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Decretado "impeachmenr-'
do Presidente Café .. Filho
Não' reassumirá o governo enquanto o 'Congresso Na
cional não decidir em contrário - Continuam as

tnedidas militares de precaução para assegurar a ma-

nutenção da ordem - Café Filho já havi-a reposto
Eduardo Gomes e Amorim do Vale nos Ministérios
da Aeronáutica e da Marinha, nomeando titular da

. Guerra o Marechal Eúrico Dutra - Instalou o go
ver-no eín sua resiclerrcia particular, que. agora está
cercada por tropas do Exército � Reunidos os Ministros
no Catete até a solução da crise, que v�io pela ma-

.

drugada - Café Filho recorre ao Supremo Tribunal

RIO, 22 (RP) - Conforme já informamos ontem, as au

toridades militares tornaram severas medidas de precaução logo
que, às 17 horas, o sr. Café Filho comunicou ao presidente Nerêu

Ramos e aos presidentes da' Camara, do Senado e do _Supremo
Tribunal Federal sua decisão de reassumir hoje pela manhã o

cargo de presidente da República, do qual se achava licenciado

por motivo de seu estado de saúde. Tendo conhecimento da reação
que provocara entre QS .chefes militares sua intenção, o sr. Café,
Filho e seus partidários tentaram precipitar os fatos. Assim é que
Café Filho retirou-se para sua residência .em Copacabana e ali,
às primeiras horas da noite, anunciou a instalação de seu govêr
no, nomeJmdo ministros dá Aeronáutica, da Marinha e da Guerra

respectivamente o Brigadeiro Eduardo Gomes, o .
Almirante Amo

rim CIo Vale e o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Nesse interim o

líder da maioria na Câmara apresentava proposição pela qual se
considerava o sr. Café Filho impedido de reassumir o govêrno.
E enquanto as autoridades militares prosseguiam nas medidas

preventivas- e os deputados debatiam o "ímpeachment"; os mi
nistros mantinham-se no Catete reunidos com o -presidente da

República até altas horas.

DECRETADO O "IMPEACHMENT"

RIO, 22 (RP) -- Reunida ontem em sessão extraordinária

.
a Câmara do� Deputados, pouco depois das 2 horas de hoje a

provou a moção que declara permanecer o impedimento do sr.

Café Filho ao exercício da presidência da República. Esse impe
dimento continuará até deliberação em contrário do Congresso
Nacional. A moção foi aprovada por 179 votos contra 94, sendo
imediatamente remetida ao Senado, No Senado a moção foi pri
meiramente aprovada na Comissão de Justiça por 5 votos contra

4, descendo depois ao plenário, onde foi aprovada, ainda pela
madrugada, p.or 35 contra 16 votos.

Sa. Festa Nacional· do
Triso em Joaçaba·

,

No periodo de 10 de dezembro de 195.5 à 8 de janeiro de
1956, será realisada a 5 a Fésta Nacional do Trigo, desta vez com

séde na prospera cidade de Toaçaba. O certame deverá trazer grandes
beneficios não só para [oaçaba, como tambem pa,ra toda a zona triti

cola, do oeste catar inense.

Para conhecimento-de nossos leitores e de todos os interessados
transcr�emos o programa da Festa do Trigo:

PROGRAMA
Dezembro - Dia 10 >

I - Recepção às autoridades;

'II . Após a chegada das autoridades, inauguração do certame

e instalação do 5.° CONGRESSO NACIONAL DE TRITICULTURA;

III . Benção dos pavilhões pelo Revmo. Bispo Diocesano;

IV • Banquete para as autoridades;

V • Baile de coroação da Rainha do Trigo; \

rs, . '11
I - Missa Campal;
U· . Desfile de carros alegóricos com a Rainha do Trigo e

.

respectiva côrte e desfile de máquinas agrícolas;
III . Bailes: No Clube

I

10 de Maio", oferecido aos colonos;
no Clube Cruzeiro e no Hervalense.

Dia·. 12
Encerramento do 5.° Congresso Nacional de Triticultura.

. Janeiro - Dia - 7
"

'.

Inicio da entrega de diplomas e medalhas aos expositores premiados;.

Dia· 8
Encerramento da 5." Festa Nacional do Trigo e Exposição

Agro.lndustrial e distribuição de prêmi.os.·
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dirrno-nos diante do quadro po
lítico e ínconstítucíonal que te
mos a nossa frente. Um Presi
dente da República colocado no

Catete sob a pressão do Minis
térío da Guérra e um outro
com direitos constitucionais as-

, segurados .querendo voltar a as

sumir sendo impedido pelo Con
gresso e pelas fôrças armadas,
provocando assim, um profundo
abálo nas nossas instituições e

chocando com esse negativismo,
a opinião pública 'que hoje se'
vê confusa, permanecendo, cada
vez mais distante, do direito
democrático.

Se, há pouco, afirmávamos que
-a nossa liberdade estava dentre

�

das folhas da Constituição, no

momento atual, quando se es

tuda no Congrésso um projéto
pedindo o estado de sítio por
30 dias não podemos mais con-

.
fiar nos destinos democráticos
do Brasil nem confiar na Cons
tituição, porque ela passará a

sofrer a austeridade de um no

vo regime e as corisequências
de um govêrno de fôrça.·
Não podemos descrever aqui,

tudo o que se passou no dia 11
. de novembro. Desde' então, a

imprensa e o _rádio passaram
a sofrer censuras. A verdade

dps fatos e as consequencias do
gesto do General Lott ainda
estão 'por aparecer -para conhe
cimento de toda a Nação. Com
o poder da Constituição aniqui
lado e com grande discordancia
entre os elementos de todos ÔS"
partidos políticos, a nossa' de
mocracia está de mulêtas, e na

mesma situação encontra-se o

nOSS0 atual Presidente da Re
pública, porque ele mesmo co

nhecece a Constituição e o di
reito que esta dá ao Presidente
afastado João Café Filho, julga
d.o impedido de assumir pelo
Parlamento Nacional, por razões
desconhecidas e por motivos
inexistentes completamente ile
gais.

.

A falta do cumprimento da
Constituição que tem o seu pon
lo de apôio no proprio cargo
de Presidente da República; es
tá provocando um gravíssimo
conflito de opiniões dentro da

Câmara e Senado, com reper
cussão no seio das forças arma

das. Enquanto Isso p�rdurar,
está claro que nã�s;podemos, fa
lar em' harmonia nem em paz,
e é primario supor-se que a si

tuação Nacional esteja já' reinte
grada na sua fase normal. É pos
sivel que de todas as divergên
cias e discussões, uma formula
seja encontrada para a solução
definitiva de todos os interêsses
nacionais, Se todos os aconteci
mentos que abalaram a Nação,

I partiram dos poderes constitui":
dos. cabem a eles no momento

Está no Congresso um projeto da . Presidência.
da Hepúhlica, solicitando o' Estado de Sítio por

30' 'dias� ·para todo o território nacional,
nossós trabalhos, dito projeto ainda não havia sido aprovado,

Pm�ri�tari�: t L. LAR��t��
CAIXA POSTAL, 2
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CIRCULA AOS S.A.BADO$

-

A SITUAÇAO. NAOONAL ....
Escreveu: Alfredo Garcindo crítico de nossa política, ímpé

dir que a nossa Constituição
seja' novamente manchada e _8
democracia tolhida em sua Ii
berdade. Inspiremo-nos nas 11:'
ções de nossa própria história�ê
busquemos no nosso passado de
lutas e vitórias democráticas, :a
orientação para nos resguardar
de novos êrros, de novosdramas
e de novas calamidades. Que
uma solução pacífica seja en...

contrada para que tudo volteà
normalidade .e a Nação possa
continuar na sua marcha pra;.
gressiva para dias melhores nb
futuro. ..,..

. Estamos vivendo, indiscuti
velmente, um momento delica
ao. Os ultimas acontecimentos
vieram colocar a Nação mima
fase de angustia, onde ninguem
mais se

.

entende. É inutil ilu-

Esclarecimento
ao

ama
povo que
Canoinhas

Venho esclarecer ao. povo
desta querida cidade, que em

reuniões da Câmara Municipal
de Canoinhas, nos dias 17, 18
e 21 do corrente, com a pre-

. sença do snr. Generoso de Al
meida Prohmann, Presidente, e

vereadores Nazir Cordeiro, 10-
Ianda Trevisani, Marcilio Alves

Müller, Alfredo de Oliveira Gar
cindo, Braulio Ribas da Cruz,
Silvio Mayer, Gilberto Ritzmann,
Basilio Humenhuk,:Haroldo Fer

reira, Carlos Schramm e Ney
Pacheco de Miranda Lima, foi

aprovado um projéto de Lei,
pedido por esta mesma Câma-

_ ra, que estreitou parte da rua

José Boiteux, compreendida en

tre as ruas Dr. Getúlio Vargas
e Eugenio .de, Souza, ficando
esta parte com 17 e a outra com v.

20-metros de largura, dando im

pressão de má adminisiração. °
mais importante é que a apro
vação foi propositadamente ile

gal, contrariando dispositivos do

Código de Posturas do Mnnici
pio, que é bem claro e diz o

seguinte:
Dá abertura, alinhamento e

nivelamento das vias públicas:
Art. 134 - § 'único: A largu

ra mínima será de 20 metros,

Votaram cci�tra o referido
projéto, com justa razão, sórnen
te os vereadores Dr. Silvio 1'4a
yer e este que vos esclarece. Lem
bro ainda ao povo em geral que'
a maioria dos vereadores. acima,
.na Legislatura passada aprovou
o projéto que fechou a rua que
passava entre o� estabelecimen
tos de ensino do Colégio Sagra
do Coração de Jesus, tarnbem

ilegalmente.
.

Note-se que, se continuar as

sim,' Canoinhas que é urna das
mais belas 'l,idades do Estado
em alinhamento de ruas, daqui
há alguns anos certamente será
a mais horrivel. Deste modo, o

senhor Herbert Ritzmann, digrro
Prefeito e que muito vem se

destacando em seus trabalhos,
para maior bem legal de sua

administração, deverá vetar de
acordo com a Lei, êsse projéto
que tão mal está repercutindo
entre os habitantes de nossa

béla Canoinhas,

NAZIR CORDEIRb_
Vereador

Ginásio Sta. Cruz
Subindo-se a colina do morto

da Santa Cruz, depara-se em chein;
com a gf'andiosaObr�Educaciona�
orgulho ae'-Canoinhas, o Giná�o
"S t C ,,'"

.

an � ruzr »

Paralizada a Obra desde o dia
1.0 de agosto de 1�54, teve seu
ressurgimento a 16 de maio do
corrente ano, graças ao esforçore
dinamismo da atual Diretoria que
tem à frente, como dirigentes, os
Srs, Otto Friedrich, como presi-

, dente, Irmão Geraldo Luiz. como
secretário e Harry Schreiber, �o�
mo tesoureiro.

•..

Fadada quase ao abandono, re.i
. cebeu um impulso decisivo, com-a

colaboração de todos os canoinhen
ses de nobres sentimentos.

As Obras estão em franco pro
gresso, prepararrdõ as salas de au

las que,' no-ano vindouro, devertfo
abrigar e que terão lugar para 12l�
alunos, funcionando como Extes
nato.

No momentee-uma equipe de
pedreiros estão a rebocar as pa
redes internas. as instalações elé-

. tricas estão tanto como termina
das. ccmo ainda o/serviço de ,,0-

canarne nto emarcineiros trabalham
com afinco na colocação de vidros
e janelas. As despesas são enormes,
Muito tem, contribuido para :a
uLtimação da Obra as festas e re-

creações artísticas, como também
as quotas dos contribuintes q�
espontaneamente se subscreveram
para auxiliar e dotar Canoinhas
desta Obra de tamanha necessidade"
I

.

Entre os 99 subscritores inseri
tos, 2'! deles completaram a cou

. tribuição a que se comprometeram;
cujos nomes citamos, com satisfá
ção. São eles: f

Francisco Fuck, Otro Friedrich.
Banco '-Inco''', Irineu Bornhause;.,
Estefano Wrublewski Irmãos Bart·
nik, Leopoldo Buba, Michel Selerne
Francisco Artner. João Artrier,
N�rciso Ruthes Sobrinho, Banço
Nacional do Comércio, João Sele
me, Adolfo Voigt, Antonio l;eaÍl-'
dro Gonçalves. Osvaldo Trevisani,

Concllie na última página

\
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'ALFREDO "GARCIN'DÓ'
,

__'
' ", "

'I RepresentaçÕes, çorretagem,segu,ros,Conta Própria .

III. T�in para pronta entrega-:
.

.
_

mil MAQU1�,AS PARA DESCASCAR E DEBULHAR.MILHO, TRiGO,
. 'm ARROZ' E TODOS OS, CEREAES'; MOTORES A GAZOLINA E

� MOI�HOS PARA QUIRERA MANUAL � ELETRICO-
,

I Deseja vender õ seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.·
!Em �uer comprar um terreno ou .casa? Procure Alfredo ?ar�ind�'.J� Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garçindo. Str"
mm encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
II petições 'e E;tc,

'

II Tem a vé,nda UM LOCOMÓVEL de fabrlcaçâo inglêsa,

I "de 40 hp, em perfeito funclonarnento,

II
105 alq. terra de cultura, ,Irã Gavião, Tres Barras. Preço de ç>oasiãa.

II Uma casa de alvenaria c�m 2 datas, sita � Rua Barão do R. Branco.

&I
---'

?
8llm 7 alqueires de terrà',",3 casas ,e paióis. Ola�ia completa.

I .
Verdadeira propriedade rural.

• 6 datas defronte á Granja, de Alfredo Viertel.

mm 5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA
Bl UMA CASA de madeira -à Rua Curitibanos, 272

eixo I 59 'A-Iqueir�s (Bracatingal e 'Erva'l) - em CAMPININHA

li! 60 ALQUEIRES de terra de cultura' - 2 casas para operários _ 1

18 barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alq�eires para arrozeira
" 11,- 35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA�(distante
• " apenas 10 kilómetros da Cidade)

.

I ' 4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira ,(10xl;U
� com árvores' frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros. 1'1
mm

I
quilómetros da cidade, com ponto de onibus ii po�ta. .

_

Ford-Vendome (Francês) - 4 Portas - Motor 'va I, -

Um- Descascador de Arroz com brunid�'r, com capacidade
,

110 HP. Modelo 1954 { -, . para 25 sacos ,por dia.
Ford-Taunus (Alemão) - 2 Port�s _" Motor 48 HP. I Ir'

4 Cilindros "" Modelo 1954
,_ II

Ford Amerlcano _" 4 Portas - MO,tor- V8 - 115 HP. �

I'
.;� Modelo 1953 til

"
-

S A L A D E E X P O S I ç Ã O I
, ,-Aberta Dia e Noite

.

�

: I lua Duarte Scbutel D. 15 - Telefo�es: 3605 - 3347 I
, E� D I F J C I.O F O Rl D E

:1 !- Florianópolis Santa Catarina :
�g.���.�m.�••a�R�•••��E.E��me�m.�.�m�

Ccncessicnárics FORD
TEM PARA PRONTA ENTRECiA:

-�
.

"""\
-

.. �

CHASSIS'·· CAMltfHAO (OM -CABINE AMERICANA:
F-800 - 192'� ,- Motor 170 HP. - modelCY1954
F-600 - 172" - Motor 138 HP. ., modelo 1954
F-500 - 154" -' Motor- 130 HP. - modelo 1954

,
,- ,\. .

F-S50 -",,-130" - Motor 130 HP. - modelo 1954
F...,100 ... Pick-Up - 130' HP. - .modelo 1954

Ford-Rhein (Alemão) - 173" 110 HP� - Com
de força modelo fg54 .' 1_.. '

.

Ford ...Tharnes (Inglês) - modelo 1954
Chassis 'para Onibus � Diesel -_ 189'· - 95, H P.

com eixo de força'
f

CARROS DE PASSAGEIROS:,

Para seus ,anúncios, lembre-se'
CORREIO 1)0 NO·RTE/

-

AGRICULTOR!
,

'Plante menor area e colha malacom
'SALITRE DO CHILE:

�6di'co 'ou Duplo Potássico

I
Sôdieoi 16% de azoto

CONTÉM: Potássico:.14-15%,deazotoe 10-!l% d� po�ássio
l e mars 32 elementos menores Indispen-

;;_
sáveis a saúde e produtividade das plantas. ,

Ano após ano, os fatos confirmam que o
SALITRE DO CHILE

'.

* Aumenta a produção e melhora a qualidade
* Aumenta o número de brotos novos

J- Segura as floradas e os chúmbínhos
(* Dá vigor e resistência às plantas, contra o ataque de pragas
* Ajude a corrigir 8 acidês do solo
* Recupera a planta das- secas prolongadas,
SUA APj.ICAÇÃO É FA�IL, IE ECONOMICA
* Conserva o solo fresco e mais tempo úmido'
* Quando puro; antes da florada ou no perfilhamento
* No momento que a planta necessitá. 1/3 no plantio e. 2/3
em coberturg, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite in5trt�çÕes mais detarhadas a'os Agente5 do
Salitre no Paraná

..

Albano Boutin & Cia. Ltda.
)

FUNDADA EM 1897
Matriz

;.

Av. Capanema, 155/191.

. Cx, Postal, 332·
Telegramas: «BOU1'IN»

.cURITLB4\.

Filial
Av. Paraná s/n (saída p. Ibiporã)\ ex, Postal, 18 - Fone 1048

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA

(-

v. S. poderá comprar re-
. logios moderníssimos -

'

anéis e' brincos de, di-
versos modelos

H.a, Re�lojoaria Siiissa
, de Guilhermo J. A. Souza
Rua �'u,genio de Souza

26-11-1955

APARELHO

r,

,

para descarga
sanitária

• 100% silencioso
.. ./

• 1000/0 inoxidável

ENGENHARIA E COM�RClO
MATRIZ< RIO DE JANEIRG:

FI,LIAIS:.SÃO PAULO. PORTe AlEGAI
AGENCIA. BELO HORIZONTE

@@®�@®®®®®®@®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®@�®®®®®®®®®�I�® �

.® -_ -

'."

� A mais .antiga. Oficina.' ,

� A mais sortida •

� A melhor
R 1-� A preferida e 'ampago @

@
@

�
@
.®
® 'b' =-=-1· do pequeno concerto

-�, sua .•CIC eta até a reforma geral
®

�. fDéças' e mais péças, da menor, ?té a maior, �
� . V E N D E bicicletas novas ao melhor. preço da praça �® ® \

FITA'S ·m·ME'CÂ-NtCOS.. ESPECíÂLIZAOÇl$!
de 'seda" setlm, tafetá e .� P R E c O S MÓ ti I C O S �

, � �

grand:e����ento. � Sempre OFIGINA RELAtV1PAGG 1
,

. � (AO LADO oo CORREIO) I_c=:��� lS12�jf�� �®®®®®®@®®@@®®�®®®®®®®®®®®®®@@®®®®®®®®@®®®®®®®®®®@

Compléta .esslstência para,

� Procure n�' seu forne.(edorJ
,

o sabão Princeza,. Lygia,
"

_Bdrax ou Tupy
Um, produto bom,

especial e csnoinhensel
./ ,.
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Admissã.o I cSalão ÇReginã
A Direção .do Ginásio "Sagrado Coração de Jesus". co

munica que os Exames de Admissão ao Ginásio, secção MAS
CULINA. serão realizados nos dias 9. 10 e 12 de Dezembro. Os

docuITl€ontos de inscrição ..devem ser entregues à secretaria do

Ginásio "Sagrado Coração de Jesus", até o dia 30 de novembro.
com as firmas reconhecidas.
r' Docurr.ento� índíspensáveís :

L) Certidão de Idade; 2) A testado de saúde e vacina; 3.)
Certificado de conclusão do Curso P'rimário: 4)' 6 fotografias. I

de

� �
.

�@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®@@®®®®®®®®@®®®®®®®®®
�. -

IINSETECIDAS: . �
I .

ASPIRAIS· "IPR'IL" e j'DURMABEM" �
I Cr$ 10,00/

. �
Inofensivo ... Perfume agradavel I

. I (Duram 8 horas) N 1\ �

C A S A sc H R E I B E R �
®

. ®®
®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

DI S,(OS ...

Juguete
P I oI.t· Pedro Vargas e/orquestr-a
or que vo VIS e

Chão- de est.rêlas
_ Sylvio Caldas c/orquestraArranha céu

Caairrha pequenina G B 1 g cforq.F. eorg es ou ao er,
arrtasra r-umerra /

Naquele tempo era assim
H tê n; li t

S d I
or en ... io, so IS a

au osa rrra oca •

Céu moreno

Noite de gãrôa
Orlando Silva cjorquestra

, "

estes discos poderão ser ouvidos domingo no

Cine Teatro Vera Crúz, CasaErlifae. adquiridos na

Atenção, Lavrad'ores
Compro palhss de centeio. tng" t"' a rroz ,'<lgn os melhores

pr=cos da praca Inforrnacôes com

Sinlão Seleme" Rua "';pnHrl,'r Schrn í d t �Can(\inhas>

- 'M! 8&�M#

AssocIação Canoinhas'Pural de
Inseticidas e fungicidas para

.

plantas, verduras

árvores frutíferas, acalJamos de receber.

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, E�
tado de Santa Catarina, faz saber que a Çârnara Municipal de
cretou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Caderneta da Caixa Econômica Artigo L° - Fica anulada parcialmente, na importâncla
de Cr$ 100.000,00, a dotação 6-34-1, do orçamento vigente. .:N. b6.974·- Dep. Populares·

Precisa-se'
de um caminhA0.

Oferece-se em troca uma

chácara, com 4.000 m2, pró
xima à cidade, com casa

e demais instalações. 3x
Tratar nesta redação.

Rua Paul" Pereira, 840

Permanentes,
.

Manicure e

I5% Penteados

. ------_.._._,------�-----

\
1

Perdeu-se dia '7 do corrente no

trajeto Major Vieira a Canoinhas.
. A quem a achou pede-se favor

entregar na Caixa Econômica ou

ao sr. Licio de Oliveira. 1

--

-I
·1

. '1

/ �Visitem a tradicional exposição na

�1 !'CASÀbrelERLllA :j
.�

Mas de fato, compadre!
O fósforo "Paraná"

é um ótimo

fósforo .:
Guilherme Loffler 5"

Agente p. Estado Sta. Catarina

CURSO GRATUITO
DE lAQU'GRAFIA
A Escola Módêlo de Taqui-.

grafia. dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriu ma trículas ao novo
curso de taquigrafià por corres

pondênci.a 'que terá a duração
de cinco meses. após o que serão
conferidos diplomas aos alunos

aprovados em exame final. Para'
maiores informações escrever à

. Escola Modêlo de Taquigrafia,
Rua Barão de Itapetininga, 275,
9 ° andar. sala 93. Caixa Postal
8600, fone 36-7659, São Paulo.

Casa ErJita,

,
. , -
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�: Armazem Sublime I·'.' ,Tokarski Cle. L.da�' .

_.

I: Avisa ao povo em geral que abriu suas portas, -

- \

.

atendendo com secos e molhados, fazendas.Iouças,

I: ferragens e com todos os. produtos coloniais.

� y.ende a afamada farinha de trigo
� JAP TOKA�SKI '

�- POR. ATACADO E A IVAREJO. I=

Rue Caetal')o ,Costa, 96 - Telefone 2"62
'.

CANOINHAS � - SjANTA CATARINA �
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Mande seu filho brincar

na CASA
S·CHREIBER

brinquedos para' todas
as idades

LIVROS

e

Instrutivos, Biografias, Ro-
mances e Histórias, acaba

de receber a

;GOVERNO

/

LEI N. 313, de 14 de novembro de 1,955::
.i Abre crédito' adicional por conta de' anulação

Artigo 2.° - Fica aberto por conta da anulação constante'
do artigo anterior. o crédito adicional de Cr$ 10C.000,00 (cem mil
cruzeiros), para suplementar pela fórrna abaixo, dotação do orça:"
mento: 8-94-1:- Para aplicação especial em benefício da ordem
rural, artigo 15, § 4Q da Constituição Federal, na construção '� .

conservação de rodovias: Cr$ 100000,00 (cem mil crpzeiros). _ '.

Artigo 3.° - Esta Lei entra em vigôr" na data de sua

publicação, revogadas as' disposições em contrário. �
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 14 de novembro de 1955

Ass.: Herbert Ritzmann - Prefeito

Public8da� a prese-nte Lei na Secretaria Municipal
catorze dias do mês de novembro de 1955.

I '

aos

Ass.: 0svaldo Ferreira Soares - Secretário

tri uinle em atrazo �

Conceição; Bernardino Jarrucheski
e A. Schipitoski: Benvinda Tiscb�
ler ; Braz Ferreira Chágae; Br8si: ,

Iiano Pereira; Candido Ferreira d�
Cruz; Carlos Coruelseu; Carloe
Tbeodoroviski; Catarina Kosak:
Carolina Wossgrau; Clemeuceau
Morais: Claudio Moreti; Clemen
tino Thomaz Vieira; Clemente
Becbel; Darcy Corrêa; David Pa
dilha: David Ferreira dos Santos;
Deifioo Corrêa da Maia; Demétrio
Nogatz, Demétrio Kovalczuk. Dio�
niaio de Oliveira. Edmundo Zükof.
Eduardo 'Ferreira dos Santos..
Ernesto Hatsohbeoh. Erneatotlack,
Érico Wunch. Erich Schindler.
.Espolio Inocenoio de Matos. Es
polio Rufino Tsborda ·Carvaibo.
Estelioo Ludgero dos Santos Eval
do, Luiz e Daniel Tudt. Estacia
H(li�sl\ Muchinski. Edil'ls Feruau
deR e Artur Mendler. Fredolino
Hubllel'. Floriza Fiscber ,BL8Ie�kr.
Fredol ino Alves do Prado. Fran
cisca peferina Rocba. Fránciscó
Balão. ) Francisco Bialeski. Fran
cisco Fernandes. Frãncisco Liss.
Fra�cisc() Salles Morais. Francisco
Hrier, Francisco Eledorico Ro

drigues. Francisco Kovalski Fran
cisco Gonçalves Almeida. Francisco
Pinto· menor. Francisco Drodoski.
Francisco Antonio Quadros Filho;

. Francisco Suchara. Gertrudes Flo
rf'S Zippel, Genoveva Antolloviscz
Grpgorio Bp.ririt.tr.huk. -Gregorio
K08/:13k, GnilbfJl'Il'H: F{Ulkd. Guilhrr,

Conclúe n'outro local

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,PREFEITURA MUNIOPAL DE CA�t��OINH'AS
,Balancete da Despesa Orcamentaria referente ao mês de Setembro de 1955

. "
.

....

C(idigo
Local, TI"fUlOS

DESPESA ORÇAMENTAIÜA
Anterior I, Do mês I ' Tota-l-

o.�
(O
{( 01
{)� 01 i
0= 02

f-- 02 1

O� 03
(03 1
-O:::' 04
(04 1
.o�'()4 2

O�_'04 3

O:' 2
ü..": 20
0= 20' 1
,0-': 20 2
O�2Ó 3

Q_: 23
O: 2:5 1
-o: 24
O� 2'-1, 1

, p�'24 2

O��4 3

O: 24 4

iL 4
( 40
'il: 40 1
ir 40 2
;((43
tO: 43 1

ir 43 2
Itr 44
1().44 1
('44 2
Ó: 44 3
Q. �4 4

0:- 44 5
4;f 7
ilf 70
O; 70 1
0_ 70 2

'lf7Jl 3
0= 70 4
o: 70 5
Jf 70 6

Q 73
Q 73 1
"O: 74
o: 74 1

'N

,( 74 2
([ 9
O� 90
�f 90 1
q: 94
Q 9,4 4

{
( °
( 00
( 00 1
( 00 2
( 00 3
n: 02
f 02 1
\ 03
II 03 1
( 1
f 11
r: II 1
[, 13
( 13 1
( Í4
( 14 1
f 2

i 20
f 20 1
( 24
( 24 1
!
2: 5
t. 50
t: �O 1
t: 8
t� 84
1:. 84. 1

( 84 �
( 9
( 94
� 94 1
! 94 2

(.94 3
( 9% 4
'!': 94 5
f'94 6

, ADMINISTRAÇAO GERAL .

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variavel I

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
,Material permanente
Aquisição de móveis, utensilios, etc. /

Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Serviço postal, telegrâfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuqa de custo aos Vereadores

EXECUTIVO - GOVJ1:RNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa-
tores

.

Materiál de consumo

Aquisição de combustível para automóvel
'

Despesas diversas
Custeio de veículos, moveis e utensilios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem admínístratíva
Díárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni
cípío
Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior
,

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo

'

secretãrro - Padrão Z 1
Auxiliar de Secretaria - Padrão P
Material de consumo

'

Conservação de moveis e utensilios
Impressos e material de expediente
Despesas diversas

"

Serviço postal
Serviço telegrâfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

.

ContadoL� Padrão Z
,

Um Escriturario - Padrão' S I
Almoxarife - Padrão O
Auxiliar da Agência- Municipal de Estatística
Bibliotecário - padrão O
Agente Florestal � Padrão S
Material· de consumo

Livros e ililpressos'
Despesas .diversas
Despesas de transporte de funcionários em

viagem a serviço
Diárias a funcíonáríos em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

t

Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão L
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

,EXAÇAO E FISCALiZAÇÃO FINANCEmA
ADMINISTR�ÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo .

Diretor da Fa�da' - 'Padrão Z5
Tesoureiro - Padrão X
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de mâquinas, moveis e utensiUos
Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

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

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
lPes'soal Fixo

-

,Fiscal Lançador - Padrão T
Despesas diversas

.

Viagens de interesse do sêrviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSI�TF;NCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA P(TBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão F

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para· manutenção do destacamento po-
licial ," .

Asilo Gàlonia Santa. Teresa (Leprosario)
ASSISTJ1:NCIA SOCIAL

Despesas diversas
Esmolas a indigentes

. Assistência médico-farmaceutica a indigenteS
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
i}.mparo à maternidade e à infancia

h'

,:
it,

."=",
_' •• ' .... f_

3.200,00

290,00

480,10
300.10

60.000,00

_- 24,IJOO,oO
1200,0,00

"

3200,00

308,30

400,00

5.920,00 625,00

16000.00 :/
1.600,00'12.800,00

717,00 -

7.498,00 7,044,00

805.50 50.00
1.125.10 34,20
3.256,80 407,10
5.60U,00 800,00
324,10

19,083,30 2,500.00
8,360�00 � 1;-90U,00

3.600,00

360,00

480,10
300,10

84000,00 _

27.000.00
13.500,00

3.600,00'

766,30

4.886,00

6.545,00

16.000,00
14.400,00

717,00
14.542,00

21.583,30
'10.260,00

11.700,00
13.500,00
17.100,00·

.'

Contribuintes. em
-

atrazo

REGISTRO
João Augusto Braubardt, Eaori

vão de Paz e Oficial do Registro'
Civil do Distrito de Felipe
Schmidt, Município e Comarca de
Carioinhas.

,

Faz saber que pretendem casar:

Hjelmsr Daunemann e Benviuda
Ferreira de Melo. Ele, natural
deste Estado, nascido em Canci
uhas, no dia 20 de setembro de
1924, lavrador. solteiro. filho le
gitimo dê Lntário Dannemann e

de Dona-Hedwig Daunemaou, do
miciliados e residentes nesta vila.
Ela, natural deste .. Estado, nascida
em Imbuia, no dia 9 de março
de 1936. doméstica. solteira. filha
legitima de Dona J'uvelina Ferreira
de Melo. domiciliados e residentes
em Imbuia. Distrito de .qanoinhas
deste Estado.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem tiver conhecimento de c

existir 'algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. E pa
ra constar e chegar este ao conhe
cimento de todos lavrei o presente
que será afixado no lugar de coso

tume e publicado DO jornal' "Cor
reio do Norte". da cidade de
Canoiuhas.

'

Felipe Schmidt, 12 de novembro
de 1955.

João Augusto Brauh8rdt
Oficial do Registro Civil

I

4886,00

10200.00
12000.00
15.200.00

506.10

'1.791,00

9.600,00

3.�OO.Oo

2:!..400.00
,18400,00

70,00

24,000,00

3,000.00
1,500,00

.

400,00

1.58,00

855,50 CONCLUSÃÇ>
1.159;30' \

('
me Soares Campos. Guilherme

3.663,90 Walter, Galdino Alves do Prado.
6.400,00 Generoso Domiugos Vaz. Guilher-
324,10

me Lessmann. Hercilio Damaso
" da Silveira. Helena Piechelukoski.

Henrique Autónoviscz. Henrique
K.,opck,· Henrique Zacko. Henri
que Hernpel. Helena Domanski.
Idalinc Teixeira tias Neves. Ina
cio Gelinaki. Inocencio dos Santos
Corrêa. ilda Emilia' Schroeder,
Esmael Almeida· Garret. Jacob
Woaniak. Jorge Reichert. Jovilla
Padilha dos Santos. J u lia Platchuk,"
Julio Martins e Tereza Reichardt.
Joaquim Lino de Oliveira. Joa:
quiw Alves. Joaquim Alves Fer
reira da Costa. Joaquim Francisco
da Silva. Joaquim Krukoski. Joa
quim Krauss Hiese. João Adanski.
Juão Bati�tâ Poutarollo. Juão De-

.

lei. João Ernesto dos Sant�s. João
Fernandes I. João Gouçelves de
Carvalho. João Hansen Jllãll Hof·
Im-nu Juuior, J oão Maria dos
Santos e outros. Juã« Mnthias
Walter. João Morais. João Oles
covicz. João .Ignerio. Juão Wunch,
João Cheuchuk. João Cottelack.
João Kurpiel. João Balão. João
PireEl Almeida. João Agostinho.
João Vicente Gonçalves, João Po
lomaoy. Juão Pereira de Farias.
João Artur Leandro Gooçal-ves.
João Schmeh. Jo�é Alves Massa
neiro. José CNrêa Juoior. José
'Gontarek Jo"é Gonçalves C.. rdeiro..
José Moellmann. José Pereira.
José Pitwak. José PrimO' Monte
gUllda, J(J�é Rlldriguê,; Oliveira.
José Sobzack, J03é OSBlles (haves.
José Isidoro de Carvalho. Lauren
tino Knbachuk. Léopoldo Kuvitz
clia}, Leopoldo Fuck. Leopoldo
João Ste)n, LOllrt'llça Maria de
Lima. Ltlurença Santos Leite. �Iliz
Martins. Lauro Stelmacb. Laur1e
,miro e José Bruger, LlIlHenço Fer
reira Santos. Leo Kintzel. Ma.
noel Fernandes Santos. Marcolino
Pereira Santos. Ma:rgarirlo Gress.
Mathias J(JãJ�A gostillho. Matbeu9
Tab\l�da Carvalho. Max Wachtel.
Maximiliano Alves David. Maxi
miliano de Oliveira. Mitra Dioce·
sana oe La/};es, Moacyr Jarrõcbes-
ki.' Mauoel ,Gl'el-(ol'io da Silva.
Maria e Carlos Galikoski. Maria
COllceição· Vieira. Maria e João
Titz. :vIà.ria Kae�emodel, tutora
de Erica Maria Kae�emodel. tu'
tora de Erta, Maria Kaesemodel,
tutora de Hercilio: Maria de Lima:

506,10

1.500.00
1.500,00
1.900,00

180.00
'1.970;00

I

1.200,00

450.00

. 2.800,00
2.300,00

1.971,00
1.970,00

10.800,00

4.050,00

I

25.2DO,OO
20.700,00

8.970,00 8.?34,20 17.�04,20

42.284.70 1.J33,00 44.017,70

7,668,50 7.668,50

3.000,00 3.000,00

/

l3.866,4.0 13.866,40

1.28Ó,00 160,00 1.440,00

6.400,00

3987,50
2.189,00
360,00
790.00

1.37500
10.445.20

800,00

1.485,00
610,00

1.470,OQ

1.275,00

7.200,00

3.987,50
3 ..674,00
970,00

. 2,260,00
1.375,00
11.720,20

26·11.1955 ,

-,

ClVIL ,. Editais
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Pai e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Município e Co.
marca de C�noinbas, Estado de,
Santa Catarina, etc.

.

Faz saber que pretendem casar.
Univaldo ?ires de, Lima e Elvir�
Lisboa dós Santos. Ele; natural
deste Estado, nascido neste 'distrito
no dia 3' de janeiro de 193'5, la:
vrador, solteiro, filho legitimo de
Argemiro ,P. de Lima falecido e
de Dona Ernestina Lópes, domi.
ciliados e residentes neste distrito.
Ela. natural deste Estado. nascida
neste, Q_istrito no dia 8 de setem
bro de 1932, doméstica. solteira
filha legitima rle Tosé Lisboa sO:
brinho e de Dç>na Amazilia de
Souza Prestes, c1�miciliados e re
sidentes neste distrito.

. Apresentaram os documentos
.exigidos pelo Código Civil art, 180.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.
E pará constar e chegar 'este

ao conhecimento de tcdos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado no'
jo'?nal "Correia do Norte", da cio
dade dê Canoinhas.

MaJor Vieira, 21 de novembro
de 1955.

'

(

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Maria da Luz' dos Santos V t'iga:
Maria do Hozario, de Lima: Ma
ria �osa Schmidka: Maria ,Spa
res Correa: Maria Vick: Maria
Garvoaki Vieira: Maria Conceição
Hodriguê-: Maria Gloria Stauiki:
Maria de Jesus Rocha; Maria Ali
& Silva: Maria Fidelis da Silva:
Norma Dreker; Natalio Munhos
Pires: Newton, Salomão e Iara
Schner: Olímpio Carvalho da Ro
cha: Otavi6 Morais Sautoa: Ota
vio Grauemann Costa: O·valdo
Meyer: Ovidio Fontanelli: Olaria
Parado Ltda.: OUo Honscbuk:
Paula Bruske Sieus: Paulo Fri-,
drich: Paulo Kubas: Paulo Ramos
Picoli: Pedro Adelino Cordeiro:
Pedro Kosek: 'Pedro DoJirriski:
Pedro Veigu: Pedro Vieira de Li
ma: Pedro Fuck: Pt'lI,rido Grego
rio da Rocha: Quintilha Plach-kr
Rafael Corrêa: Romão Meudusios
ki: H�sa Dreker Dardim: Rosa
Ferreira de Souza: Rosa Silveira
Chagas: Sebastiana Maria -Lou
rénç«: Sebastião Izab-l Ferreira
de Souza: Teodoro Ramos: Teo
doro Boduar: Teodoro'Lorena Pe
ters: Tereza Burgardt: _

Tereza
Fernandes Neves: Teré'za PintO'
de Souza: Tbibu�cio Roo,igllês
Cardoso: Tereza Jarrucb�Kki: Wer
oer Bfhliug: Vicentina Rt'ichardt
Friedrich: Vitor CescOl;eto e ou'

tros: Vitor Cbawelski: Victnrioo
Jósé Silveira: Waldemar FrRnz:
Waloemiro PorfiriÓe \lutrOfi: Wal·
frido Jarrucheski: Willy Brüske:
ZacariAs Munboz de Lirnll: Bt'oe·
,oito CarvalhO) do Pra<lt,: Ataliael
de Matos: Uto Willy DHlchau:
Alfredo Gonçalves Lima: FrRllcis-
'co Borges de Lima: Jllli .. Vi'eira
de Lima Conceição: Carl"ta J{ava:
Ivam Ft'freira do Amaréll e Eve·
rilrla Burgardt.

T.OSSES' BRONOUITES 1

fl,8UO [RtO�OT ADO
(SlLVIiIR"'1

GRANDE TÓNIOO

Músicas!
Pecas para acordeon, piano

e violão, procure
I

(!Q,f$(J,' ��tit(l,na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR.' ERWIN SCHWARZ
./

Clínica Dentária Geral'
.

RAIOS X INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.

MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO·
DE CANAIS.� - PONTES MOVEIS E. FIXAS.

� CIRURGIA DENTÁRIA, ETC. I

Atende/-exclusivamente com h.ora marcada'
RUA GETÚLIO VARGAS. 898

EM FRENTE A AGÊNCIA �FORD». �;

Farmacia o I iv e i r á
, Especialidades Farma.ceuticas

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.
'

,

, ")

Manipulação. escrupulosa I Preços' môdlcosl
�

118:::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=
==,"_

- ==
:= 0_'"' \.

... II

ii Dr, Aristides Dteme-r. ii
�' "

-"ii CIRURGIÃO DENTISTA ::

H H

ii Raios X - I?ontes Moveis e Fixa$ ii
,I: -�

••

G c

ti . Dentaduras Anatomi(clS - i�
i! . - Rua Vida I Ramos ii
G H
:: CANOINHAS .! SANTA CATARINA ::
li .

'

:: ' t

::::::::�::::::::::::::�:::::::::=:::::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::===:::::

,COUROS DE CABRA
Compr�-se /qua-Iquer' qúentidede

'Paga-se o melhor prêço da praça

na CASÀ/PEREIRA

Apr_oveitern ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

- ,

PROCURE CER'f.lFICAR-SE
VISITANDO A

CASA PEREIRN
RUA' GETULIO VARGAS, 882

Tem bom gostoR'
J, '

Tom,e Café' S. Tereza

VENDE-SE
>

Um. automóvel, Iírnousíne
Ford g7, inteiramente refor
mado, equipado, pneus em

bom estado, em perfeito fun
cionamento. Ver e tratar no
Posto Ouro Verde com

Prefeitura 'Municipal de (anoinhas
.
A V�I S.O

De ordem do Senhor Prefeito Municipal, convida
os Senhores ,abaixo relacionados para comparecerem nésta
Prefeitura, afim de receberem a importância de Cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros), cada, referenté' abatimento obtido
junto a SECRETARIA DA AGRICULTURA (Fomento ao

Rebanho Leiteiro), na aquisição de bezerros da raça ho-
landeza e puros por cruza.' -;:-:

'

•

�.I

. .c:-- Senhores: Acacio Pereira, Alberto Voigt, Alfr�;/'
do Schumann, Ervirio Hoepfner, Ewaldo Kreiss, Fre
derico Ranthun e Filho, João de Souza, José Frant�,
Ludovico Pieczarka

.

e Osvaldo Voigt.
-

Canoinhas, 16 de Novembro de 195.5

CLEMENTINO PIECZARKA - Tesoureiro

SEU ESCRITORIO PRECISÀ,D'E
Máquinas de escrever Olivetti - Japy e Royial
/ '

Máquinas de calcular FACIT - Somadora Olivetti
manueis ou elétricas

'

,

Arquivos., de aço SECURIT e ficharios SECURIT
·11

�
Cofres a prova de fogo d� 2 compertimentos 01:1 encoreçedos

Procure adquirir pOi" bons preços
e modalidades suaves na C A S A

I -
'

J- Côtte
�

Rua VidaÍ Ramos, 70i - Fone 125

"Canoinhas Santa eatariri�

,

GARCJNDO.
REPRESENTA NTE:

"Frigidaire" ,1,li: Geladeiras
II
ii

I ,-
,A

HEKCILIO MEDEIRO;:;' 5x -

::::�::::::::::::::m::::::�:::::-:::::::::::::::::::::::::::;.::::::.::::::::::::::::::::::=�=::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ii .

"<,
.

'. - '��
.'

ii

I FosFato Escória ·./de,-Thómás I
H �,
� '�
ii�' � .

::

ii O mais antigo, ativo, eficiente e econômico ãdubo fosfatado e cálcico ii
i5 que o Brasil já conheceu e vem usando. 5!�
:: ---- ::

ii CONTÉM: 17/18% de fósforó solúvel em. ácido cítrico a 2% (método Wagner) iS
ii 45/5Ó% de Cálcio em forma de cal livre e combinada" :5
ii 8/10% dtirsilicío e enxofre 55
:: 2/5% de magnésio (::
H c
:: 4/5% de manganês, cobalto, tltàneo, vanádio, cromo, etc.' )::H �

!5 * NEUTRALIZA e corrige a -acidês das terras. 5$
ii * EQUILIBRA o metabolismo das plantas. 5!
1=

* ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc.
,; ii

.i * REJUVENESCE' as terras esgotadas. ::

li * É DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra. ,

< ii
:: * Seu efe-ito RESIDU A'L forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com ::
� .�
:: fortes estrumações.

.

. ::

ii. * Mesmo: nas terras roxas e descalcificadas, transforma se FAVORAVELMENTE. 55
:: * AJUDA o desenvolvimento da{raizes:'

. .

<. ::
... \ ..

iS * SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade. ii
ii * RETÉM á florada. _/

.

::
.. ,/ ."

,ii O· FOSFATO ESCORfA DE THOMAs,� é um excelente adubo, que não sofre a ii
ii menor int.ervenção de ácidos. Seu efeito é lento

/

e duradouro, chegando ve ii
U surpreender até os mais descrentes. O'uanto maior Fôr o grau de ACIDES, a5-
=: -maior será O seu' resultado. ::

H H

ii Importações Diretas - Estoque pe:rlQ,anentf? - Prêços Accesslveis ii
II Agentes .exclusívos no Paraná e Santa Catarina

�

li
II

;'-
:=

I. ALBANO BOlJTIN & CL�. LTD.A. II
e= A ::
:i MATRIZ .-FUNDADA EM 1897 FILI L. ::

U Av. Capanema, ,155/l91 Av. Paraná s/n (saída para -Ibiporã) 'ii
ii Caixa Postal, 332 Fone 1048 ,- Caixa Postal, 18

. ii
=: CURITIBA

'

>' LONDRINA. \ ::

U '
-

'. iI,'
1=:::::::'::::::::::::-d:I===::::==:::::::::::::=::::::::::::::::::::::�::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::;=

.1'.Illm LIIRn:::::D:::��
·

'�.�1111[DIR �:::OCC�!:LU::'
\" 1. .,..,..

"

de 7,4 pés - para pronta entrega.

vista � em suave-s prestacões 'I
EM 'EXP\OSIÇAO ,NA LOJA .J. CORTE !'

·00 '00 -\ " �

-Guilherm_e Loeffler
Caixa Postal, 33 -:- Fone, 271

CANOINHAS _'- SANTA CATARINA 'I
,� Agente det- LUIS MICHIECON S. A. - Porto Alegre m! /'
ti ,í CIA. UNIAO DE SEGUROS. Pr't. Alegre �

,

CIA. DE FÓSTOROS IRATI - paraoa
REPRESENTANTE DE:· Fábrica de Chapéus Nelsa S/A � DlumeuaQ

Fábrica' Taxtil Blurnenau S/A - DluÍlleuau
\ Ind. Reunidas Tricolin S/A - Cano,juhas

/

�------'-------------�--------'----------

VENDE::SE
.. '

'_._
-.- r._._

-.-

70 alqueires (700 morgos) de terras, a 800 metros acima do
rrivel do/mar. Ém parte plana e outra p._,arte levemente incli
nada. Não tem montafihas· nem pedras, 'M4,ito próprio para
a lavoura mecânica e 'cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,

. A-RROZ e qualquer outra planta. Existe. muita lenha que
... pode se-r fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem

.

muita HERV'A MATE. ,

° clima é muito saudável e agradavel. Prosperam as frutas euro
peas como: maçã, peras, ameixas, pecegos, uvas,marmelos.etc

� Mais informações com o proprietário ":
O. H' .. H O M K E, em Joinville'

'Ou com Alfredo Garcindo Caixa Postal, 56 - Canoínhas

j

PARA FERIDAS,
,E-lC Z EM'AS,
I N F _L A M A cO E 5,
COCEIRAS,
FRIEiRAS,

\;::;::'E=S=PI=N=H=A:::S,:::::E'T=C:::.::!.J ....
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Agradecimento
A Familia de MAX KNOPP.

vem de plilblico agradecér às
pessoas vizinhas rque a confor- .

-

tou no d910roso transe por que
passou, com o desapare.cimento
de seu venerando chefe; ocorri
do dia 20. Torna E.>ste agradeci
mento especial ao Snr. Pastor
Georg Weger, pelas palavras
confortadoIlas pronunciadas na

casa e no cemitério.
,

A todos sua imoredoura gra-
tidão. ,

) Escreveu: Jair Lessack , I Canoinhas, Novembro de 195q.... \.++ -i.
/�������������������������������������������\���������������
faile Marmorete em diversas cores (90 de largura) Cr$ 5:2,OQ� � Casa -Fischer

Nylons estQ�pados (ia[gura 90) a· partir de. Cr$ 42,00 -- Casa Fischer

.Sensacional reviravolta' no torneio oficial pro
movido pela Liga Mafrense -de Desportos

�Após -a última rodada do certame, o Botafogo
E. C. desta cidade, está na liderança, drs
.tanciando-se o Pery Ferroviário para. 2.

.colocado por apenas um ponto'
Domingo teremos nésta cidade, a penultima rodada do

.campeonato da LMD entre,as representações' do líder a a lvi- ne
�ro e Ipiranga de Rio Negrinho. Portanto não percam mais esse

;'I�po].gante .embate programado para domingo proxírno n« Esta
f dío Municipal.

x x X X X

Em comemoração ao décimo quinto aniversano de fun
-dação do Bela Vista Esporte Clube, realizou-se domingo proximo
pasjado, um grande torneio, de futebol, participando do mesmo

'Vários clubes varzeanes. '

.

As' 1O,�5 horas t;ve o �nício d� torneio, tpn?o o seguinte
resultado: Instituto do PInho Jogando contra a equipe do Serra

. ilio ·F. C., venceu por- um tento a zero. No segundo embate, o
; 'Palmeiras E. C., saiu-se vencedor por doís

'

tentos contra um,
Contra a representação do Universo 'F. e. No terceiro encontr.,
entre a esquadra do Lagoa E. C. e Santa Cruz, do Campo d'Agua
Verde, venceu este último pela contagem mínima, de um tento
a: zero. Na última partida de classificação, os Veteranos .do Bela.
Vista, de-rrotaram a equipe do Pinho F -. C., pelo escore de um
"tento a zero.

.

De conformidade com as vitorias obtidas diante dos seus

-adversártos, ficando para as tfin&listas os seguintes quadros: Pal-
--meiras E. C., Santa Cruz F. \::i e. Veteranos do Bela Vi�ta E. C.
..Pálmeíras e Santa Cruz, foram (JS primeiros nas semi-finais a

.degladiar-se em torno da classificação para defrontar-se com o

ânalista)'-Após uma partida durissimá entre os dóis rivais varze

abas, venceu o slví-verde pelo escore de um a zero, goal consi-
g-{lado por intermédio de Amorim. Sendo expulso de campo per
-dêtermínação ,,!io árbitro, 9S jogadores: Koch e Colaço, por agres
.,.,jiJo. Dois elementos que dando mostra de indiciplina, não tiveram
.:'1m:nbridade esportiva para 'Congratular com o bom desempenho
-\;iÍla partida até ° final. Com esse resultado os palmeirenses elas:"
·�tticaram-se para disputar: a finalista com os Veteranos do a. V.

. Na finalista, entre os Veteranos do Bela Vista e"PalmeiJ
.zas, ; terminou empatado o match no placard, sem abertura de
CQ_;Q.tagem. Sendo o empate decidido por penalty. -Quinique, en

carregado de bater as penalidades para o Veterano, converteu- os
todos em goals. Enquanto que, Américo disperdiçou duas penali-
�,dades para o Palmeiras. Com éssa vitoria. o Veterano do Bela
\lj��a, sagrou-se campeão do torneio, conquistando assim, de ma-

....J\Ieira brilhante, um lindo troféu, oferecidopelos diretores do Bela
Vista E. C. O quadro vencedoralinhou com a seguinte constituicão:
.Jfntenor; Paulino e Alvino; Raulino, Pedro e Arlindo; Eraldo, Nico,
Quininque, Manoel e Vilico. Vencidos: Brai; Osmindo e Koch; Gravi,
\T.enancio e Trevisani; Odilon, Amorim, Américo, Gungel e Crísto.
,- Para encerrar cem chave de OÚl'Ó' as festividades espor

tiva,à promovida Delas bela. vístanos, foi convidado de honra a
. rrcepresentação do Iguaçú ·da localidade de Valões,· fazendo assim,
'ri. �qgo principal, entre- as equipes do Bela Vista E. C. e Iguaçú

cJ.F. C., saindo se vencedor da porfia, o promotor do torneio,' pelá
,d,astica contagem de seis tentos a zero. Já' notava-se desde o

,JÍlíci�. do match,a superioridade dos comandado de Oscar, que
$senvolvia com melhor volt,lme de jogo dentro do gramado, co
'illlandando facilmente as ações contrarias. A fase inicial, terminou
�om a vantagem de 5 tentos a zero para os locais. Dizendo e

_ -refletindo bem a superioridade dos periquitos, que numa tarde
-lnspiradissima, chegl\ram ao· término no múcãdor de.'6 goals
'C.6ntra ne>nhum, � seu· favor. Alias, á dois anos jogando contra
-quadros categorisados do interior, o alvi-verde mat:ltem-se invicto,
desconhecendo, qualquer. amargor de derrota. Os quadros vencedor:
·Ovidio; Oscar e Jayr; Juvenal, Ro.dolfo e Vitor;' Antoninho, Ado
,br, Cilo; Leopoldo e Poloniski .. Vencidos: Garcia; depois Cabral;
,:13enicio e Davi; Fani, Otinho e D�rcy; Nininho,

I

Dico, Zizinho,
. lv.1iloca e/Vilo, depois Do.nato. Arbitro da partida, esteve a cargo
do 'Denente Pinto, com boa atuação. A diretoria do Bela Vista
'Esporte Club, sensibilisado com a presença dos Clubes que par
·ticiparam generos'amente para melhor brilhantismo do festi,.,al,
.v..em por nosso intermédio, externar os agradecimentos €xtenciVo
'fi' todos participantes e que souberam manter seus- espirito de
"luta e diciplina durante os festejos.

Os veteranos d9 Bela Vista, lançam um desafio a qu-al
!J_uer curriola do� ml.,mic�p.io: para uma �ártida de_ futebol. Os in

l�ressados deverao se dirIgIr ao Bela VIsta E. C. do Toldo. Com
!f:l:. palavra os veteranos désta éidade. Que �e aC9utélam os "enca
'�l:angados" ?esafiados,..porque, os béla-vistanos, acabaram"ºe ar
. rebat.ar das. mãos dos "mocinhos" daqui,. um titulo de campeão!

Quem avisa, amigo é.

procure· seus
brinquedos de Natal:":

na

Casa Schrcibcr
,� I

a Casa que v.irou numa

verdadeira brincadeira

Aniversariantes da Semana
HOJE:- A srti/lris Stratmann,

filha dó sr. Gustavo Stratmann;
Professora srta. Terezinha: Se-
leme. <,

AMANHÃ:- A menina Berna
det=, filha do sr. Faustino Scheu
er: os gerneos Izolete Terezinha
e Jaime José, filhos do sr. Mi

guél Androczevecz.
DIA 28:- O sr. Lauro Michel;

o jovem Joaquim, filho do sr.

Joaquim Fernandes Luiz.

DIA 29:- A sra dna. Zílá, es

posa do sr. Alfredo. O. Garcín
do; o sr. Evelasio Vieira, resi
dente em Jaf?guá do Sul; li.

senhorinha Siornara, filha do sr,

Dr. Rivadâvía R'csorrêa.
DIA' 30:- O Revmo. Padre

Frei André, a srta. Guita, filha,
do sr. Alberto Federmann.

DIA 1°:_ O sr. Athayde Allage;
a sra. dna. Carmen, esposa do
sr. Tufi Nader'; a sra. dna. Ana
Maria, esposa do sr. Carlos Wun
derlich; o sr. Waldemar � Bran-.
des; a sra. dna. Hilda, esposa do
sr. Rubens Ribeiro da Silva; o

jovem Mario Eloy Ferreira, ge
rente da Rádio Canoinhas.
-DIA 2;- A sra. dna. Noemia,

esposá do sr.
_
A,genor V. Côrte;

o sr, Berlim. Fagundes; 'a sra .

dna. Anita Buss; a sra. dna. Ade
lia Olgã, esposa do sr. Euclides'
Bueno.
«Correio' do Norte» deseja a

todos os aniversariantes votos
de perenes felicidades.

ANo - 10 C" N01NHAS - S· Catarina. 26 de novembro de 1%5 . N.371
J!

Cineminha «São Francisco»

Nascimento
_ Com o nascimento de seu pri
mogênito, ocorrido dia 23, acha
se em festas o lar do casal sr .

Waldemar Hoffmann e senhora.

Ao novo canoinhense, que na

pía .batismal receberá o nome

de Carlos Alberto, apresentamos
nossos vótos de felicidades .

Falecimento
Com a avançada idade de 77

anos--faleceu dia 20 do corren

te, em Serra do Lucinda" onde
residia, o sr." Max Knopp.

Ó extinto era morador de
Serra do Lucindo de.sde 1918,
quando pela primeira ve,z peiie- Itrou carroça para alem de Ri
beirão Raso.

A seus familiares apresenta---
mos sentidas coridolênciàs.

Amanhã às 3 . horas e às 13 horas

UMA COMÉDIA ROMÂNTICA

"O Noivo d�- Minha Espôsa"
com VERA CARMI e LEONARDO CORTESE
5°. Episódio de A RAINHA DAS SELVAS-

Em breve, a pedido, reapresentação 6de
.

"CÉU�SÔBRE O PÂNTANC)!.'

Ginásio Santa Cruz (conclusão)
Virgflio Trevisani, Eulirrdo Trevi
sani, Bogodar )�uczinski. Antenor
de Souza, Evaido Kreis, Indústria
Uoião Madeireira S, A. ..

São, portanto. 2'2 contribuintes,
que. num ato generoso e diano de
louvor. completaram a subscrição.
Restam 77 que, em grande parte
estão contribuindo e compaorrre te
ram a contribuir. A todos eles Fa
zemos um apelo no sentido de não
esmorecer agora no Fim. 400\ mil
cruzeiros foram calculados como'

sendo necessários para finalizar o

pavilhão onde vjio funcionar ás
aulas, no ano próximo.
A Falta' de Verba faz recorrer

a um novo apelo para que não

haja interrupção da já quase ter
minada obra Pata o ano o Ginásio
terá que funcionar; for,çosamente
nas novas instalações. A pelamos,
portanto.,' a todos os canoinhenses,
part iculerme nte aos subscritores
restantes que nãa messam sacrifi-

.

cios. afim' de que não fique Cã
noinhas privado. desta Obraim
portante:' o Ginasio '''Santa Cruz",
espe�aI_lça da nossa mocidade .

M. P.

Cine ·Teatro' Vera ..Cruz
" APRESENTA:

-

.
HOJE ás 20, horas. Impróprio até IS anos

O CI'CLONE DE CARIBE
Um filme 'Mexicano

com Maria Antonieta Pons e Carlos Cores

Continuação do seriado Cody Marechal· do Universo

DOM I N G O ás f4 horas Censura Livre

COVIL DO'S LADROES
Um farwest corn AlIan Rocky Lane

Continuação ?o seriado Cody Marechal d� 'Universo
.�---_.\

-'-DOMINGO- ás 17' e 20 horas - Impróprio até 14 anos

R�EBELTÃo NA INDIA
EM (�INEMASCOPE - TECHNrCOLOR

com Tyrone Power - Terry Moore e Michael Rennie

A odisséia de lima página vibrante da história, dà,'
hum'anidade; revivida pelas chamas de um grande amor

I

2a. FEIRA • ás 20 horas' - R EPRISE - Impr. até 14 anos_

3a� e 4a. FEIRA - às 20 horas - Impróprio até 14 anos

TENTAÇAO OOS 'TROPICQS
. com Estelita e Reberto Hutto.n

---------.

5a. e 6a. FEIRA • às 20 horas '-. Improprio até 14 éÍnos

LUZ AP.AGADA
Um filme Nacional

estrelando Mario Sergio, Maria Fernanda e outros

DIA 4 . O filme inesquecivel - O maior do ano .

E O' VENTO LEVOU_�.
com Clark Gable - OHvia de Eavilland,

LesUe Howad e Vivien Leigh
---�

AGUARDEM - 9 maior ,filme Nacional

O PETRÓLEO É NOSSO r

,Com um elenco de abafflr. . . . . . . ..

.

.

II'" .

"Me ·'i' 5 WMÀM2 #A4. 3i'f1dt"&b.JI5D,AWAi-
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