjà Sport
CONVITE.·,- BAILE

Tenho a honra de convidar V. ,5. e Exma. Familia, para,
ás bailes qqe ê9t,e Clube realizará nos dias 25 e" 31 de dezembro
de 1954, com nnício áS,21 horas. em sua séde social.

Desde jii confes�o-n{e agradecido. �

Bela Villta d'ó"Toldo, 4- r2-1954 .

'.�Jair Lessack _. 10.. Secr etário:

�. 'Cine Teatro Vera Cruz
A P R E S E N TA:·

Hoje • áa. 20,15 horas - Improprio :�té 14 anos
A historia "de um homem t- de um 'cavalõ selvagem';:0-:t "

LUTA� SELVAGEM
.' Em Technicolor .

Cont. da- série: O Porto Fantasma

Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre

Luta Selvagem'
Cont; da Serie Porto .Farrtasma

, .-c - ',:1.'.....
o,'

'
'"

�

,/.

----;:;:-- ':1(- �
" Amanhã ás 17 horas .- Censura Livre

IVÀNHOÉ" I;
,

'EM TECHNICOLOR

.�
_ h

/?Amanhã,.. ás 20,15 horas • Improprio até,14

IVÁNHOÉ
anos

...
,

Em Technicolor
j. •

2"'. Feira ás"20,15 horas REPRISE Improprio até 14 anos

;,' IVANHOÉ
,- Cf; "" Em Technicolor

:;a e 4a• Feira. ás 20,15.horas -
,
- Imp, ,até 14"'"aoos

TRES 'E' DEMAIS
"

Estrelando - Gloria Swanson e James Warren
Em Natural calor �

'Nas hístorías de arn,or, um é pouco ..dois .. � bom .. tres é demais
,

'

-----

, r.' HONG'- KONG'
Em Technicolor

Os misterios do Oriente num filme inesquecivel

.Aguardem o mai-or filme do .ano
t'

.

«O MAIOR' ESPETACULO DA TERRA»
�.--".----------------"I--_'
�,--Eis O que vos oferece com votos

_" .

.de Boas Festas� para'·est�· Natal, a-
o '_ :;.:..,_,

��Loja'tJas Ndvidades
,

E.scolha um. pres,ente para seu Amor:

Finissimas !'1�i�s Nylon I!.ara Senhoras desde Cr$ 42,00
Meias psra Crianças "Nylon"; Branca e beje Nr. 1 a 12

/

,Meias HLobo" Tipo Colegial (Preta) e muitos outros tipos,
... _,:;.-"

.

Meias para Home,ns, "Lobo", Soquetes c/cano de Nylon,
Raion e toda- de Nylon é<

\

..,)
.1-;

�
,J �

Adigos de Jersey «Renner:. agora com 10% de desconto
, "'. �

Soutiens «Tomara que Caia»,. Blusas, Camizolas. Toalhas,
Lenços bnrdadus á mão da Ilha da Madeira e dO' Ceará

" �

«Muitos Artigos para seu Bebê»
.\

Vestidos,' Chapeus e Terninhos. �rÁ Crian�as ge 1 a 4" anos,'
.

Bolsas, Capas, 'etc; etc;
..

-.

�. ;_ •

•

�-� � ,
. ""'�

�

I' _:"

Qs ultimas M_q,4elos,do melhor 'i<cLa,tex» em Mailots.para
." .�Senhoras e �rianças e Ca'ções de banho 'para Homens

;;tj, �
•

,.".,

... Camisa� p/home�s, Artigó� bons e baratos Cintos e

.� \
,_ . ','S!lspensodos_ ,- ,,'.

. ':::r .•�

Camisas d,e colarinho para Criariças, Macacões etc.
,_.

Tecid.os «Bangu», Tule de Nylon, Organdy Suisso, «de fato»
1,20 de Larg. por Cr$ 88,,00, Rendai Chantely

�..!Lenços de Seda Natural, 'com e'mbalagem, proprio pâra
�

presente, ptlielllldedores; Brincos, Pulseira para Crianças
p Bijouterias em geral·.,.

'.

de Bat1Zâd(ls, \''''I1S e Grinaldas' p,ara Noivas

marca
16, HD. 6 lonas
16, HD. 6 lonas
15, HD. 4 'lonas

PREÇO A VISTA
'I

-- Filiai de (anoinhas

Firestone' ��g :
, _ 670 x

,.

*

QFEhECE _.-/

C(omérdo e In�ústria' Germano 'Stei"n S�A:

- '�1. 1 2< 1.50
984,20

_- 909,80

2x

INDlJST:RIÃS DE" tANOJNH'�S,
'

':_..' ,-" -,':: R�po�tagelD de ALFREDO GÃRCINDO �,"",
"

�:

"'-�:\.� ':-'

Industrias União Madeireira Lida.
A riatureza é bela, é' grãnda,

é gigantesca, é idonea para pro-
'dtizir na alma, acentuadas sen

csções de tudo que' é. belo . e

nobre. Coloca nas mãos do ho
mem torio .e SE-U patrimônio; per
mite-lhe a exploração, sem um

_ gemido, sem um queixume. E.
urna das grandes riquezas que
ela oferece é a madeira. Devemos
considerar que o, Brasil é um

país previligiádo pela natureza. o seu progresso económíco-ín
Suas riquezas naturais são enor- dustrial. Já, �_a Europa, a penú
mes e .a�madeira ocupa lugar ria devmadeiras vem scarretan
de "destaquLe, contribuindo para

.•.

do' graves aprensões :10S meios
Industriais e os govêrnos estão

procurando reconstruír. 8S matas .

afim de ser evitado um colapso
nas indústrias. Presos, como

estão as importações, agrônomos
e técnicos, estão estudando um

sistema, de plantação capaz de

proporcionar assistência à todos
os recursos florestais, No Bra
sil, isso não acontece. O 'reflo
restamento âgora é que foi ini
ciado, motivado pela fome de
madeira dos norte-americanos,
argentinos e etc, Ainda a pouco
tempo, segundo informações que
colhi no "Monitor Mercantil",
realizou-se emWorchester, no e-s·'

tado.s.de Massachussefs, Êstados.
Unidos,uma conferencia de todos
os madereíros yankees e, então
em debates travados entre os

mesmos, deixaram transparecer
que no Brasil, se=índustrtalisava .

a madeira d� uma forma espan
tosa e que os Estados Unidos

_ não. podiam acompanhar os in
dustriais brastleírosxdado o seu

3x

1

João. Agusto. Brauhardt E§'cri
vão de Paz e Oficial do Hegistro

,
Civil de, ,Felipe Schimidt, "cl' "

�. Faz saber pue pretendem cásar:
Germano. Jfagundcs Schier e Olga
Kegler. Ele, natural deste Estado
nascido em Rio. Preto, Municipio
de Porto União no dia 15 de ja
neiro de, 1935, lavrador, solteiro,
domiciliado em Valinhos e residen
to Deste distrito, filho legitimo de
Antonio Fagundes da Silva e de
Dona Maria Schier, falecidó•.

Ela natural deste Estado, naeeida
em Paciencia Neves. no dia 19 de
egosto de 1936, domestica. soltei- "

ra, domiciliada e .residente neste
distrito..· 'Filha ilegítima de Etizia .

Fatia Gonçalves e .residente em

Paeiencia Neves.
. '. ,

j �
� Allres6ntaram os documentos
exi"gi,dospelo Código Givil art. 180,
Si alguem tiver conhecimento-de
existir algum impedimento legal.
acuse-o ps'ra fins de direito. E
para _ constar, e chegar ao conhci
menta de todos lavrei o presente
que será afixado no lugarde cos

tume e publicado no jornal <Cor
reio _ do Norte» da cidade. de Ca-
noinhas.

.,-;,
-,

1
- •

Eu João. Augusto Brauhardt,
Oficial do Registro' que 'escrevi,
dato e assino.

..cJFellpe-S,�hmit. 30 de novembro
de 1954. i" ,

f'Joã6' A'lIgu�tÓ Brauhardt. Oficia 1
do Registro Ci vi 1.

."

A.no'8,- CANOINHAS - S. Catarrna. l l de Dezembro df. lY:),!

conhecimento maue-i ·,iI (l e O

,"modo pelo qual se trubs lha com
a madeira. Foram U'h;.IIImb tom

afirmar e reconhece. que no

Brasil, o brasileiro faz "tudo"
da madeira, e dada êl diversidade
iqdustrial,' nenhum outro país 1

pode com "ele concorrer São ex

pressões que nos deixam orgu
lhosos e nos pedem qüe inter
cedamos junto ao nosso governo
para melhor amparar o nosso

industrial rnadereíro.

Como morador de Canoinhas
e 'como brãsileíno, sinto-me de
veras satisfeito em' mostrar aos
nossos leitores O' qúe são .u
Ü�DUSTRIAS UNIÃO MADE
REIRA LTDA. Ha muito que
sei, serem elas as unícas no mu

nícípio e a segunda no Estado
de Santa Catarina.'Para os que
conhecem=a 'dívulgacão de Ca-'
noínhas feita por seu, ínterme

dio, sabem dar-lhes o) merecido
valor: Visitando-as esta semana
para .melhor ampliação desta

reportagem, entrei errí contato
com Ludovico Bóra e Waldomiro
Bubniak, Paranaenses de nasci

mento, dedicando à Canoinhãs
todo o amôr como se fôssem fi
lhos dela, ambos com a direção
geral das industrtas, são porta
dores de um.i.grande tíno aômi·
nistratívo. Ludovico Bora é res

ponsavel pela Gerencia. Sócio
tarnbern das. Industrias, tem mos

trado ã sua alta capacidade e o

seu grande conhecimento ma dei
reiro. Inteligente, capaz. muito

prático, foi O homem que firmou
,o conceitO' das industrias entre
os seus concerrentes. \Valdo�iro
Bubniak, responsavel pelo fun
'clonamentO' das mesmas, é o

Conclúe n'outro lócal

A verdadeira ....
Conclusão da la pagina
A base estipulada foi doe 4 mil

cruzeiros para o posto' de capi
tão,

.

decrescendo até O' posto de
.

sargento, para 3 mil cruzeiros
e para Cima, até o posto de ge!.
neral de brigada, para mil cru

zeiro, ficando sem aumentO' os

generais"'de Exercito e . Divisão
bem como o Marechal.

Essa proposta deverá ser as

sinada até meados de dezembro
proximo.

N� 32.9
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