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'

Por motivo de- absolutl força maior, qual seja a mu

dança das oficinZs da I"l1p/;ssOi'a "Ouno 'Verde" Limitada e

"Correio do Norte': para edifício propi+o, recentemente ad

quirf do, situado à Rua, Paula Pereira, nas proximidades da

Cooperativa de Mate, esta folha deixará de circular por duas
semanas, devendo reaparecer nos primeiros dias de outubro.

-Os,�senhores assinantes não serão prejudicados, uma

vez que as -nossas assinaturas anuais são aceita�para 52 e-

dições consecutivas ou alternadas,
"

.... '

Transmitindo aos senhores assinantes e à Ireguezia da,

rmpr�<;sôra a presente cornunicacão, �"peram. as duas orga
nizacões., continua,rrmere(.pr,do do público. nas suas novas

"'. ínstalacões, 'a preferência com, que sempre' (oram dis-

I:' tínguidas.' '"",

� Canoinhas, 15 de setembro ,de 195).

f; "Correio do Norte"

�i���� i I_rn__p_I_'e_s_s_o_r_a__'_(o�u_r_om__�Bem�_�_e�'m'_L�i_rnmi__tada

aumentoc ao

fun�cionalisrno
o

ra mais

o a�mento, é necessario, Esse ponto é pj,§ifico e indiscufivel. ,As
nossas professoras são mai remuneradas, às'praças da Policia Militar

'-,

percebem salario de fome,
A magistratura aufere paga i IlcQlllJ.la ti vel com a sua digujdade. Es
trivat's, guardêls fiscais, dei il.unHiíJs. l.,qédiclIs e o(wrarios. são mal

pagos, Mas, se quasi rWa a 'I't-�ceila já.,;.c"l.a COlllpl'OlIletida COIlI o pro
\)ri(, fUI'I:iollalisIOO, se, O H\HlII�nL(), é lt-KJislJe���v,ei e ,a elevaçãu dl�S

- ,impost .. s é dl"�acolIsel�vel, .l'e"ta MO goverllf) o caUllllno de redUZir
o llurr.t'l'Il de flllr"ciouários 8'0 eSLri\Htnell,te 'II1:cessario e. CUIII a ,eco

Jllhnia il�silll obtida 'aullleutar. us ve,l(,;i'lIleÍ,Lus dus ,fullcionarios illdis-
péllsav ... i's.

,

'

• E " fl)"c'ionalismo, é"ujo IIUIlH'J'(� ascende à casa dos trlJz� mil.
dos qll�i� só lia éupital cerca de sl'le' mil slIperlotam ... se acoluvt;.-
1<lIn- ,iH� 'repartiçõl'tl:: está- s.clldo explorado lia sua 'ooa fé e nas SUFI;;,

'dificuhJade.s pel�8 proficiolli.lis d�s tl'iGa�, J.l()!i;ic�s, hoj,e ell1lJclihadus
na tarefa mglona de lUI·\ç,lr os IlInCIOI,[l1'los publl!'os ('.')lltra o gO\'llr-
110 e de aumellLal' us'!<ellcHrgos du 'fe,;(llII'U, le\'<:llld(l a atual adminis

tração ao fracasso,
" ._

Eis ai a dolorosa n�Hlidnde, Eis, ellJ sillte�e, o panor3111a atnal
d,a politica cãtarillHllse: á frentc: dó g'(Jvel'll(l um hOlltelll de b{�m. t�
maneiro seguro, adininistrddnr de vi�ã(). capaz de tirar SalltâCatart·
lia do eáos em que se debrÚe, homem e�se' cuj!l obra é solapada pe
los politicos profis:<lonais Hp{�ados dó pO(rl�r depois da lllemoravel jur-
nada de tres de uill,ubro, ,,!

'

'�

,

r

Ar ban�ada' pl'ssl{di�1a pllrr:cp, �:w�r, ádotado a :9,�ientação 'nitI
damente comunista' de ql1e os fIns Jllst.lfICa'll' os melO'l. Pf,�tende le
var a at.ual adm;lIisl,I'Hcfío ao fraca"so, 1I1('Smo .sH(,l'ificalldo f,od-a a

população do E':l.t.ado," Qne import.a que. II povo �ilfra' di�iclllda(�Hs' c

lião t.unba luz e nem energia para movimentar AS sua';; lndustl'Plq '�fl

isso serve aOQ .illteresses'poli�lco� do sr. Celso,Rámos,

, OUf:r o P'SO l'ce<lit-ar a fabanha -de Nero, Atem' fogo ao Teso)í.
rG e d�liciar-se com o li) esp�J,ácul,) ({as IHbaredas.'· ,

Traje-se o s( 'Celso lh��(lst�()m uma toga r()m�na. piílja asna

fronte êorn uma C'II'ira, .d� louro .. MUIIR·�t; '(�e ,illlla Itr�,. PrHt:l'ilra-se.
.. �nf;�r.n, pa:'·3:._-a b::lC,:�1AI..�:'p;)I'gllltôs seus 0bed'ie(l��s' vassálo.s,. (IS ' seus

a'ultcos, esh.lG d�s'P()itO:3 a- tudo. '"
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Circula aos sábados

SANTA CATARIN� - Fone 128' BRASIL
--------------�-----------------------

!

O' oposisionismo obstrucionista, integrado pelos mesmos homens
do governo anterior, deliberou. evidentemente, vingar-se do pronun
ciamento popular de 3 de outubro, ameaçando levar as finanças pú-
blicas em Santa Catarica à bancarrota,

xxx
Obediente à batuta do sr, Celso Ramos, a ilustre, bancada pes- Esteve há dias nesta cidade

'sedista à Assembléia Estadual, esquecida <la demagógica campanha em entendimento com o sr, Pre-
que pnecedeu as éleiçÕes, postergou para segundo plano os tnteresses feito Municipal, o sr, Alois Stü-
cole tivos rnciocinando -exclusivamente, em têrmos partidarios Adotou be-r, proprietá rio de dois lotes
a' politica -da terra ar/asada, à' custa do sacrificlo do povo, manobra suburbanos 11 ru i Paul':'! Perei-

x x x

b
'

d d' ibli
" O operoso Prefeito Municipal'polihe:\lIle'lte o je tivan o comprorne ter as:.ren as pu icas e assim ,Im- , ra, J01'e.:; PSSE'S que () Governo

sr, Benedito Terezio de' Carva-nedir que o gov -1'11.0 'Bornhausen cumpFa o- seu pro�r"lma de realiza- �'
J -, lho Junior, fez iniciar, há � dias,��'õ�s

Isto' é claro corno agua Toda Santa Catarina' que contribue I" a construção de um' muro. de
• d d ,I

alvenaria e dê cercas laterais
nara o eràr'io .publico e produz e constroe, percebe as esmora iza as
,é.t'

d I no Cemitério Municipal. O mu-[acanhas da bancatla pessedista. Percebe-as lastiman o qUl' os iomens _I
,

1 bil I d J 1;0 de,ralvenaria, segundo o pro-.lesp Idos .le espirito publico estejam investidos (a respouso !IH a e., e .jeto em execução. terá tres por-
. ies is ar até 19541 '"

-

tões de ferro, send6 um grande-:,.,',. Ésta,'a unica explicação para o projetado aumento ao funciona- éenjral e dois pequenos, laterais.JiSftlO estadual,
'

'< AI
�

d d 'Ih"em eese gran e rpe, ora-É fora dê duvida que 'o funcioaalismo percebe remuneração que
me nto, que deverá ser inàug1.l"não atfnde as necessidades ere�el�.tares de comer, morar- e vest ir. Tal

C rado até 2 de novem bro, d'éVé-
remuneração entretanto, não fOi hxada pelo atual governo, mas pelo onsequenc;ias rá ser iníciHda. imtlliptamente
'antp.rillr, pelo SI' A.derbal Ramos ela Silva' e por d�putados que inte-

a construção de urna pequena

'graramE
a legislatura �assadac e f�ram, re�,leitos, t' . ,

b' da se'"Cd praça na fr!:'n te ""d o" ée�itério.
, à remuneraçao paga a unclOna Ismo ca armense e alxa, XiX x": ';"

justamente por_que ha fUA'cionarios em excesso, Tarefas que poderiam
,

b f
. ,

'I d Do funesLo corteJ'ú de conse- Deptjis da execucão riP, im-
ser execut-adas por quatro ou cinco ons unCiOnanos esbmu a os por -

f d
. . aue,ucias das longas estiHgens, purtantes sel'vit.;os na estradabons vencimentos, em Santá Catarina são con ia as a vmte ou trm- •

'o nosso' município que J'à co- do Timbnzinho. onde'foi cons-ta !TIu�h mal remunerados,
,

,

' "

nhece, désde há digUdi l.e:npv, ti uiJa, pela motoniveladora. em
L'orno-l'esultacl9 temos at,erraJora despr:.o,porcionalidade entre, <� '9 d' 't d' J'

, -

a cJ'ise de energia eletrica, 'H ' la:;" uma vanan e me inflO
receita public'a e a ,(Jespeza com o funcionalisIl,1o, Numa arrecada.çãQ ..J t '1 t Gpoeiré;\ e a faltH dágua, flCULI ceJ'('''; 'lP. I'PS qUI orne res. o, 0-
,Jc' �'30 n1Ílohões de cruzeiros, cerca de 140 milhões são consumidos M' 1 d

'
-

L -
- conheceudu agora (, II\c2n:::1O verno unlcipCl etermll1;;mpm-_pelo lUllcionalismo

�

c: ci projeto de aumento apresentado pela oanca-
das matas. ressequidas pelas' V\(!"l1cias no sentido de cjue a�h r,1essedista eleva a êlesp'-eza com, o funcionalísm-;),_para 196 milhões

I f 'd 'd d 1hg.eadas sucessivas e pelo sol re en ,a unI a e me ore 8 es-
Je 0ruzeil'o ,1 Veja-se que qUHdro assustador, Para arre!;':9dar !90 mi-

incle�te. _ 3.rn(ja Ca lwinhas-,Felipe Schmidt
ll"õ;:!s, de �rtize�l'�s_ o

g'9v�r,no
despend�r, an,ualm,',ente; l<t� m;lhõ�s1 1 sPlviço qllP já e,�tá senrlo ata-

"'el'a' a dlvlsa-:-o -do Estado em duas classes,,: .,u!1l.,:h dos que produ- ,

'Depois do calHI11itoso incen-
d' �, I

'

"

� -\ dio das matas sulinas, incendio ca o P que uE'Vel'd ser conc UJ-
zelll e contrihuem para a receita publica e outrá dos' nue, acarretam ..Jo n'" p'r' )Xl' 110S dI'as '

"'" >:1 ,

esse, que atingiu cinco' munid-. 'I ", I ,
,

'

/ a Jespeza cOl1sulI\indo. _quasi- toda a receita, O�ç;;overno ·será reduzido
/

à [u(lç'i'io ,de arrec\dar impostos e 'efetudr os pag;amentos' ao seu fun- pi0s do Sul do Estado e E}U'e
, 'só num ieles causou preJiuizüscionaJismo, ExÍ$tirá só para isso, mesmo porque não tera recursos pa- .

,superiores a trinta milhões' de
cruzeiros" deixan.do centenas de
,..

.

. �.

lavradores na rnisér-ia e ao de-

'l'sbrigo. as nQs<:a5l mata� foram

eastigadas, ,paga"do o SeU qui
nhão à il1'lprevidencia de uns

e ao descuido de outros,-

'Está em vias de conclusão a

pl�nta cadastral ela cidade, de
vendo iniciar-se em seguida a

elaboração do projeto de desen
volvimento urbanístico, em cum

primento ao contrato firmado
pela �unjeipalid2.de co� o En
genheiro Vitor Dequech.

'

O importante' melhoramento
será seguido de abertura de tuas

'''numeração dos predios, 'aja rdi
namento da Praca J5 de -No
�ve'!1\ bro, colocncão de m e i os

"
'

fios, etc,

N:� "Serra do Lucindo", em

ter renos cole. propr iedade dos
senho! es F\ancÍ"'co Ferras e

.Joã'Ü S,guarill, teve inicio pavo
roso -inçenr:lío que só não ai'

sumiu mHlt!l'eS proporções dada'
a pro'nt.a intel,-:encão' de mora

dores dl:l, região €i dus autori
dades muni�ipuis que 'para la
se transportarl:lnl levando hb
menti e, recursos para o com

b!lte às ch3mas,

Assim. que teve c()nheci,rnen
to do incendio o sr, Prefeito
Municipal. Bel}edito T, dI" ('6r
valho, em compania do sr.

Edgard Perdigão Pé1 eir/:i, Bele-
. gAdo de Pol�cia, dirigial' se ao

local, tomando todas as _provi- -

,dencias necessárias, No mesmo

dia um caminhão da Preféitura
'conduzIU cêrca de 20 operario's
à zona Hssolada, operarios êsses
que lá acamparam..,,@t11penh8n
do-se n·" lu.la contra a" ('hamas,
auxJli:ú'l()� pA" ""'I)radores da l'e

gião que p:ro:1tamellte acoJ'eram

ao local
J' •

Grnças às energica� e ime�
dia tas iniciativas das nossas au:

"toridades, pa voroso i�cendip não,

Muni o ipa l
Municipal está autoriiâdo a ad
quirir por compra ou- desapro
priação judicial e destinados à
s-rvicos de utilidade 'publica,
inclusive a um loteamento pa
ra venda de pr-querias areas a

opera rios. funcionarios, bancá
rios e cornerciarios que 'não se

jam proprietários-de imóveis nas

zunas urbana e suburbana e a

qlii residam,

Ao que tudo indica, até o fim
do ano será concretizada-e com

pra e ,a urbanização d a" referi
clH glebB, quando, então será �
niciada ia venda Je 'uma parte
à precos módicos e ern presta
ções mensais,

..-

«MiCHIELON»
'VinhíSS (rozeiro -

,

Champanha � �i(hlet;o�n
, .

Sempre na ponta

Sempre na pontinha

se alastrou ...
'I

Sexta feirá, partiram' para o

local umf1 turma cl'n Prefeitura
,e out.ra ci,a Diretoria de Estra
das de Rodagem, posta à dis

posição CO sr, Pre.feito 'pelo
Exmo, Sr, Governador do Es":
'tado, A esta hora 'é- provavel
,

que o fogo tenha sido comple
tamente debelado,

_,
.

'

As nossas matas. entretanto,
� não estão }ora dê perigo, É mis�
ter que as p0pLlIl:lções: jo inte
rior tomem' todas as cautelas
afim de evitar um il'lCendiô' de
co'Osequenciiis impí'ivisiveis. Na
da de fogo nas roças enquan
to' perclura)' a esti,agem, Todo
o cuidado é nOl!CO,'

.

Molduras:
Uma infj-2i�ade. de(tipos a

seu �:gri:ld() preço âe -f.::tbrica.
só na

V' are:,:, �ri j Canoinhas Ltda.

":-f

"l,

Uma mulhér serviu deze-
sete' meses'- no exer.

dto hespanhol
Valadolid, Espanha, 6 (UP) .-"
Durante dezessete meses ser-

viu numa unidade motorizada
do exercito espanhol, aquarte
lada em Castila,' um soldado do
sexo feminino, Julio Fernandez
G;lI1salt'z - na realidade uma

moça de 19 ãnos de idade�
era um soldado exemplar, cum-... '

pti nrto com presteza todos os

rievpres e tarefas. mesmo _os

mais duros, Descoberto, porem
o seu verdadeiro sexo, em um

exame medico, foi "elp" afasta
elo da CaS21"na,

Bar Mieco
Insta lado agora em fren

te ao Clube Canoinhejise no

"Edifício Bading", apresen
ta umJ.,�erviço de 8:\ R ao

ar Livre, '� aos domingos
churrasco.

"O' p.
·

,

'

lO·neIrO"

.�Esportivo'"
Vem de surgir nesta cl-

da :le, um, pequeno sema

nario esportivo; sob a dire

ção dq Dr. Harold6 Fer
reira, e subjugãdo pela pena
ardorosa, dos j 1vens Sady
Seleme e Pery G. Lemke.,...

,
� <",\_

, Aos dirigentes e redatores jde "0 Pioneiro" auguramos 'l

felicidades pessoais e longa
vida nél }utã 'cotidiana dã

impr�nsa�

,Perdeu-se \

� , , �

no trajel" f':lIt,rP' a Cerami('B e

Carllguatá, s,ext,t feira ultima, dia,
7, um-oculos de Ifnte de alimento,

Grat.ifica-sp 'li qnem () acha,·� e'
, )

I
-

entregar !Jesta, re( aç[:o.,

(ine Vera, CrUI
íHoje· e 3Q;lanhã

O pr.eço "da Gloria
QUlnta;feira
VoJ pone

DOmingo dia 23

Pecado' de Nina
'\

Bf�mente

liA Pantera"

o

Consórcio
....

r.onsorcia-se. hoje, ileS'la cida
dl3 a srt'a, Mari,a Jusé de Olivei
ra, 'Professora em Pl1oall(luva,
com 'o sr. Pe�I'O,Mol'ais:re8ídetl-'
'te @m Rio das "'pedras, C,urit;ibfl-
nos.

Nossos parft b�l�s; ('()lh \·Ot.0S
de perenes fdicidades�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C..]RREIO DO NORTE
�

•
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;��" PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS,
:;;...,

Bálan(e�:e da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Maio de 1951
""';

a 72
8721

OC' 873

�7,31
,88
884
884'1
8 �H 2

j;I 9"
9 o '�

'i'!! 900
,

� 001
92
924 (

9 !!4 1
... 9 3
930
930 1

99"
9 94
9 941
9"94,2
9943
9.944
9945
9946
9947
994,8

Despes�s ,diversas
,

'

'

"lllgud' predí{is i íltttndêucias, cadt-\ias, I�orreios e telefont�s
D.esphas. imprevil'ltas

r P,'us'ã .. ri fHllli.lia .dp Alif!or V?Corte
Pt'nsâo a 1\ugu",to' Gaissler I

Pt'n�ãll a "gostillho Tp.ixeira de Lima

Ipp.nsã� ,,'João,Florentino de souz,a,Desp�sàs p�liciífis e Judiciarias
,

IAquisição de placas
"

""

CREDITOS ESPEr.Jt\IS
Amortização da divida flulualJte

-

"'"

,

"'-o

Restos a' pagar de 19'50
SOMA_
J,mho'

I
',' < ,sáldo 'para

SALDOS' DISPONIYEIS
Na tesOl�raria
No Banco, N. Comercio�.: I

N(·) Ballco "Inco
'I Na Caixa Eco,nomic.a

Re-sponsaveis
Nas rnteudencias

Est.ado de Sallt!! Caladn8
... DI'�pesa com ,\_à Justiça Eleil,oral

'f.�: FUN,DO� VÍNCUI.;-\DOS _"""
Banco �cionaI du Comercio 13'89J,1O
Caixa Econollllca � 502,20

�d

'14.393,�O-

�-

•

j. �

o

Moldurõs�1
Uma infinidé-iôe de'tipos a

seu agrado tp'reço de' fi:J.l5rka.
;:''1.

y. �ó rra ,�,� ,

;!ii � . .,..

Vidraçaria Canoinhas Ltda:
ht

i' _,

,

1:' � �
,

.

Por ,Ô. Católico ',
"

>ser:· �Espírita
�'

9.118,00
180,00

1.580,00

5.2�5.10
-,-o

2.040,00

441,40

2266.80

f· �,JJ'�
pO,d�

.�,

3.023,90 .

500,0(1

,

. TI'ânspf)l'te Z
CONSTHUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE, PROPRIOS

:, PUBLlCOS hM GEHAL
•.

Material Permanente

Pal'a, serviços de pl"llf)j'ios�mllllicipai� I;
Material..de,consumo I"
Peca serviços ü� pl'opr,ios, !)llJlIlcipá''i's�'
". ILUMlNAÇAO I?UBLICK
Despesas diversas \;, �

Iluminação publieA da cidade e'c da vila"de Tres Banas
EII,'rgia '-P3!:Íí iuutores, reparos de" instalações e outras

despesas);'
..

.,
-

� �4 - .JDespesas diversas
DI VEH.Srf�. ''-r

..
894 1 Ipara aplicação especial eru-, beneficio d'é ordem"" rural,

'COIISOHIlLe o .disposto uo art. 15 § .. 4. da Constituição

1F'l;ldp'I'at na construção e cou-ervação dê' rodovias'
8942 Aplicação da taxa roduviaria

Encargos Di versos
J,fr ". PESSOAL INATl VO
.Pessoal fixo

'

!APdSj'lItlHlOSINJ)'EI\J IZr\"çÕES, REPOZIÇÕ�S E RESTlTUlÇÕES
ID.éspesas diversas; 1

j
_"

"

IRestil.UiçÕeS de ,illlPostos e taxas u� tl�;-:-reicios encerrados
ENCA-RGOS THA��ITORIOS '

iPessoal fixo'
'

".

IPa. ra substituição de funciona rios e, extranumerarios li-
Icendãdns

.

, "-;, ,-

�'Pessoal variavel

'Ipara admissã 1'\ rle
:

ex tra numerarios
Despesas diversas ",' �

1t:0IlSll'llçã,Q �fe prédios escolares e aquisição .dos respe-

ItI
VOt; terreuós . ,

,I :ollstrllção de casas populares

Isalado'
familia '

Pl\E:VIJOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR
.' ACI DENTES .

I
.. •

9,,\4 Despesas diversas
9 44 1 St'gUI'Il eont r6 acidentes no trabalho
9 44 2 Seguro de beus moveis e' imoveis
\}8

.

SUBVENÇÕES�CONTRIBÚIÇÕES E AUXIl;IOS
9 84

..

Despesas. diversas
t-

�

\1;'

984 1 ICo�JtribU�ÇÕéS li iU,stitULus de aposentadçrias, L., B. 'A.
, -e : t' Só E� b. ' f.. I. r8

Emolumeuto» ou 'custas Oficial Registro_::Civjl' e Juiz
,S.ubyellções�concedidas pOI' -lei a diversas inst.itniçõe»
A uxilio 'á "Associação pró Ginásio de Cano�)has" _

AI:xilió 'á ,Ass(Jci�ção .dus _7x-Combatelltes, do Brasil-Se
cçao de Santa Catarlll8 '

,

DIVERSOS

í�.341 ,60 aceitar;
1.400,00 2) O cotólico crê e se incli-

na reverentemente diante" da Circular n? .5

palavra revelada por Deus, por- Canoinhas, ,10 de setembro
'!l; que sabe que Deus não pode de 1:951.

7900,00 enganar-s-e nem mentir; o espi-
rita proclama o direito-ubsolu- Senhor Inspetor
to ao livre .exarne em matéria Afim de prevenir qualquer
de fé: "Queremos livres-pensa- possível incendio em matas e
dores!"

.

� I preservar, as nossas ,reservas
3) O católico crê que os Ii- florestais, deveis impedir que

vros da Sagrada Esci ítura fo- no' quarteirão sob sua juridição2.000.00
ram inspirados por-Deus e que, proceda-se "queírna de campos
por isso, não podem ter erros e coívaras durante a longa es-

600,00
em questões de fé e- de costu- tiagem que nos assola,
mes; o espirita dàgmatí-Z_!L que Alem' disso, deveis"estar a ler
a Biblia está cheia de erros e ta para""sufocar qualquer Inicio9,627,10 t di

-

f
.'

con ra lÇOt-'S e que nunca 01 de queima qu= porventura sur-:

inspirada por ,Deus.
'

ja,» trazendo áp c-o�hecimento11,220,00 ,

4) O católico crê que Jesus da Prefeitura e da Delegacia
Cristo veio completar o ciclo das de Policiá, qualquer inicio que
RevelaçõesDivinas públicas;o fS- por aC8:.0 surja.

2.677.30 pirita. proclama S_ér o detentor da Benedito Terezio de Carvalho Jr,
1.322,20 terce�r� rev;lll�ao_que c:()�plet� Prdeito Municipale retifica aquela de \,I]sto." ,

5) O católico çrê- que o Con- ,? Edgard Perdigão P.e�eira
selador, o Espit;ito da Verdade, Delegado de Pohcja

7,35)3.60 prometido por Cristo;--é o Espi
to Santo que .descen=s.sobre os

5.0()(),00 Apóstolos no dia d�Pentecos-
20,000,00 tes: o espirita presume que es

te prometido Consolador só veio 2 amplas salas, sendo uma com

no' século passado -com A Ilan vitrine, 'propria p�ra loja, no pon
Kardec. ;;.,; to mais central da cidade, junto

4&5jlC
'

6) O católi�o crê que Jesus à. �refei�ú..r� Municip�1, em mag

}·5.515,W Cristo fundou uma, Igreja visi- mfl�o'edlflclO, recentemente cons-

2,5110,00 vel hierárquica; cf ,
..espirita pro� hUld�. y.

2.00G,00 pala q.ue esta Igreja"';é resuha- 'f;Vêr e tratar 'la :"Farmácia AI-
. n

I 2000,O'Ó do ele maqllinaçõe�. humanas e �'" lage", rjesta cidade ..
,c

2000,00' que iodos os cristãos'� estavam
.'>
} ()4,OO: 59400 no erro até 8 vinda 'de 'Allan·

7.960.00: '7.960:00 Kardec. � •

r',

,434.988,40 -UL078.40,-'-556,066,8Õ 7) O católico c_rê qúe O Papa,
68.00000 .

' I 6S.000.()0 VigRrio de Cristo, fi infalivel,
, 502,988.40 -"

12U)78.401 62-t.,066,RO sempre que, ,ensins!1do a toda

120,924,.(10 � ;;R\:W \ 124.507.. )0 8 rgreja" com .�li!lôI-td·adelâpOs-

'",6,,),723,',912,40, 124' 66l,7(i�i48.5 71-, I O tdólic�, tJdefine ,verd�d.·etS de fé je
,. ;;ii6 02.757 f.lO' e "cos ,umE>s; o espll:l a propa a

1--........
'·

que os Papas levaram' a hu<ma-
8H.331,90 nidade a um estado de incre- "'C'" fe'" IISt'" .'

dulidade de idolatria. 'lIi ,a '. a" k ert"Z a

8) O""""'catÓlko' crê/qu.e" e,m
. oU Popular,;,<!, ,DE'uS há Tr�s Pessoa 'iguais.e

'

req!mente destíntas: >. o P,ai o _' em sua casa
/' Filho e o Espiritoif"Santo.; o es-

'f Ipjd!.� ou silençia ou simpIe� 'í9- P "3bnão deve"Id tar
...

xe .'

4.,223,60

'1.220.001
J:.? �

""

6.320,00

2:000,QO

60(l,OlJ

4.362,00

9.180,00

2.677.30
830,80

5.000.00
20.000,00

495,00
12,491.30
2,000,00
2000,00
2,000,00,
2.00(1.00
490,00

19�6Q6�80 ..

92.157,80
.. ...,..

ALBINO n. BUDANT

A maior casa de Calçados da cidade

.Roupas Feitas

r 'SOmbr:�:: '

':��Séhu�as
Perfu.maria Armarinnos

.. �.

Artefafós de courQS :etc, "

Futebol e todos os artígos �para
.*. ,'" ,. ,

Os melhores, preços
"!,:t. ,";' r' ,

22.96L,30
2.4·09,70
14.392.20

42,20

33.255.60

. \t
Continuação do numero anterior mente nega o mistério da' 86n-

Espírit� ou .Catolic;
,

-= tissim� Tri.,pdade.
"'" ti,

I) O católico sabe, que o. ho-" 9) O católico crê que Jesus
"roem tem uma inteligência li- Cristo era verdadeirarnente=ho-
mitada e que Deus. é infini- mem (tendo corpo c alma hu-
temente sábio, podendo pOI' mana come todos nós) e ver

conseguinte comunicar-nos ver- "I!ãdeiramente Deus (a .Segun
dades que a nossa capacidade da Pessoa da Santissima); Trín
racional não consegue atingir: O dade o espirita nega a divinda
católico admite a· possibilidade de de 'Nosso Senhor Jesus Crís
do mistério: o espiritâ procla- te, distrui.n'do assim o funda-I
ma que absolutamente não há mente da fé cristã.
mistérios e que' é nec,:,s&ano

r

continua no proxirno numero.
que a inteligência humana pos-

,....sa sondar todos os dogmas, to-
das revelações divinas, que a

nossá razão possa tudo analizar;'
tudo elucidar antes de nada

2,4,00,00

Prefeitura, . Municipal
de (anoinhas

Aluga-se

. V9rir.le�se -"

"

,uma car['(lceTia7;l� '"" LJIIS para 28
IOg,HPs 1 mackilla· Sillj"r para SH

patl�iros com t.udos �lI'rl.j·noes 1rra
tal' ('''In ErllPsto Pernil lides !'In,

Rio ria" Antas.". 119x2
'

1-', "

Contador "A
� � .,'t., '\

BENEDITO TEREZ'IO DE CARVALHO JUNlOH
'<O. Prefeito

o ultramoderno Radio

.�RqA i 'Victor
para correnlte 'universal

',6 - 120 -- 220 V Alternada ou

continua, 5 faixas ampliadas"
;.:;<

jã estão na
' Bolas de

Casá Edita

R,ENNER,
\ �

C'anoinhas

:'j , �

":f/:

Em
•

Acaba de' ser instalada
"',

uma
" ágêrlcia

.

des?a
'

cQn ...

, ceituada fabrica nessa ci ...
�i

.

_

0:f.

dáde,
..

no ""[T1'qperI:i9 Rr�diQ
'do "tine Vera Gruz","( '"

"

----.--

,...

:r;.!: , -�
.

:Onde aguarda- ,a· visita. do

��públicp.",C�noinh�nse, '

.'

�sportes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Associação Rural de Canoi@ds
Aracão Mecanizada

"

'"
,

A Associação Rural-de Canoinhas tUI',lía publico que está
apta 8 arar e gradear, mecàuicameute,' por filei", de tratores e

arados f� grades de dis{ds, as áreas de "PITas de seus asljocia
dos, mediante o pagamento de Cr$ 350.00, por alqueire af·ií'do e

gr,adeado, correndo por conta da Associação as despezas de tra

torista e combustível.
Os interessados d-�verã() dirigir-se a Associação Rural afim

dê, inscreverem seus pedidos.
O:'Ir::ssirn, divulga que à partir de' 15 de agosto iuici-rá

os' s-rv iços de destocameuto, c..brando d"s interessados preço a

'St�r, estabvlecido '1I0S prflxillJos dias.
\ .

Cauoiuhas, julho de,195l

AroIdo C. de Carvalho Walmor A., Furtado
Presidentel:'iecl'etál'ió 4x

����Q��������������������
ae

-

ta,

�' 'Ç0NTINENTp, �_ �OTEL �'
�� (AntIgo Hotel Brasil)

, m

m Sob' a �ireção de AlVIMO FRANCISCO. BUCH m
,�� Rua Vidal Ramos - Cxa. Pstl. 126 - Fone 218 W

f ,� Completamente reformado ,--('Banhos quente e frio �
m Instalações sanitarias completas W
fi ,Q�artos arejados en
��';", , , Cozinha de }a ordem. '

m
as �'"

� ,

' rG_
�i!i����D���ljaa,�âaH�B����aa

.. .\ \ I
.

•• ote "' 11 II B " e•••••••••••••a'"
•••••••••�"'- It II 1I1 V .

�:, ' ..'
".

. ii

ii Bqnco' Ind. e' com. de Sta. Catarina SIA '�!
:: ,Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegrsfíco.:« I N C O,. i5
". ..
" "

� �
:: Texes deDepositos

, �5
;! CONfAS DE �DUIMEIHO eOHJAS A, PRAZO: 5�'
ii A Disposição 2%a. â., Com aviso' de 30 dias 4%�. a. Éii: Limitada 3%a. a. " " "60,," 4V2i!;oa. a. 5:
ii 'Parti�ular"'" 4%a. a. " " "90 " 5%a. a, ii
ii Limitada EspeciaI4%J/o�. a. " " ""120 ;, 5V2%a, a. ii
ii

'

"" 1 ano 6%a. a. ii
u ,"

:: DEPOSITOS BOPULARES 5%- ::
ii Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq.R Major Vieira ii
.. . ..

I:
b' . III ..

h I ::

��;A ra uma, conta no nco e, pague com ç eque. ii
" n
.. � '""

-I�;i�:::::�::::=::::=::::;::.. ::::::=::::::::=�=::;:::::::�:=:·::I:::::::::=:::::::::::�::=::::::::::::

(ria-cão Estrelã do' Sul
, . -

Galos comb-�tentes.'
Propriedade:

PEDRO PAULO PORTES
Canoinhas Santa Catarina

COIll 35 al10s de experif�lwia em

brigas dt, galos. (lf('l't't'e (It� "IIH eri9cão,
,

galo's, {rallgo�, fn:lllgas e OV(;S para
incubação. PI'Pços.. 1!l�·.di(:lls çom as

fllclhllres garantias pO!i1siveis f(�itos de
acordo com o pedido" 16-P

/ -

Pl"ÇAg E ACESSORH}S PAR'\ AU'ifO·CAMIN.HOES ,.� _ I '

FORD, CHEVROLET, INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS

r Agenciei:
�.ecção A:

,

Stock' permanente de p\<:�aj e, ace'ssori()1s em g!ral
D,istribuidor dos aférmados pnetl� «Dunlap .. � «Firestone ....
Acumuladores, ..Dunlop. e Firestone •.

, dleos ce Graxas das melhores marcas,
Motores, Radiadores,
� rud� eniJm concernente dO ramo
Pilhas e Lanternas Eletricas.
Tintas e Pertences 'Pt Pintura de Auto .�

'.

, Secção B: '
.

.

�eç'as usadas de todas as marCds).p�rd AUTO.CAMiNHOE� ,

e INOUS T'RIA Compra e venda.
. '"

Caminhões e Automo'v?ís usados, refo;�(l\ados p�r" pronta
entrega Compra e venda

.

,,,'

Secção C: .. '" i.

,OFICINA MECANICA,_ bem morilad'al ,:atendendo .,' �.

,

qu"lquer hora
Poste' de' Lubrificação .\'

.

A mais bem montada Agencia d�é péças, na' zona
"'- '

,

Rua Getulio Vargas, Esquina Paula Pereiral 16
Caixa Pusta!. 12' -. '" Éud. Teleg. "SERMAO" 'Fone 119

Marmoraria S. ·Carlos ltda.
,

, ProfissionalIndicador
Instalada a IluaCe). Alhuquer

que 25, nesta cidade, contundo
com ti acumulo de St'ItS, SClviç()s ,

para 'os riras de Filiados, conVida'
'It'lls frelmeses {�1I1 g�í'al à ilssegu.,
ran)frFSt'lh- pedidos de al·tigns '(Ie
sita fabricação COlIJo: rnôllltmen·'
tos, jazig, ''', placas, h-treiros de
metal, uiquvlâdos e brunse (un.,./
dido, est atuas, etc.

'

Outrossim avisa que se encerre

ga de j'Pllovar monumentos e pino
t.uras a cal e olco aos rrresmns.

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
AnYOOADO

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

................�

. In:rentários,!j c?b.ranç�s,., cO?'tratos. e outra� ca�s�s,
CIVeI-S e comerciais, Direito industrial- e legislação do :

trabalho - Naturalisações e títulos, declaratórios.

,Escr:::ís�·�-�����;:�ia::: ,.�:'. �lPua Vidal Ra'10s r "":' Canoinn1'ls S. C.

101x7

Cs novos vestidos-

EFECE
já es'ão na

Cãsa ErIíro

• 'S:�

SAULO CARVALHO
,

,

DRe
Advogado"

Eseritorio P. residencia
Icua Coronel Albuquerque s/n .; Fone ',205T�m b'om go�to?

Tome 'Café
Sta. Tereza

Canoinhas \

J

Bazar
-..".

TeresinhaJ6·P

Bananas, tanto no 'verão co

mó no inverno
- /
As melhores só na

.

Casa Sezefredo

RUJl Paula Pereira s/n, -. Telefone 277 -

>
Caixa' Postal -125 '

CANOINHAS, ,SANTA CATARINA
"

.

Em presentes ou brinquedos-não
_

perca" seu tempo.
Procure 'a nossa casá, Estok permanente;

"'- Preços da Fabrica.10-P
de Siegfried Orsen

Vendas por atacado e varejo
Preços '\em coricurrencia

Revendedor das afamadas sementes
da firma Dierberger Agro. Comercial

,

,

Ítda. de São Paulo 22:.P
Vende-se

Toda Espécie, - qualquer 1 motor, oleo crú 12 ili. p,
comprimento, largura nu em prefeito estado, sõ foi -ãrna-:

Senhores V,'aJ· .:in'tes I.' grossura. ciada a .machina; o motivo da
q venda �' pela insuficiencia para

" Preços sem coneorrencia,; o fim desej__q,do .•,

Façam seus almoços, em
, só na

Rio Negro, no ponto de pa- ". '

Vêr e tratar com José de Olí-

rada dos onibus e sirvam- VidraçariaCanoirrhas Ltda veira Franco.iem Major Víeíra

.. id h
' Pormenores nesta, redacão. . �se o Restaurante P�t( Ow. Fone277

;

ResQlva O

Ptoblem� �om
O TRATOR

I

Com êsles três' implemento8, o ••
o

planta e aduba, numa 86 operação
� com impressiollante rapidez. O
tratorista controla.a .adub�çlo sem

auir de leu 8SlIento.

"

TRATOR FORD

�quípado com Sulc:odo"es,
Plantadeira e Adubudeira:

e TRATOR FGRD
- EX"CUTA

SERVIÇO� LEVIS
".

E PESÁDOS

�

.:Ford ara, em 'média. 21A1 hectares cada"lO

bO'l'lIS! A razãO' dêsse extraO'rdináriG rendi· -t.
�? Pri�cipalineóte, duas importantes inG·

vaçõe's Ford: seu CO'ntl'ôle HidráulicO' ,Extra
Sensível e O' Sistéma .de iEngate em S-,Pontos.
Mas Ford reune ainda outrO's 20 aperfeiç6a
m'entos, que O' tornaram O' tratO'r mais C6n

veniente' parI:' t6(lO'S O'S trab'l;Ihus agrícO'!a�,
em qualqt�,er tél'FenO', durante O' anO' inteirO'.

Procur,e cpnhecê.)O' I '"

•

a,lOUmas vantagenS do ContrOle Hidráulica Ford
" P�rl!lt �.� transp'ortar OI

� ,{�";;�-- Ít� 4 --:-:-----
'

Imrl!'m�ftt 1i��SUSpenl�.
';;_'. \'" • --:-_-" ;' :-,,:_��it� do! '�

•.
'_"

....�utar curv.a.

eI.' _,',_, ',- � �'� .";,n,,,
'

ltel;'" rE guiar •

-..'C '/'/' ...��- PC"''';h' e cio Imple-
.. �.. .. 1.. ..

'''-- .... �:::-. Mento � I" balho.' __ ,;

Graça. ao novo .i.tema Ford de Engate
em 3,Ponto., a tendência de o imple.
mento lev�ntar, ao encontrar a rê"sistên.

:.- -eis do 11010, é tranSfOl"mada em maior

aderência d�s rouas traseiraS, o que dtt�

menta Bua fôrça de tração, igualando-.
� de tratores mais pesados.

Assistênciç f'{),RD
em todo o' Brasil, inclusive
treir;tamenta de tratoristas.
Peças vitais intercambiáveis
com caminhões e carros Ford

1'1l1li 6'0 únlcQ tralor, que tam

.. implementos DEARBO,\N -

,.,.� OI Ilabolboa agri.olas

"

_____�> � �b�,��� � ��,��,�� �__�, �,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Militar de Canoinhas

EDITAL
, �

. Inspeção, de Saúde € Seleção,
'p_arâ�i!1s de lncorpàra�o 'em
1952. '

_ -�
0'6hforme oficio circular rr.

'�81 � E. T.; de 27/8/1951, do
Sr. Cmt. da 5a R. M e 5. -n I.
torno público que deverão apre

.

sentClr-se na :J. A. IVr. de Carrol
nhas, em data de. 22 26 de ou

-tubro do corrente ano, os cida
caos abaixo relacionados:

})J;_ Os convocados da elas
se tIe 19�3' residentes 110S Mu
mcipíos Tributários do terrító-"
rio �desta R. M. I'

2) � Os convocados dH clas
se de 1932 'e de 1933, que pro
cedentes de outi(ls Estados ha
jam mu-rado seUl;) durnicilios
paratos Estados do Paraná e

Santa Catarina, tendo cornuni
cadc) essa rnudauca cip acordo
cem o art. 113 da L. S. M.�

3) - .Os convocados-da clas
se 1933 l'eSJrlt-llte.s IlOs MUIl1-

cipios não Trihutárlos que não

possam apresentar" atestado de
residencia mínima de UQ1 ano. '

, 4) - Os pertencente" &S elas
ses anteriores que", tenham ob-

1 tido adiamento.
'

r ?) _'7 Os ex",atira�ores, desli-"I gados 'nó aon antenal' na con-
-----�-------...;,.

II formidadp do § 2° ,ido art 55

:baleg&acia Flor�stal da L. S. M. -

O"�
••

6) Os. convlOcados fia clas-
de Canoinhas se de 1933 que tenham I:ptl:ldó

EDI1'AL N0 2 pela naciona�ida[.!.e brasil�il'a.

�) - Os e'Xalunos do C P.O.R
na 'forma do § 1° rio artigo 56
da {L. S. M. _,

�-;

- -!lí!!i -se �

·ll�lRiE§
aJO Q)·

...

e ss
':A LI IA N ÇA",

.Aliança algema divina

.A mais ·doc"e 'das prisões
Uma prisão peguenina•
Que encerra dois corações

Modest.a joia, em 'verdadeé' .\�
Porem vale um tesouro
É toda a Jeli�idadé '.

Dentro de um circul� dê ouro
f' :s,' ,'" '''.

Ní:t .mão' d�eita' figura •

Como penhor de.. afeição c

Mas é completa a aventüea
Si passar para a 'outra 'mão- ,(

F Dia' 19: o menmo : }van filho
do sr. Fermino de Paula e Silva;
srta, Rosiris filha do sr. Emilio
Tinel resld. eJD� 'Tres Barras;' o
jovem 'Ladisl�ü Kubiake; o garoto
Celio filho do sr. Guilherme Bos-
so.W.;

..

Dia 20: sra.: Maria Dranka; .
o

sr: Heitor Varela; o menino RUé
bens Filho do sr, Curt Wolter; o

'. menino' Wilson filho dç sr. João
Abrão Séleme; à, sr. Ernesto Bis
hop Sobr;' Dna. Branca Coite
Mello; a- srta. Francisca filha. do
sr.' Franllisco Jenzura.y .

Dia 21: o snr. Gustavo KnolI;
Dna. Paula esposa, 'do snr. Al!�e
de, Wieitel; o snr. Pedro Jenzur
ra de Tres Barras; Orr�\Ildq filho
do sr. Bruno Schroeder resido em

Sereia. � '*'

"Correio do Norte" apresenta
seus efusivos cum.primentos.c

'"

Rodinha fraga 'e fina
Que Deus forjou de amor puro

.. E que atravez do presente
Liga' o pas�do' ao _

futuro

Elo de oure, és a esperança
De horas risonhas e calmas.
Felizes dos que na aliançà
Acham a aliâ�ça das almas

'f\'e velhice lembra o enredo
Dos·'so.!)hos da m0'Sidade;t ."

I;epois>? .' :-auas rium só dedo
Uma vive, �a outra é saudades. .

.

"-
�, '9-" FAlEM ANOS

,

�
, r

,,/ Hoje: o menino " Adilson Luiz
filho« do sr.rOrlando Hostret: o sr,

Darci Vilanova ·resid. �m Taunay
""� o f�r MiguelDurek; Dn,a. Elena
es'posa ;,.P? sr. Pedro. '1enzura de'
Tres Barrlls - Dna. Odete,esposa
do �r.' FJr"Mario Ambral, o 'm,e
,níiío AJemar filho do sr.. Carlo�
·Müllbauer.'

_ ,

An:versariam·se a'�anhã; Dna.
'N;"ra e�'posa do sr Ab��� Mussi;' .

Por motivo da grande e pro-
'sr. Jos.é Varelil re�id. em Casca- Jangada Seca que assola esta

dura-Rio - Dna. Anita eSI>0sa do zona dú Estado, torno publico
sr. Toão Furst;· snra. A.pgelina es. para conhecimE>nto dos inleres-

posa do SI;. Antonió' Tomf>oroski� I
sÍldos e do publIco em .gelar,·

srta Terezinha filhà do'"sr .Ver-, 'que de acm'do com o ArtIgo 22

gjj,io T revisani; o sr. Luiz Euge- i pa'Í"agrafo primeiro do Codigo
nio Tack; Arnaldo filho do sr. Vi- FI0re�tal, Proibo terminante

or Tomaschitz; 'srta. Edgar filha 'mente que seja Rosto fogo em

� ..
do sr. Willy Prust; Dna. Rosa es� ca!11po o,u :..,.matas· de qualquer
.posa do sr. Derby FonJan'); Dna. espêcie, mesmg�para lavoura.

�ma e'sp�sa' do sr. Carlos Stange; Err. caso "de incêndio em flo-
TIr. Romeq_ Ferreira; Doa. Maria ,resta, que, por' suas. proporções

'" 'esposa do sr;=.Ludovico· Gevieski; não se possa extinguir ('om' 'os
. � 'Srta. Maria Luiza filha dó sr. Ar- rÇculsos ordinari&i;, caberá ao

tur Bat1er; o menino. Nelson filho' funcionál"io Florest81 requisitar
dQ sr. Nelson -Schissel; Dna. O�- �os meios materillis utilizélveis,
ga esposa do sr;..Emilio,Wendt; o e CnnV(lca" os hOfl'lens vãlidos
jovem Osvaldo !-êandro; a meni- em cOlv'ições dt:- pre!'t'lF-lh ... au

na Emilda' filh� do sr. Ernesto' xiliú obdgatorí.ü no combat.e ao

Wilk.·"'" fogo, '(artigu"no 67, do 'cltado

m-eDia .17: o �r., ,Pedrõ Torrens; Código). "", ..

' j

O'memno ASSIS 6Jho do. sr. Anto- Os infratorps (lU responsavpis
io Tomporoski; a srta. Edit filha serão punidos rigor6sament .... fie

do sr. Willi 'prust; a srta, Maria acordo com,;..1:I Lei em vigor.
.

ilha do sr. José Danías0 da Silo Canoinha�, 11 de Setembro pe
�vei�.. �.l951.'
i';� Dia 18: J0ão Augusto da Sil" (ass.) Ivdà.,io 'iCo.elho�a; José Maria 'filho do sr. José Agente"e Delt->gado Florestal
Maria Fernandes .Luiz. do MuniCÍ'pio. de Canoinhas:

E moldu rações!
Quadros Santos, serviço.

perfeito p garantido:
5Ó na

-. Vi�raçaria Canombas I tda,

seu' enxoval

Luvas

Tuno

Ministério da '(juerra
58. -R. M. e 5a. D. 1. - -'"'lüa,
C: R. M. Junta de Alistamento

8) - Os convocar:los das elas
,ªes df' ê1nteric)f:es que não' se
àpresentaralTI quando da con·

,vocação. de sl,Ia clasb�," nl:l for
ma est13bdf:ocida. pf>lo Dectetn
28088 ..de 6,6-'1 9ãO. Insubmissos.
Ben�dÚo Tt'rezio'Ca;valhn J (.

Presidente da .T. A. M.

Venr1e-se
um tel'ff110 dp call1p�! 25 alquei•.
res· em Salsc-irn ('(llll cnsa e' bem
fpitorias e olaria rie. tijolos a tl:�
ta!j c'om -\NTO\J 10 PI d,O'iINS-,
RI.

.W'
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Em SUa casa exist'em
vidr�ças q�ebrdd�s? !

Disque para fone 277 e a

Vidrâcaria Ganoinhas Ltda.- a- .

tenàe�á·com prazer a dom:iciÍiÓ •.

João Tchaikél, �visa que' em
virtude de sérios prejuizos cau

sados em seus tert'eno,S situHdns'
em Colonia Butia 'e Co!onia
Tamanduá, fica expressan;ertt�
proibida a caçada nos aludidos
terrenos e h_ invasão dos més
mos, por animais
Não se responsabili��ando'p"'�")

que possa acontecer aos contra.
v�ntófes rj" presente aviso.
Mbjor Vieira. SE:'terrJbrv 19:) 1.

121Jx4.
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Café?
"Santa Tereza"

·0 melhor

Ano 5 - CANOINHAS - S. Gatadua, ]5 de Setenrbré

r'5:-.

um policiamento. a altura dGS
nossos foros de povo civilizado,

Colégios de Irmãs - Esta,
Vila terá em breve, talvez no

inicio' dó ROO proxírno :entran
te um estabelecimento de enci
no dirigido pelas Raverendissi
mas lrmas Catequistas ele !l0-
deio. Estão sendo ultimadas/as
demarches para-a localização
dessas operesas religiosas, ao

par dJ) movimento que se pro
cessa para 'aquisição do p.l'éd�o
que servirá de residencia as

mesmas ......
;t:-

De Major Vieira .ç

Festa de N. S. do Bom Par
to - Tenao se reãl�ado nos di
as 7 8 e 9 do corrente nesta

Vila: com real brilho e
�

grande
. afluencia de pavor a festa de
N. S. do Bom Parto, presididas
pelo Reverendo Frei .Fa pi-ano
Godízik,"' os festeiros encarrega
dos de sua reiUzaCão agrBdp
'cem penhorados -:á�

.

todos aque
les que a ela compareceram e

contríbuirarn de modo especial
pelo seu brilhantismo.

Est'e agradecimento é exten-
. Ê uma velha aspiração - desívo ás pessoa f> de Ca noinhas, .

Major Vieira que dentro PtIlTrês Barras e Santa Cecilia que
. breve será satisfeita, graças aos

a ela comparecerarn e mui es-

D I' esforços.'. di�p�nd.idos. ness.e
..
5

....
en-

pecialrnente a.o pJ:p"tigioso t>-. dtido pelas autoridades CJVl� o
legado de Policia Sr. Edgard •

municipio e eclesiustícas dac-,p_a-Perdigão, que alem de honrar / df kroquia. " Do correspun
'. e�.ltea vila corri ii ,sua PI esença, ez

.

-----------.-_.._-
.. ��� -"'"-.--:-'_ :!.>*

Sociedade Beheficente Operaria �

. II
.

"Baile de Oesp-cica" "

Tendo sido deliberado por esta 'Diietoria a construcão rie

um novo salão cujo s'erviço deverá ser inic\ado_breve�7nte: fjC(�lU
resolvido a realizilçã(J de um ba;le em Seus,sAlo ..." atUlns em data

de 29 do correntp, sprÍclo considerado o "Bàjle de Despedida",
_"

Animara a noitada o Jazz Tupy� 0::;;::;.. As mesas pw:erao
ser rerel"vadas a par1ir do dia 20 com () 81'. Emilio Haensch. ,.�

NOTA: Ê indispensavel a apresejüaS�fo dnP'tiJão ri. 9 ref.
á mt- n,,!.didClde de seten.bro, pois o baile erh 'a,preo:
ço e exclusivamente para sócios, >- .

(·�;n()ipha." 15 de se't7mbt'o de 195.1
':.

(H") ROLF WALTER· President.f'

Operaria
Conc0rrênc�a 'Pqblica

Tendo esta Diretüria resolvido a construção, dp. um novo sa

lão, comunica 8l'S in�l"essadus que rfcebeta pro'posta por escrito
até o dia 1 ° d,e outu,bro proximo,às20 h.pl:jra él execucão do seg.u'nte:
,,1°) Serviço de' mãu 'de obra .para o Je�monte do salão a�ual,

ine_Ius.ive d'H" constl:úções de madeira existente,ao lado direito do

prédio pri nci pr: I. , : .

'� 2°) Ap,roveit:-,mento de tod"s ns pregos, sendo mdlspensavel a

sUa extração das madeiras_ que fOI:em de.smuntadéls. .-;-

: 3°) Aproveitamentn"'\jas telhas, sendo" -necessario Itmpa-lêls e

e· empilha-las conVE>11ienlpmente e proteg.à-'lél':'ldo I�V.JU tE'mpo .

40) Cuidadósa êmpilhação dt> todo '0 ,m'atefiêll , a,pruveitHve\,
'tais como t.áboê:ls, I ipa:<, assoéllh(J dt-' imbuia;' 'madeira quadraria,
et.:. e protege· In ,Cl)m uma "C(i"b�TtLJra de madeira.
:" 5°) COl1strúção de uma coberta plOvisorÍa sobre a atual eéln-_
cha de bolão, no' local do yalco.

'

. .

6°) Mãu de obra e relação UE> todo n, matprlal
. nece�sarlll,-'

com estipulação 'de prazo 'pá ra o térmi no do �f'rVlç(l, dI,.�egUl" te:
.

.-- Construção de um salão' em substituição ad atual", no

mesmo tocai de!"te.·
(,.

- Constl'uçã0 d� uma cozinha. .-:-'"
"

'

,

É indisp�nsa\rel o integrâ-I apr(lv�itamerit[..> ·de todo, o <mate";
� ria I em condições d"t' se!" ,,!,ltilizl;ldo: ,

Nota, A di,sposição dOsl,interessa.do;l
ciedade uma 'planta 'sobre as construçôE'{>
exibida quando S(llicitt:Jda.

Canoinhas,'15 de Setembro de 1951

(ass) Rolf Walter - 'PFesidente

encuntl't.-se npstl:l

em ê1pre(,:u, . que
So-_
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l�
IIA Diretoria desta soci�dade, leln ;, pl�a?:d � de conviflar SUAS ;

a"sn("iIHln�' p �'Xlllêl.'. fillllilil:ls. p<!ra t..nIlHI·,1I parte 110 baile qUI' �
fará 1't;<llizul' HuS :;;<llões Ja Sue, UlJião Upcrà·ri� ..

em a lIuite de
29 do con:elltt', com inicio' à's 21 h(JI'as,' abrilhàrliâd() pelo ffi-

'

_./
Ill0S0 )JHZ.l "Cruzeiro du Sul". de Hi" Nt'grillh()... INOTA: Pede·se às a�s()("iadas uãn se faze;�U1 acompanha-r de \

!rJlf'IlOl'es. e pesfôas lIâo .. sóc.ias aqui 'residentes.
.

THAJE: �ellhoritas" vestido côr>d,� rt)_sa. i
..Três: Barra�, 8 de tlt'tRlllbl'O ri.e 1951. �

. Gremio das .9Vrargaridas.
13Jile=(:;onvite

P Â,R f:.;fo F ER I DAS"
ECZE'MAS,
J N F LA�M A ç C E S,
COCEIRAS,
F R I 'E I R A ,? I

ES8lNPlAS, ETC.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


