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o EDIFICIO DOS Ct;RREIOS
Com absoluta segurança.vpodemos adiantar aos, nossos leito

res que serão imediatamente atacadas as obras do majestoso edificio
,dos Correios e Telégrafos.

Segundo o projeto a ser executado" a construção, em dois

paviD?entos, ��r� vinte �etros de frente, tendo sido necessária, .por
tanto, a aqUlsIçao de mais dez metros de terreno pela PrefeItura
Municipal para atender à solicitação do Departamento dos Correios\
e Telégrafos.

.

É de ressaltar-se, nest� oportunidade, que �ó a boa von�de
e a compreensão da sra. Angelina Kohler Wiltuschnig e de seu ma

rido Ulrich Wiltuschnig, proprietários do terreno adquirido pela Pre
feitura para nele ser edificado o Correio, tornou possivel essa impor
tante realização.

Aquele progressista casal cedeu o terreno à Prefeitura.vpron
tamente e por preço razoável, sem causar à municipalidade nenhum
embaraço, sem opor nenhuma restrição,

Louvavel, por todos os titulos, a simpabica atitude daqueles
/ bons progressistas canoinhenses. Becomendamo-Ios à gratidão publica
como AMIGOS DA clDADE, preocupados com o nosso desenvolvi-
mento e o bem estar coletivo. "'

•

Telefones em'Major Vieira" \ .

, Foi solenemente inaugurada, dias atraz, a ligação telefo
nica desta cidade com a fiorescente Vila de Major Vieira, im-

portante sede distrital.
' \

_

'

\ .

,

A inauguração do importante melhoramento foi condigna
mente festejada pelos funciona rios da Teleforiica .e por autorida-
des e população daquele Distrito.

'

O sr. Antonio Maron Becil, prestigioso Intendente Dis
-

trital de Major Vieira, inaugurou. oficialmente, a ligação, quando
discou o numero do telefone do gabinete do senhor prefeito Mu

nicipal e com este,'manteve ligeira pale,stra.
Seguiram-se Inovas ligações feitas pelo ilustre Vereador

sr. Sarkls Soares, pelo Fiscal-Exator senhor Vitor Fernandes de
Souza, alem de' outras, promovidas pelos presentes e o impor
tante melhoramento -foi considerado inauguradó e entregue ao

serviço do .público.
Canoinhas e Major Vieira, estão, assim, mais proximas.

I Praza aos céus .que em, breve sejam inauguradas as ligações com
a Vila de Papanduvá e com o Rio das Antas.

,

-

Endereçando cumprimentos aos senhores Intendente Dis
trital e Vereador 'pelo Distrito, ternçs certeza de que nos dirigi
mos a toda a população de Major Vieira" felicitando-a pelo im

portante melhoramento.

Sra. Gerirudes Car-valho
Aniversaria-se amanhã, 16 do corrente, a exrna sra. dona

Gertrudes Carneiro de Carvalho, digna consorte do sr, Benedito
Terézio de Carvalho Junior e progenitôra do nosso Diretor, sr.

Aroldo C. de Carvalho. •

A virtuosa dama, presidente da Comissão Municipal da
L. 1? A., vêm imprimindo àquela instituição, cunho eminen
temente assistêncíal. Coaclj uvada por outras senhoras da nossa

sociedade, e por suas dedicadas compaheiras de Comissão Muni

cipa I da LBA, vem envidando os maiores esforços no sentido de
fazer realizar êste ano o Natal dos Pobres.

A data, porisso, é grata a todos nós, sendo de prever-se
que a aniversariante receba, amanhã os cumprimentos de todas
as suas amizades.

"Correio do Norte" envia seus respeitosos cumprimentos
e formúla votos de f'elíeidades à distinta senhora.

Dr. Orestes Prcêcptak
Transcorrerá a :h do corrente, sexta feira proxima, a da

'ta natalícia do irrdustrhll dr. O restes Procopiak, prestigioso pro
,cer udenista, atualmente licencia'âo da_presidência do Diretódo
Municipal da UDN. -,

Ex-médico chefe do Cêntro de Saúde de Joinvile, prestou
assinalados serviços à população daquele municip'io, lá deixando
marcas indeleveis da sua atuação profissional.

'

Industrial em Canuinhas, �otabilizo'u. se pela.,.'estima que

grangeou)junto aos seus auxiliBres e operarios,"à custa, natural-"
mente, do paternal desvelo com que assiste a todos os seus em

pregados . ..Humanitário, cavalheiro, eVl)luido, amigo dos seus ami-
'

gos, é bem um símbolo da nova mentalidade que se lião domi·
na, deveria dorniriar o espirito de todos os homens de indústria.

"Correio do Norte", que muito' preza a amizade que lhe
dedica o ilustre aniversariante, apresenta-lhe, antecip�damente,
votos de perenes felicidades jUlito à exma, família.

OsmarSr.
,

Tambem a 21 do corrente, decorrerá a riata aniversária
do Sr. Osmar Nascimento, gerente do Banco Inco, pessôa que
desfruta gerais simpatias nêste município. !

Há quasi 15 anQs, esse nosso amigo vem em;xestando sua

COlaboração ao principal estabelecimento de crédito em Santa
Catarina - O Banco Inco. Há mais de 5 anos dirige a Agência
IQcal, com largo tirocinio e visão administrativa, tendo �únse
guido, à custl:l de esforços sem conta, elevar o Banco Inco a pro- <

jeção que cOr:l�eguiu em todos os qUGldrantes do município:
Moço, trabalhador, educado, conseguiu � simpatia dos ca'

noinhensE:s e a estim_a dos seus subordinados: s�ndo, p.orisso! f!lo
tivo de satisfação para todos o transcurso do seu natalicio., .�:' '

'Correio do Norte", desde já, envia-lhe parabens.

Ano 5
I
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Auxílio aos la
vradores

A Assembléia Legislativa do
'Estado aprovou, recentemente,
projeto de lei apresentado em

1950 pelo então deputado Arol
do Carneiro de Carvalho, au
torizando o Govêrno do Estado
a abrir um crédito de THlNTA
MIL CRUZEIHOS, destinado
a auxillar os lavradores de Se
reia, Taunay, Mntão e locali
dades' adjacentes, cujas cultu
ras, em novembro de 194,Q fo
ram destruidas por um violen
to temporal e chuva de pedras.

Segundo disuõe a referida lei
que agora subirá à sanção go
vernamautal, aquêle auxílio se

rá distribuído pela Prefeitura
Municipal, em ferramentas, u

teusilios agriooolas . e sementes,
destinadas aos lavradores 1xue
sofreram prejuizos naquela 0-

casião.
"Antes tarde do que nunca",

dirão conosco os esforçados 16.
vradores dáquela região.

'

O auxilio agora votado e

que resultou do projeto de au

toda do atual Presidente da
Associação Rural. não corres

ponde, pela importância desti
nada aquele fim,' aos' grandes
prejuizos softidos[ pelos 1)'OS80S
couterrâneos, entretanto.Tevarâ
aquelas famílias a certeza de
que o Govêrno lhes dispensa
atenção, e. algum conforto mo

rai, capaz de estimula-los, no-

Santa 6atarlna, 15 de Dezembro de 1951

FONE, 128
------------------------------�-----

kirurgião - Dentista
Sachara Seleme

Colou gráu, ontem, na cida
de ele Florianópolis, o jovem Be
chara Selerne; filho do sr. Merhy
Seleme de Tres Barras, diploma
�io Cirurgião Dentista pela Facul
dade de Farmácia e"'Odontologia
de Santa Catarina.

A turma do ilustre conterraneo
foi paraninfado pelo Senador Ivo
de Aquino, ex-Prefeito'deste Mu
nicipio.
Nossos agradecimentos pelo convite
que nos foi dirigido e nossos ca

lorosus cumprimentos ao novo cio
rurgião dentista e aos seus dignos
pais.

CIRCULA AOS SABADOS
'«f

En lace Cador - Passos
Iêealiza-se hoje, .no .lugar

({Paciência", deste municipio,
o enlace matrimonial do sr.
Calii Cador Neto com a srta:
Maria Passos;
Desta cidade dirigiram-se

ao local dezenas de familias
convidadas pelospais dos nu
bentes, 0$_ senhores Mamed
Cador e Sra. e Henrique Pas
sos e Sra. -' ,

O acontecimento será con

dignamente comemorado, em
grande recepção oferecida pe
los pais dos nubentes, homens
de grande pro.jepaof"nâ vida
da nossa comuna.

Nossos cumprimentos ao-jo
vem par e aos seus dignos
progenitores.

Ginasiano Frederico
Kohler Filho,

Aplicado aluno do Ginasio São,
José, de Porto União, concluiu
brilhantemente, � primeiro ciclo
ginasial o nosso jovem conterrâ
'neo Frederico Kohler Filho per-
tencente à tradicional família ca-

noinhense,
,

Realizou-se a cerimonia de con

clusão do curso e entrega dos cer

tificados, no dia 12 de dezembro
no salão nobre daquele educanda-
1"10.

Agradecendo o atencioso convi
te que nos foi dirigido, endereça
mos parabens ao jovem canoihen
se e aos seus dignos pais.

vamente.

Seria praticamente impossi
vel, -ao Govêrno, indenizar tos-
,tão por tostão o prejuizo de
cada um. A ajuda, .por isso que
compreensivos aqueles. homens,
será bem recebida e cumprirá
as suas finalidades.

REGISTRO CIVIL

Senhora Elisabeth
Medeiros Braga

Em 'Curitiba, a 3 do corrente'
faleceu a nossa jovem conterranea

sra. Elizabeth Medeiros Braga
filha do casal Samuel de Almei
da Medeiros.
Nascida em 12 de maio de 1932

toda jovialidade, toda cândura, de
irradiante simpatia,' de bondade
incomparável, deixou o convívio
dos seus, os seus desolados pais
e irmãs, o seu amargurado espo
so, indo reunir-se à Virgem San
tissima,

.

,

O prematuro falecimento da io
ver::h Isenbora teve a mais doloro-
'!la repercussão nesta cidade.

'

Pesames à familia' enlutada.

Edital de Proclamas N° 129
-

José Maria Furtado Primo Es�
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil deste distrito da Vi
la de Maior Vieira, comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tariua, etc.
\

Faz saber que pretendem" ca
sar; Antonio Hoster, natural des
te Estado, Canciuhas, nascido em
30 de novemb. de 1931, de profissão
operário, estado civil solteiro do
miciiiado- em' - Ganoiahas e resi
dente em Cauoiehae, filho legi
titrij1)1-- de J6ãC;' Hostért e de D.
Wina: Elina -Fleger Hcstert e
Cristina- Butbes -natural dêste
Estado,' Calt�lUbas,,- nascida

.

em'
10 de Janeiro, de 1933, de profis
são domestica estado .civil, soltei
ra; domiciliada neste distrito e

residente neste distrito, filha lé�
gitima de Nsrciso Le�n8rdo Ru
thes e D. Francisca! Strack.

\
-

,

Teatro Estudantil
Ás 21 horas de hoje, no palco

do' Cine Vera Cruz, será levado
à cena ,a peça

A SOLTEIRONA
de autoria do Professor Mansur
Guerios, pelos alunos _ da 4° serie
do' Ginásio Estadual Tulio de
FI'8.nça- de União da Vituria; Pa·
rallá Etltra�a Cr$ 5.00.

Salão, ARISTOCRÁTICO

Edital de Proclamas n. 130
I

Osvaldo' Henning, natural deste
Estado, Itaiopolis, nascido em

27 de julho de 19�8, lavradór,
solteiro, domiciliado e residen
te neste distrito, filho legitimo
de Paulo e Ana Henning; e Ma
ria J. Veiga, natural deste Es
tado, Canoínhas, nascida em 6
'de junho de 1926, doméstica"
solteira, dornícílíada e residen
te neste distrito, filha legitímà
de Clementino Miguel da Veiga
e Mercedes Emidio- Veiga.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Art. 180. Ns. 1, 2,-
- 3, 4 e 5· do Codigo Civil. Se al
guem souber de algum impedimen-
to, oponha o na forma da lei. La-

_

vro o presente ,para ser a.fixado
em Cartorio na séde desta Vila e

no jornal «CORREIO DO NOR
TE» da cidade de' Canoinhss. '

Maior Vieira, 11 de dezembro
de 1951.

_ O Oficial do ,Registro Civil.
José Maria F!lrtado Primo

DESPEDIDA
Osc!!r W, BelleI' e familia, na

impossibilid�de de, pessf)almente,
apresentarern' suas" despedidas às
pessoas amigas e pflrellte!'l, fazem
no atra vés desta fulha, oferecen
do seus modestos préstimos na

cidade de Joiuvile, onde passarão
a res,idir.
Candnbas. dezembro de 1951.

Serraria
Vende,se utn_a, com todos os

seus pertences, il;lClusive um loco·
movei de 26 H.' P;, em perfeito'
estado de conservação e ful'lcio-
namento, devidamente legalizada
e cOrri cótas· de produção no Ins
tituto Nacional do Pinho. Acom
panha ainda um barracão, cons

truido de !Dadeira, coberto 160m
folbas de zinco galvanizado, para
depó'sito de· madeiras: edificado
junto à linha da estrada de fer
rO �dl,l Rede Viaçãp Paranq San·
ta Catarina, nesta cidade,
Ver ç tratar com o Dr. Saulo

Carvalho, à Rua CeI. AlbuqueÍ'que.

ao lado da casa comercial

ADOLFO VOIGT'

reabriu, suas portas

Junta de Alistamento.
Militar de Ca,Doinbas
EDITAL
Todos �s que requereram

Quitação Militar e que ainda
não hajam recebido, deverão
,comparecer a Junta de Alista-
mento Militar, na Prefeitura Mu':
nicipal, até 3� de 'dezembro dq.
corren_te ano,pafa esclarecimento

Canojnhas, 11 de dezembro de 1951

Benedito T. de Carvàlho Junior
Presid(mte da JAM

Permanentes, .

Penteados e

Manicures
Jovens doe 1932 e 19331

Atenção para o Edital de Con
. voeação, publicado nesta edição

I Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou

grossura.
Preços sem concorrencia

só na

VIdraçaria CanoinhasLtda
Fone 277

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE IMOVEIS'
'" Anexo '�ó' escritório de
advocacia do, Dr. Arolde

Garneirovde Carvalho, e sol?
a -respónsabilídade dêste, a:
cha-se '. üfstala:do um-Depar
tamento Irnobifiário, que
mediante módica comissão,
encarrega-se da-aquisição e

da venda de imóveis, nêste

município, como tambem
e

de
loteamentos e dos necessá-

rios-registros "para a' venda
-c de lotes a prestações.

� ,

" Desejando vender ou com

prar um imóvel; dirija-se ao

escritório do Dr: Aroldo Car
neiro de Carvalho que de s-.
de já oferece à venda lotes
e chácaras na florescente
Vila de Rio das Antas.

rwÓ. - .»: ATWpGADO� _
. "'. ,

.....
r(Inscrite na :Otdem dos ,Advogados do Brasil. Secçã'o -do
"', . Estado. de Santa Catarina, sob no. 3:-;0),.'

o

-» ,� .. :;;;., "z9'v�r';+f"'.·:

S,rs. tt\gricu'lfG'�es(
,

. "�'"
Modernizem a sua Iaveura ad'quirindc, os 'afamadàs tratores

ímplementôs agrícolas FORD�e 'FORDSON." l!J
; , ." "',

fe �ilr '

- - , J r

�" �' Disponho Rara "pronta entrega dos seguintes tipos; _

FORD (arnericaqo), equipado c/pneu';' . ��
-

.". _ Cr$ 47�5óc,00
�

FORDSON, (inglês) equipano cj:r()'dás d� ferro Cr$ ,.39,000,00
FACILITAM-SE OS PÃGAM'ENTOS

'

-Emiltano' Abrão Sel�me
Revendedor FORD

"'_ """'� -

Inventários.s cobranças, contratos e outras causas
cíveis e comerciais,',Direito, industrial"ê Iegislaçãc' do
trab�lho, _::._ Náturalisações e" 'títulos declaràtorios.
.r Causas Criminais."

'

"
.

ve

�

• �:,'):'
•

" 'Cli(,

{-'lt•••••••• .,•••••_. f'"�
-"

<1'.

,I Escritório, e residencis :

Rua Vida I Ramos Canôi�has s. c.

':\.

A 'maior" Casa d� Calçados da cidade

Roupas Feitas.
Malas i'c Chapéus ·',..°i

.

. .. outra razão para V. S. se j.'u;lga,r com-sorte
,r

comprando com tempo, seus brinquedos e presentes
I pa la o na tal na' <c. ,( ,� "-

� s

de

Sómbfinhti�s �, Guarda .Chuvas

Perfumaria ",v, Armarinhos'
Artefatos de, couros

&

etc.
\. \l' , "

Futebol e todos os artigos para

Os mellioreé preços

";;.j

'i.

CASA SCHREIBER �

Canoinhas Santa Catarina

, ,���;..'�
�

Mais vale precaver que lamentar
,

'- '

,I' c

Consulte os preços da CASA ;SCHREIBER
�

"" .. � .�

l{ua Vidal Ramos

Fone; 1J9 - Caixa Postal, 94
'{,-

•

II:;;

Pr;� f � 'i t ur a M'�,"Tc i p â�r d e: C à 11.9 i n h ii S
Seiviços"'por Elementos' I � ,E�eFCk(�:�de:J�?52

>!4 ;%r��'�
'TOTAL

dos

'·1;

jl
Administração Ger;l

;Legisl�tiy;O_, - Câmara Municipal
Executi'vti': Governo

" . "

Administração Superior
Serviços ::r'ecniGos .e Especíalizados

, Serviços Diversos, '

..
'1:4':" '._�. '.

_-",'
- ,_

Cr$

Pessoal
variavel

1

MaÚrial
SERViÇOS

s {,;
"

Pessoal -

fixo
�' O

(h Exaçãõ e Fiscalização Pinanceira
Administração Superior
Serviços de .ArrecadaçãoJ

Serviços;de Fiscalização
:f;:"

Cr$ Cr$

t.ooa,oo _ 95.806,00/
58.200,00

,

.

'e:' 61.80000
�* ,

'

,3.000,00 � 141.000,00
4,400',00 15.200;00

o
O O
Ü 2
0,4
'O 7 �'

,

., 'Q'$)
c �'Total

â� .200,00
38.400,(�O
132;000,00
10..800,00

-

212.40Q,00 '-1.0IOU,00 16.\)OO,(JO :140.'200,0.0' 372.000,0,0 14;0

1���d�I"':;;'���=1�=1=O�,.(=)O�0"';',{;"}O=·===;=6;"'.0=;"O;";O"';',0=o;"'·=1:==7'=,,-�'=-- �8'.600��0'
.---

- 85.0.QO,00 1 0.000,00 �,ooo,oo 1 03.000,00 � '",
'

,-_.:
• .

, 4;009,00 ' 4.000,00 >

22,600,00 &5.000,00 1 O.OQ(�,OO 16,,:,Uoo,OO :i.9Ôq,00 145.6�0,oo' 5,5
'! '

2.400,00

'--7',._l/....

,Jf Total
'_

Segurança Públjca e Assistencia Social
"" -Serviços"Diversos -de Ségurança,J'tibliça
''" Subvenções, Contribuições e Auxílios
Assistencía Social

/ � � 33.�23,60'
" 62.�}6,4J? ,

.

�,oou;bor"====ó===,,

�'f
8.4.00,00
33.423,60
6�.�76,40

3,9-
Educação Pública

Admínistração Superior
.Ensíno Primário, Secundário e Complementâi-

-

'Serviços de Inspeção, Rí.�
Subvenções, Contribuições e Auxilios

, -

'\

\

336.000,00 14.000,O�
15.60<),00

r §omento �,.

Fomento da, Prod.ução V�getal'-<
Fomento da, Produção Animal

-

,

3.000,00
6:t:..too,00

16.0fíO,OJ�;400,00 II=�====
'", S�ude Pública

Subvenções, Côntríbiiições e Auxílios
Serviços _Diversos F'

,i: Totàl

,

,

Total- 3,8'

;�-

40.000,00
ROOO,' Ú 5QO,00

.')uO,OO

l. ,t,�

1'2.;400,00
_'_'_�'__�_I� .q,O'O>j00

.,33·400;00
lI"

- ',/

40.000,00
8.500,00
48,500,00
,

=
1,8

Total

4.000,00
20.000,OQ
24.000,0'0

1=====k====I:====���:'=========I===�==��F===== ,
-

..:., �-.

"', Serviços Ind�striais c:

Industrías Fabris e Manufatureiras
'� Serviços Diversos

2

'" Totalt_
Serviços de'Utilidade Públiça,

c

,'o
ii: .

Construção e, Conservação de Logradouros Publicos
Cónstru�ão 'e'�Conserva«:ão dê tRodovias - DMER ':"

Serviço de .Limpeza Publica' f' "

Construção e Conservação de> Proprios Publicos em'"Geraf'
" IIuminação Publica ,,� .

.

-

.

Diversàs -;J ,,'"
"'l,\

48.000�OO

169.600,00
127.�OO,CO \c.167.?oc',OO

..,__ 15.@GO,OO

69�000,00
1 �.9.ooõ,oo

·54,000,00
I

_jlJ
;t-

.x� �Enc�gos Diversos .. '

Pessoal Inativo
'" Indenlzaç,ões, Reposyções e Restituições
",._Encargos.Transitorios '" ![;> . "
.

''prerÍlios de Seguro e Indenização por Aciden,te "",

Subvenções" Contribuições e Auxilies
'

Diversos

"Total,

,i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;:t LEI N° 155
! DIspõe 's@breFt�.a 'aquisição de
L tin�'a �[\fea de terrã e dá outras'
.I -

• • .'." :,';.

"I provtdenctas.
.

'

"

.=",," Benedrto - Tére:do de
" C8rva!

'í;.!' "lho JU.J1iQr, Prefeito Municipal
___iii 'de, Canoínhas, faz sabervque a

Câmara Mur,icipal' decretou e

eu i san�iono a seguinte: Lei
r

Art.
.

r - Fiêa . o sr. Prefeito
Municipal, �ui.ori;ado �a' adqui
rir por compra a area de 83()
m2:"Eoitocentos e trinta metros

quadrados), de Dna. Gertrudes
Müller, pelo; preço de css .', .

l.?OO,OO, parte 'do lote subur
bano, ne;, 55, carta de aforarrien-
Jo, 1 J5, registro 68.

Ar]. II - fica também at!t0"
rizado a adquirir' por doaçãó

. gratuita, do sr. Luiz Doetlitz e

sua -Mulher a area de 800 m2

(oitocentos metros quadrados), nes; o'. sr. Olímpio F. Leite;
, Theoafdo filho'do' sr. Theodoro

�:��. d') lote" acima, meneio- -,

Schroeder.s .

1 '

Art. Ilf _ O terreno com a
Di8 18: a sra. Ana esposá do

sr. 'Teodorô Hurnénhuck; a. sra
area total 'de L630' m2 a ser Rosa esposa de sr. Estefano
adquirido, destina-se a- abertu-: k 'M'. '" . , Ostros i; a sra. 1 ',aria l);etiPosa
ra de unia pequena praça em *'

frente ao �GemitélÍo Municipal -�
e alargamento dó prolongamen- CanoTI'1has, Estado de Santa Ca-
to da R. �idal Ramos, tarina, etc.

,j" �.

Art. IV"'L_ para/ocnrer as Faço saber que aCamará

despesas. decorrentes da compra lVlunkipal decretou e eu saneio-

da area dê 830 m2, �PQderá o
no a seguinte: LEI' ". '

. �. . Art. 1 _:_ Fica o Prefeito
. sr?i,-_Prefeito Municipal, ..utilizar-

'

.

se. da .
verba ... 9 94 2 'do orça- Mpni,cipal autorizado a conce-

_, • '0 'der no córr'ênte ano um «ABO-
.

� ;nent� Vigente. ....,. NO DE' NATAL» de Cr$.';500;OO'
Art. V - Re'logam-se as dis- (quinhentos cruzeiros), a todos'

posições' em Qontrario, entrando, se,rvldores mu�icipais em 8tivi- t
esta lei em vígor, na dataide dade, inclusive ()perarios e ina-
sua p1:tbliC8ção.

.

tlvos
'

Prefeítura "Municipal de Ca- Art�" 2° - As\:"-despesas de-

noinhas, ,30 àe novem. de 1.951,. correntes na ;::>resente lei, cor-

Ass: Benedito Terezio de CAr- I rerãC! por conta d.OS saldos, das
valho Junior .Prefeito �d()tações O' 2Q .1; 494 2; 4 94 3;
,

\'���e:: 1!�o,::/��2/�,�t�'1 -I Chibe de Ca"a,Tiro e Pesêâ "�lal·or T. Viaira'� '.o Senhor Benedito Terezio V
rX

� \,I

'de Car�aíl!J.() Junwr, Prefeito de '.". .Para co�hacim�nto' dos interes,.sados':\torno p-u- '"
'i)liCO O seguinte: "".

"

'i,
,.

Fica aberta ,a�.temporada d;9" caça �.ao pombo "XI pre·to ou pot)1b,o de �saleiro;' a partir' de 15, de de-,
zernbío até�fe. de mijrço � de i 95 2. .' o

'

Cartoinha-s, 12 'de dez6mbro de 195J p
�..� kODOLf'O SCHEIDE

�

Preside11te
... �.� (

/" "\;,

.
�

;,�;J �<TOMBOLA
Em bene,ficiõ da Igreja de
�.

'. Três Barras
< De, 'ordem do sr. Diretor Ge-

'\
A Corp{ss�o pró-construção da",

ral do D.E.R. � est!l�esid�ncia,,; 19l'0j� de. Tl'ês Barras, avisa a

faço público ",que se

..
tão ác:eitas

'I ts"os o� jnter
..,esea�lOS.,. que a t�.[�.

propostas at;:_ as, ,1,6 horas do. �bol8 aClma c9rrrra pe!'a Lutena
dia 21 do corrente para venda . de Ndtal do Hio GralJde do Sul,

I
dós. se�tiintes . v�iculo�: já :in- I oeste ano.,

.

18ox2
'serVlvelS para os serVIçoS" do

I
.

\.

Departam'ento- e no estado em;i 1

l
.'

I
- -ii. �', -

.

'..l< •
. �------_._-_ .......-,,.. .,.-- _........ , ""'· ... •..

··1que se encóntram: .'1.
� .'

,"
"

-' -'

'

,
!

1 c:amin.nib rri.�rca'Ch,ervro� !' f
"; - ,'l", ,� ii�p��m�nf��' '

leLGlgant� nO 4�, modelo 1942,
'

)
1)11. ""'�� �Wí"'f.l\__

motor nO AA-468.710 valor ba-
se Cr.$ 20.0.00,00; 1 Cà;minhão f
marcr. Chevrolet Gigante nO 43, fmOde1o.)939, lnotor nO 2164893 k.oY
valor base·,Cr.$ _l8.bOO,00.1 Ca- ,

minhã.o mar�a> CheIyole�j!:i'greC' tnO 39, modelo.,,1935:' ,mótOl� nO.. " ,

4171851 va.lor Btl�e Cr$ 8.000,00
1 Caminhã_o' marca Ford nO� 34/"
modelo 1938, motor nO 184392636
valor base Cr.$ 17.000;00

l.,.,

Às ditas'propostas se:ão aber
tas e classificadas as 16 'horas
do dia acima refe'rido, nà""Resi
dencia do D.E.R:'na cidáde de
Canoinhas, com' a presençà d()�
illte1'essadqs que qu!serem coz;n
parecer. ·.2 '

/

O Jlüg�.l:nent� seráfeito logo
após, pelo D.E.R., em Floria'nó-
polis."

'

. I

6a ResideQcia 'do D.E.R. Ca-

nOinhas, 7 de dezet'nbrb de 1951

CESAR AM1N GijANEN SOBo

'SOVIEU4IlE, BE,NEFIVENTE Ô·PERARtl'�
$.': COtNVFrlZ: ...SAILE '

'!. ..
_ l:,l. 1�

.}.'

Temos ,o prazer à�, convidar os Srs. SÓcios e

Exma�s. Famílias para os�5)ailes que' esta Sociedade
fará realizar em as noites de' 25 ". e 31 deste mês,

-

abrilhantados pelo' afamãdo'�J{\ZZ' 'TU'PY.
, ,A·!ff ,

.

.

.

.

As, mesas poderão ser reservadas' com ,o Z�':'
lador da Séde Social, a partir do dia 20 do cor·"rente;,

'i A DIRETORIA,
,173x1

� ..

•

",

Ao P(JRLIéG
�.., ,-'_ ->-:'i '.0/

-":"�

FOTO JOÃO coinunic;r 'sua distinta freguezia e

amj.go� qp.e a par-tir de. 7io de Dezerrrbro estará
'>:;

•

� ;\'
-

- -:.;.;- j
"

. definitivamente jnsfamao em prêdio sprôprio,
�. -

�
I

à· �rasa :Lauro MtIller� entre a Çasa Barateira

e 0-: Banco Nacional do Comércio. Flx2

.: A,NIV,ER,SARI'AM"-SE
,_

tl
" -:

'�, ,

Hoje: o sr. Altíno Rpsa;; srta.� do sr. Jp.;;é Pereira do Vale; o

Joana, Hoffrnann; srta, Caçplina, .

sr. 'Bruno, Dernbinskív , li!;

filha do "sr. Ubaldo R�'à"',Siíva;
.

,4Di'à" ],9�o sr. Sa�uel MedÉi!.>
o sr. ,LÚ'llonitl,G ross-kr:pf; ó<iim'e-
",nipó .Fernando "Aroldo, filho do
sr. Pedro �Paulo Portes.
Dia Hbo sr.' Oriomar Schaidt

de�'D!visa; o sr. Firmino de Pau
la e SilV8; jovem Aldo Eloy fi
lho do sr. Alfredo Paul; a"'srta.
Lucie Sahr, filha da sra. Vva."
Chams Selerne 'Sahr:

.

,-

�

Dia,_, 17: a srta. Cataúna, filha
do sr" Saliba Nader: o estudan
te José Antonio Machado Nu-

fiU�·'
. ,�

?

t;,"
'y - SUA CASA EM

)X,

.

'. ,� ,

• fJ;uat� com IiodD o oonJô'llo t

,

., t!l(.Hl;.!ttf�' wruofJO{l
.

• Campleto .w� de 6at
., c1mpw /Milão. ''ele 'teoopç40Engenheiro'Residente.

)

, .

I·· �

1'68 'de, Curittba; o' 8Í', José Mal
ria F'érnatrdes Luiz; o sr. Hugo
Brauhardt' de-;",Felipe Schrhjdt�
o "sr. Wiegando' Fischer ao co- :I!
'mercío local. '

.

Dia 20: 8<'.sra. Juliet; esposa
do. sr. Antonino Nicolazzi; os

81'S. Isaac" e -Na ta I'!

.

Zugmann do
do comercio;local., .",

Sra. Edepi'r, Terezihha i�filha
dó sr. Augusto Sabatke; a sra.
Vva. Elvira Wórdel; a menina
Neivaclarice filha do sr. Leonel
Barcellos.

'

.

' 'i. i, <

Dia 21:' srta). It'rile�'gard,'filha
do sr. Alb.erto\Vo{gt de Parado;'

?�Maria; Luiza Erna filha do
,Waldernar Stange.

.

.

Nossos Barabens .

6 41 r: 811.,2; '9 34 2; 3 �O O;
do orçamento.ozigénte;
Art. 3° O Abono de que tra

ta o artigo 1 ° . deverá sef pago'
até o dia 122 de Dezembro do
corrente .

,

.Ã'tt.' 4° Esta 'Ieisentra em vi:
gor na -data de.sua p'Ublicação,
revogadas �s :disposiç,ões em.

crmtrario:

Prefe:it\lra, Municlpal,de Canoi
,nhas, l' de dezembro de 1951.
'.� Ass: Benedito TeAzio� de C:�-
valho Junior Prefeito

..

"" v.

Moscir., .José,Lemos .' '.u.

,Insp. Esc. Resp:'<Exp. Sec.
'

i[-:;;fJit�i s��
, ,

Assembléia Geral Orâinária
De ordem do Sr. Presidente e em conformidade com

os estatutos sociais, convido 6s srs. associados _para a as':
sembleia geral ordinaria, a ser reali?:ada' em

.

data de,,,, 6 de
Janeiro de 1952, com inicio pelas quator:Z;,é horas, no 'edifi'- , It�

2i

I cio do _Hospital"ücom a seguinte ORDEM Dq:-D!A:" . "�;'I"1) - Ap�esentação, discussão' e. ,!'lP;"ovação do 1;lalanço".
geral e contas de IUCI'9.s�· é perqas, com 1'elaçã2' >ii

,,;

ao exercido de 1951; ;r'.
. .

.

2) EleÍ_ção para'novaDiret0ria,por término' dt :mandatot"
3) .., Eleição para a Comissã( de,Contas, &or término.de man.dato. "

>i':' ,,",

NOTA:- A Assembleia funcionará'" trinta minutos mais tarde
caso

.... nã<;l haja numero légal......de assocíados,,'na hor!'l�
acima designada; neste eRso, com,qualquer numero.,

; ROLF WALTER ,," 1 0. Se�retario
-� � ���

.

..

"

O mawt. (} mat� môde'ltiw
'

li' "e C(HJloíláIH?J Iiotêt do,
. e:Jladij de t1al1/ta", Cata'ttna .

�etá tnau(}lJ/tad4 em 6teoo.
� Bem no cotaroo da CapUriI
Cat,ullnenle, rJ#pon!}b.. de:

·1,
4x f
"

Cru·z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
15-12-1951

PREfEITURAC MUNICIPAL DE ��CA�"�0INH,AS
Bal.ancete da Despesã Orçamentaria, referentei:'ao �mê';: de A"gosto de_2195J�

's �, :""

)
•

ri ·1
<

•

•

,:'1\ casa' qm: mais ,barato' ve�de e'n1d��r serve.i,
�tAv··.•.•1,: s.)Jj��r�gq"e�ja, instaladi;<rá" Rua Paula Pei�.il'� v.�!n:,. :;

, ,an'tig�<ça'sá de Leopoldo Buba, nesta" cidade, 1,l_visa';�
l _; 'su�i: ..di·stinta <freiu'�sia e,\ o, povo canoinhense

.
em

D
.

g'�ral, que-nos meses,,,"de Novembro e-Dezembro";
;,:' �i .

o)" "do ano em: c�'rso, está éf,etua,nde. :;: .c·.·

>� "

r:iq�idàçã�O ·Geral�
::v d� todo seu est&que de rpercadol:ias.a"preço de'>ver_,. i

'i� dadeira liqúida'çã'o e ao '��çànce de todos éonsumidores.,_
K ;;��':};açqrn,"póiSí: ·u.[Q,�" visita sem compromisso; "

,
I�. '"" \.,:::� .�••�. 1_' -'''"'• .'

-: '.ir '

,;I
.

,,; '"

âpr:0veit:ando 'uma bôa opq_rtunidade.

Escola:� de Gatilografía "Castelo'
.. , "�'9.4ú5 lo' �,�

.' taquiarafia "Leite Álves" .;,�, . �",",

.',:' ��'�� :�Cõrté.'·,·�, €osr�ra:cp'�lo Métç)(1� "\lO�Li��f'
'"� Licionaose Dátil;grflfi-a, Taquigrafia e' CCJlté""e Costura.

KUJas diurnas e noturnas para amnos, os séxos.

Inforill(lçi�s <nesta folha oa COIft BOGODAR'KUCZYNSKI/
Rua Cat!t.ario "L:hs.ta "';/ II - C A N 0,1 N H ,�S

..

..:::_ Santa Catal'ina'.
.

'
«,......

.

,.:
".' ':. ,.

.

.•.

Código
local

, O Administração •. Geral
O O J 'i'Legi�)ativo - Ca�ara" MunicipalO 01 Pessoal variaêel � � '.,

".

O OL 1 � Gratificação ao auxiliar de Secretaria tia° 0.2 MateriaPpermanente'"' :"
.e'

° 02 1 Aguisição de' moveis; utensílios, etc.
O 03 Material de consumo
(} 03 1 Material de expediente.i, livros.s etc. , ..

o
"

,.',,�, '�;;l 31:11 .O 04 Despesas diversas Oi
.• ,

,

_" "
". '"

° 04 .Serviço postal, telegrafico"; tel�fonico';
O 04 Assinaturas ..de orgãos' ofidais,' etc.s _"".
O 0'4

, Ajuda "de. custa aos<Vereadores l'
O �O �� Ji:1 '." Exe��.tivo - Goveru�>,O � '" Pessoal fixo .""" ';'

-

>-O &0 11 Subsidio ao Prefeito'!':
.

'10,.2ÓO,O§·:,.. ' '( "O 20, 2 lleprescntação 'ao Preíeito 'P'i,; '�. . 4700,00OA: 20>;;3 Representação aos Intendentes, Distritais não 'exatores' .<
'.'

2.600,00O 23� •.
:

•.Material de consumo
�' ,""".:?'

"

',:,1 .,' ',� .;,
-;-:.:., O 23;1 Aquisição de cOr!Jbustiv�eI�.para�autofpoveW; ,,: ..; '-;;.' 396,.12,0O 24 ,,!fi1t' .• Despesa�j'divers,lls .�, "', :; '.;

.

;\�
>

'''<,:. >.� " ..
A·. ..,.,,,,---TI:': -r"_O 24 1

I�
Custeio de veículos, moveis e utensilips c',,' � ,* .l' .

' <
" .'

O 24 2, �pespesas de transp ,dg Preíeito.jquando em viagem adgi:' " °l,2tW,tlO.,O 24�3 Di-ari!l'S.;,-aa. Prefeito 'quando a serviço 'Iora' do,muuicipio 2.000,OQ° 24 4, Diarias aos .Int, Distritais jguaodo a serviço no' interior 3.060,OÓ'·;O 4 "-'" Admiilistl'aç'ão Superior,. o
.

�;- ,

O 40 .�, Pessoal flxO' '1$', t, �,,,.' ,;� ,

O 40 1 'Secretario ':.__ +pK{lrão'Z3 "X"" J8.59'3,40O 40 2 Auxiliar de Secretaria - Padrãó R ,,; 5600,0,0'O 43�, " Materia( de consurilo""ci:
, .. � ci• �, .._:� }:',

",Ó'i!: O 43� 1 -Conservaçãr, de múvei;-'e' u'tcnsilios
e 432 - ImpressO's 'e' l�ç{ierlal·d'é.i)jx.p�d'i�llte ?'�O 44 .!:j Despesas diversas 'ii'

'"

O 44 1 Se,rliço postal 'k ...,;
O 44 2 'Ser'iço jer�grafiêo<
O '1j,4 3 Telefones:;; �

,-.; ,,;« ': li,'c,:.,,0".44 4 Publieaêão» do expedi{)llte'j"
"O 44 5 Assinarllfas.de'JQroais ofi�i!lis :xc' J, .'"'0 7

.
� '" -'. Serviços Tecnices 'e Especiàlizados

í � ��: 1 '�Co����06a� fíxOp�d/ã: ;zl��" i7..-;/[
,

O �70 2- Dois Escriturarios -;- Padrão U
. ..,0;

_

s,

O 70 3 Auxiliar da Agencia MlInicip:al,d�� Estatística --Pa,drão R" ,

ê
'6,700 00<00 70 4' ,.,.,Agente Florestal ,_t Padrâo'''f/ '�;i�"

:000/ �7'· �4> : '

_

�i��:e�ia/m��e{��sS�::)O .,,,,",..1'> ����".;,-t:;i:-
0�,";

N Despesasçdiversas >�;" -" •

O í'4 1 Despesas dê transp. de fub'éio'nal:ios quando"em .servíço° 74 2
�

Diárias a funcionarios em viagem .. a s�rvjç9�
,

,
'

'{.'<.. �. �"', -

rO 9 '�M' .Serviços Diversos '

'.
.., .'-" ,k, ."

,

O," 90
l'" Pessoal fixo' ;

.

;' ;";; /1", �::�=:;.';;..�: :,..;'_o" 90 1 'Portêiro-Gontinuo - Padrão O:.� ,ç,_ ,i \"'�,'
À',O 94 ss r>dp/esas' -diversasv . '.;",

.i:',,�,t:""�, ",
;,O 94 l' Serviços de limpeza -do PI'euio da Prefe.itÚra

1 Exação' e Fisca,lizaçãõ Financeira
1 Aàmin�tração Superiõi: ". j'." ..i "Pessoal fixo'"

"'.

' ','

1 Tes'(mreiro ;i� Padrâ.lfíi..z ><-. ':'.�;'
1 00 2 Quebras ao Tesoureiro

i102" '�Material'permanente," f
1 02 1 'Aquisição de maquinas, moveis' � ufimsili6§

..:1 03 ". Material dl'l c9Í1!nimo. r" "'ií� ,
,'"

1 03 1 Material de expediente'
1 1 �. Serviços de ....Arrecadação ]>1\11 11

.� ygssoal .v"ario\/el : ';' ,:".1 11 Percentagem para �co.brança geral1 13' . Material de 'consumo ,

1 i3" 1 Aqllisição, de taIQI;lários, 'li vrC'ís, ê't'i�.
11'1 14 ç Despesas" ç_.I.i versas'�",;;; �'-!';!g,. 1'>-, "'.

•1 14 Peréentagem' para coórança'" da d'ivida ativa
·1 2 .

.... Sery�iços de"':;FisCiâ!ização ":,
'1%
\, ".,'

'

1 24 Despesas 'i:livetsas "-.; " '� '-"':'\
1 24 e Viajens de interesse ,do serviço"
1 3:'· Y" '

Serviç0s\ DiNersos '"

i �) ,34.. Despes�'s -divérsas , ,': � �,�,," '-

1 34 1" <),Quot'a la,nçamento imposto s'Qb're ,jnd'ustrias ,e- profissões·2' ::" r'L ,Segurança Publica e Assis-tencia �ocial2 5 r,' ">.' .' Serviçi.s Diversos <.:lê SeguI'8nçll Publica �

"'2 50 ""'; Pessoal fixo ..

,c."
t 2 50 1 :i Carcereirõ - Pa,drão 'lt '

,

. "i:.�> �.

,2 8
",,,

S4úb�.enções éUDtríbuições "'e Auxili?s:2 84 Despesas diveTsas ,'. 0.'
-

2 847q '" Ao" Estaô'o 'par.a mallut'eliçãb do desta�.amento2 84'2 Asilo Colónia Santa Teresa (Léprosadêi) 'I

2 9 Assistencia Social'" .

'(:1••w
.

2. 94 .

Despesas' diversas C,., ,,<,ri

2 94 1 Esmolas a. indigentes '"

!! 94 2 Assistenci-s...._mediCo-farmaceutica 'Ca
2 94, 3. Assiste!lcia hospitalfir a indigentes'2' 94 4 Sepultamento de indig_eiües' .

/
2 94 5. Assistenci,r a. presos pobr�s .

'

2 94 6 �mparo à�,matê![Jjdade .

e \,i,éfancia3 'Educaçao' Publica.?," .. -.

","3 ()'! ,:':' �dminis.tí'�çã(l' 8,uperior �',

,j�'� 3 03
.

':
.

<

_

Material de consumó
,

. ,.�.I 3 03 1 . Material didático em ,geraL '

'C,
'r

iI' 3 03 2 'Repar�'de. preâios eacolares "';_ �'::E
3 04, :, Deap �s"diversaB3 04 1 Aluguel predios escolares
3 04 2 Assistencia a alunos "i:H�cessitados

3M,5a _

�

:

�: ,,'t;;-t f-:Ç: 'i, -;-".\: ��
=;> 10.200,00
;- .'-:.

5 2�;ó,of)�-
"

3 8oo,�õ ..

6.q,��,oo ;.

2.52:J,5Q,,·.

"._ iii?
12.6bO,OO I

.�: �2Q,oO;':' I

+'i.:-)f;
7.,7.76,60'{(,': . "rt;"';'_;;' ;�"'"i'.-

"". 6.097,50
2.5,99,00'
, lbo,oo "

1.4'30,00
7.671,00

, 4.246,00

.t{' "1480,00
. 9�7,00

das Novidades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-,

P r e F e i t u r a" M uni c i p a I d e C a n 0, Ln h a 5

"Anexo ao Orçamento da Reçeita para 1.952
, �

,

I
• - I - INCIDENCI.t\Codigo _ Denominação

.-

'.

TOTAL %Geral I '.' I I I, o O I 1 2 ,?, 4
-

-;

=

. -

-

Cr$ Gr$ Cr� -e-s Çr$ c-s, /
..

-:

. , .

"\O 11 1 Imposto territorial / 125.000,00
.'

,;.>.
'I. i

O 12 1 Imposto predial
\

194.000,00 \
. ,

, �

O 1'7 3 Imposto sobre industries e profissões ,
t;» I 810.000,00 i --_/

18 3
;

O Imposto de licença -

" , 420.000,00 i

O 25 2 Imposto sobre exploração agricola
_

e industrial
-

150000,00 ., I
O 27 3 Imposto sobre jogos e diversões

-, I

7.000,00
i \
,

-
--

Total dos impostos - 319.000,00 150.000,00 1.237.000,00 1.106.000,00 64,4
1 11 2 Taxa rodovia ria'

I
15.0.000,00

... ,
,

1 22 4 Taxas e custas judiciarias e emolumentos
- 10.000,00 ,

r:

1 23 4 Taxas de fiscalização e serviços diversos 35.000,00 :,-

1 24 1 Taxa de limpeza publica
'.

20.000,00
1 27 1 Taxa cadastral ( 50.000,00 ,

Total das taxas - rO.OOO,Qo 150.000,00 45.000,00 26p.ooõ.oo 1Q,0 ,

I
._

-
-

2 01 O Renda imobiliaria 16.00(),oo I
;'�

2 02 O Renda de capitais 3.000,00 I, )
, , ;

4 12 O Eeceita - de éemiterios 5.000,00 .-

4 13 O Quota-parfe imposto federal sobre combustiveis e lubrificantes 170.000,00 -

( ,

4 14 O Quota-parte imposto federal sobre á renda 260.000,00
"

4 15 O Quoh. prevista no 8tt. 20 da' Constituição Federal 140.000,00 .

-,

4 16 'O Quota prevista no arfo 2l da Constituição Federal 10.000,00 \
,

6 12 O Cobrança da divida ativa 36.000,00
,

<
-

.6 14 O Receita de indenizações e restituições 2.000,00 , . -

6 20 O Contribuições diversas 2.000,00
r., i

6 21 O Multas 20.000,00
6 22 O

I

Operações de credito 10.000,00 \
� \ :--

6 23 O Eventuais .. 5.000,00 ,)

Total das demais 'rubricas �,
679.000,00 679.000,00' 25,6r-

TOTAL GERAL
-e-, ---679.000,00 389.000,00 300.000,00 1.237.000,00 45.000,00 2.650.000,00 100,0

.

- ; 25,6 14,7 11,3 I 46,7 1,7 i 100.0 I %.

Algarismos da Receita' - Incidencia dos impostos e taxas

Sem classificação
Propriedade
Circulação da riqueza
A ti vidade de contribuintes
Resultante da atividade do Estado

�, ..

O
1
2
3
4

r Prefeitura Municipal de Canoinhas, 23 de setembro de 1951

BENEDITO TEREZIO DE CARVALHO JUNIOR1'.10ACIR ;, LEMOS -

.Insp. Escolar resp. pelo expediente da Secretaria Municipal. Prefeitc

�Bazar' Santa Terezinba
'OFEReCE -PARA N,ATAL

POR PREÇOS -SEM CONCORRENCIA

Tricicl�s de tod�� os tipos ', Baratinhas
Jeeps - Caminhões de madeira todos os

tamanhos - Bonecas - Enfeites para arvo

re de Natal - ..
· ...Velas -: Castiçaes - Presen

tes Finos :. C.avalinhos todos os ta rnarihos
e mais de mil outros artigos de sua exclusividade '

Preços especia is para revendedores.
kIEB'"' i_e I �rmN .-t"'! ...

DR. SAULO CARYALHO
•

Advogado
, 1i:scritorio e residencÍa

Rua Coronel Albuquerque s/n _/ Fone 205

Canoinhas S. Catarina

��·�n������U�1����U�&Uin�������fiU�� -

ce
'

( .

.

.

- 11

�
.

CONTIN'ENjTAL HOTEL I
I Sob a direção., de)""snVESTRE CiOHÇALVES I'
tw Rua Vidal Ramos: exs. Pst!. 126 - Fone 218 (�
tw, .

. en
te Completamente reformado - Banhos quente e frio m
rae . Instalações sanitarias completas W
tte '. .

, Quartos arejados
,

eil·

m· ,,'
.

-

Cozinha' de 1 a ordem.
.

.

� '�'
il���t;j�i:ji;J����t;j·��t;j�aDa����i;J

Avisa aos senhores proprie
tários de serrarias abaixo men

sionados, para renovarem nes

ta Agência, os Registros dejsu
as Se�rarias, são as seguintes
firmas: Bento de Lima & Ir
mãos (2), Eduardo Schumann,
'Hastchbacb & Cia., Ltda., Ir-
mãos Lirízmayer & Cia., Irmãos Nascido em de de J
Rauen & Cia., e Irmãos Davet.

.. ---- - ------- --......... .- - -

A partir de Janeiro de 1952, Estado civil
as Serrarias que ainda continua-
rem em atrazo com os seus res

pectivos Registros no serviço
Florestal de ano anterior, serão
seus proprietari is Multados de, ,Nome dos filhos solteir;S:,

,
_ .. __ . __ _._.. __ . __ , _ .. _._ .

conformidade com ° Decreto .

')
Lei numero 132, 11/7/38.

(ass) Ivelasio Coelho
Agente e Delegado Florestal

de Canoinhas. Ix

Agencia Florestal de I

Canoinhas

FERES. COURY
Obntinua -vendendo datas

�

-e casas na zona urbana e'
suburbana. Otimas 'o�ortu
nidades, tratar caIm o mesmo

á Rua Paula Pereira s/no
;

Etnolduracóes!
Quadros- Santos, serviço :

perfeito e garantido.
\

.

só na

_ Vidraçarià Caneinhas LIda.

",. Louças, Louças e

mais Louças
só NA

..

'Casa JErlita'

Aos nossos assinantes'

Correio do Norte - Cadastro Social
Reorganizando, como estamos, ° nosso Cadastro' Social,

pedimos aos nossos bondosos assinantes que recortem, preen
cham e remetam ao nosso endereço ou entreguem em nossa

Redação, o coupon abaixo:

Nome
_ _ .. _ __ _ .. _ _. _

)
•... -- - ---- - -.-- ---- -----------------:=.::=-- ------"1' -----

,.

No lne da (o) esposa (o) _. __: .. _ .. _._. .. _.,__ :... __ __ _. __ . __

--_ _ ..

"

._----------,..-----_ .. _-_. .. _---_._----------------_-------.-------------------------------------------�--_ .. --- .....---------------------_ .. _- .. -- .... :.. ...._ ...

Residencia atual:

. Posto Ouro Verde e Oficina Mecânica
BASILIO HUMENHUK & CIA. 'LTDA.

L CANOINHAS .' Fone, 145 - Sta. Catarina

A V I S A

,

Que já está funcionando a bomba de gasolina,
atendendo -a qll;alquer hora do aia ou da noite

serviços de urgencia.

Gazolina, serviço mecânico de emergencia,
"

oleo, ar, agua, etc .•-;

\ '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f
�

Junta' de Alistamento Militar
'S. '

" •

d'e Canoinhas

Edital· d'e Convoca�ão'

,

2 - Para O' §o B. Engenhada� 4 __ Para o 50' Batalhão de
e r R. M. -' Data de apresenta-' "

ção; 2' a 5 de· janeiro' de 1952: Engenharia - Porto União ,- Da
ta de: apresentação: 26 a 31, de

",,,' Adão' Stepanski, Affonso Engel, AGOSTO ele 1952: Alcides Bu-'Aloize Neppicne, .Amazor Gomes,
eno de Oliveira, Alindro BrasíAnild0 l\4ayer, Ang�lino. Alve�,

Antonio Zela, Daniel Nascimento Iiq Paz, Angelo, Avancil Silve-
rio, Antoniç Damaso d<? AgosCampos, Demerval Fadter, Eval- tinho,'AntoniQ K1Jchnir-, Anto-do Gonchorowski Edy Bleichuvell, nio Stocloski

-

Toporoski, AryEduardo Maie'ski, Elpidio Vicente
de ·Lima, Estanisl:u Olcha, Fabia-

Paulo Wiese, ·Augusto Bagevicz,
Benvindo Ribeiro. Guimarães,no Poktriwieski,Francisco Fiatkos- ClaudeOnor de, Oliveira Pinto,ki, Fvidolino Antonio Mayer, Gui� ,

lherme Correa Palhono, João Pa- Da:t:cy Romig Panná, David Atl-

Holski, José Beckel Davet, José tonio).Cerniak, Dirce,u ,,9asi�iro
Caldas, Eumil Dioci Camilo, EuStaidel Sobrinho, Jorge Cardoso, rico Osvaldo Wagner, rli�ib Trio-Julio Ribeiro Fernandes, Lourival dade, João Ioaquim Hérbst NeCoelho, Luiz. Schadek, Miguel to, Joãc Maria. Rumpf, João OsOliskowicz, Moyses Damaso, Ni-

valdo DamasD' da Silveira e Pau- trovski, José Jcão Alvino'Mun

ló Erzinger. deI, ,Leonor Neppel, l,eonide�
Rincão, Leonidas'Ziemann, Lou-,� 3 -:::- Para o 5°. BtleJ!;hge�ha,- rival Alcides Burgatdt,""Maxi·

ria e 1" Bt!:' Fronteira em Foz miliano Jo'sé Klahold, Metadio
de Iguaçu.> Data �e apresentação: Mireski, Nilton'Ziemann, Pedro
2 a 4 de' janeiro de 1952: ,Ada-

.

Artner Gon.çalvEs, Rodolfo Koch
c lio Fcrr�.ira, f\.dalio Alves David,,*, -_V&dico Batista, Vicente Dam-
Adão 'Raubricht; Agenor 'Farias broski, Waldemiro Teixeira,
de :Olíveira, AlIúde,s

.

Vila Lobos, Walfrido d.e Sá Ribas e Wer-
Alfredo Domingues' Maciel, Alvin ner Mundt. �Ganski, Alvino Farias de Lima, C�noinhas, 14 de dezembroAlvino Gude, Alv;ino LO\lrenço, de 1951.Alinor, Duarte.Cavalheiro, Arman
do Costa Walkoff, Ambrozio de
Lima ,Prado, Antçm, Moreira, An
tonio Albino Iancoski, Antonio
Bonete,

.

Antonio Domingos ,da
Fónseca, Antonio Gomes de Goss,
Ant.onio Helko,,_ Antonio Kien,
António, Lqcowski, . Antonio Sou
za, Aristides de Oliveira, Arna:Idci
de Oliveira, Arno Voigt, .Benvin
do Alve& Ramos, Clemente Ma
yeski, Clementina Kozcik, Dán}el
Correa, Deamiro Ferreira oe Sou
zà, Diami;o Pereira, Donaldo
Voigt, Elias Mar'C;;' Elpidi� •.Ve·
loso, Erbert Arno Jarschel, Ernes
to Concio, Eryino Leocaclío Pala
tinski, Euclides Alves David, Eu
rides Vieirá, Floriano Crizan, Flo-

l s.:.

Classes d� 1932 e 19�3
I - De ordem do sr. Major

Gomandante do, 5° .BataIMo "de
Engenharia de Porto União, pu
blico que se acham convocados,
para serem incorporados' em janei
ro e agosto de 1952, conforme
-editais distribuidos e afixados, os

.eidadãos constantes da presente
'relação, para as datas discrimina
das neste e unidade respectiva.

'.

,}I - Os que não comparece
ram � inspeção de epoca geral
(Refratarios) ou não alistados des
sas classes, devem apresentar-se
no dia 2 a 4 de janeiro de 1952,
'para serem inspecionados e in
corporados':'

Relação de convocados:
1 - Para o 51' Batalhão. de

Engenharia - Porto União - Data
de apresentação: 2 a 5 de janei
ro de 1952:klceu [oly, Alceu Preso
tes de Souza, Alfred2 ,Ribeiro dos

r

Santos, Alfredo Bechek Junior,
Altair Kessen. Antenor Leite, Ati
lio José Kence&ki, -Daniel .Sukma
noski, Darcy Gm)bert, Duilio Cor
nelsen,« Eumar Bauer, Francisco
Giginski, Hary Voigt, João de Al7
rneida Pereira, José Hostert, José
da Silva, Julio" Drªginski, JUJ:�cy
Pires Curuca," L�d:iilau Doli:?ny,
Leo Voigt, Lydià':«ãrVate, Olívio
Mussolini Cristani, ,Osvaldo Lopes,
Osvaldo Vieira. de Lima, Pedro
de' Freitas Trisnoski, Vespaziano
Crestani,WaldomiroMáthias,Wla
dislau Knorek e, Zane Cyriaco de
Souza.

'

;'.
se-

'...
'

risvaldo Silva, Francisco Abuda,
Fra�cisco Duffeck, Francisco dos
Santos, 'Hercilio Gonçalves de O
liveira, Hilmo João Dubiela, Igna
cio Jubanski, João de Albuquer
que Silva, João Batista Pereira,
João Gouvea, João Maria de Je
sus dos Santos, João de Matos,
João Rocha, João Vieira, Joaquim
Correa Prestes, Joaquim de Lima,
Joaquim Pinto de Oliveira, Joa-

I quim dos Santos, Jorge, de Gli
veira, José Bueno Padilha, José
Chudzinski Neto, José Engel, José
Irineu d� Oliveira Peters, José
Lisboa Sobrinho, José Pavarin,
José 'Pereira, . Julio Santana, Ju
raçdir dos Santos, Leopoldo UI
brich, Leopoldo Vieira Martins,
Luiz, Alves de Lima, Luiz Si
mões li/fendes: Manoel Abilslp,Manoel Finta" Manoel Ribeiro
Simões, Manoel Soares de Lima,
Mathias Eichinger, Miguel Cor
rea, Miguel Tacheviski, Miguel
Fariam, Miguel, Penter, 'Miguel
Ribeiro, Miguel Saskoski, Miguel
Sernpkowskí, Míroslau Romano
vitch, Noídes Sampaio, Nestor
Pereira dos Santos, Nícanor Ro
drigues Cordeiro, Oliverio Le
andro Cordeiro, Orides Bueno,
Ozorío Ferreira, Paulo Symczy
'czyn, -Pedro Bento Rocha, "Ra-,
fael, Bossi, Ramiro Alves, R9-
berto Massaneiro, Santo Pantá
rolo, Santos da Sijveira, Sebas
tiãc Faifer, Sebastião Santos, Vi
cente Zaczeskí, Vitor Frederico
Lencin, Vito Marcelino Soares,
Waldemiró Padilha da Silva e

, WilSOFl Bento da Silva. '1

as) Benedito Terezio de Car
valho jr. - Presidente da JAM

Minha Senhora!
Não se preocupe cóm o

modelo de 'seu futu_ro.
v.estido

t�m sempre os ultimos
em odelos, expostos na

,

CASA �ERLITA

Negocio de;, Ocasião
Na florescente Vila de Papanduva,· hoje servida pe
la rodovia fedéral (BR2) e pela Estrad� de' Ferro

,
... 'Y.,. ,

, Rio Negro' - Bento Gonçalves, vende-se

na zona. urbana, 130 datas de 20x40 metros,
uma casa de" mqradia,' ,c'onstruida Óe,r; ma�eira,
,pomar, lavoura, potreiros, um moinhb' çolqnia:l
para, cereais, equipado' cO,m um jogo de. p�dras,-
to--cado à agua·. .�

VENDE-SE
" Um ótimo terreno co.n 48
alqueires, sendo 3-0 de cai
va, bons ervais, contem mui
to nó. de" pinho, lenha, todo'
fechado, bom criador, casa

.de morada, paíol.jrarbaquá,,

possue boa terra de planta,
e, 1,8 situados em Rio Preto,
apenas 4V2 kts. da Estação
de Felipe' Schmidt.

Preço de ocasião Cr$ . .

72.000,00, inch.lsive benfei
torias. A. quem.. interessar
tr-atar com o sr. Henrique
Prelvitz, gerente da Ser-ra
ria Armelindo Thornazzi, em
Valinhos. Sx

Uma ferraria completa,
uma casa de morada e 8V2
alqueires de terra. Meta
de terra de' planta e-a ou

tra de caiva.

Condiçôes e preço, com.

Fr'and$co Lucachinski
em Major Vieira Ix
,'/

Bananas, tanto no verão co-

mo no inverno
As melhores só na

Casa ,Seiefredo
de Siegfried�Qlsen

, !'
Vendas por atacado e varejo
Preços sem concurrencía

Revendedor das .afam�das sementes
da firma Dierberger Agró - Comercial

,

Ltda., de São Paulo 22-P

Moldur'as:
, Uma ihfi�idade de' tipos à

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraç�ria Canoinhas Ltd'a.

Artigos de vidro a preços

fenomenalme.nte �

,

baratos· na,
, Casa Erlíta

'

..
'

T�m 'bom gos�o?
To�e Café

5to. ·Tereza,16-P

'Em I..

sua casa existem

v�draç�s quebradas'?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas L:tda. :�
tendE?rá com prazer a domicilio.

'Ctu be Cenoinhe-nse:
Nota da Diretoria ,

c?,';

Paga conhecimento dos senhores assoCia<!os. tornamospúblico
que a Assembléia Geral 'reunida, extraórdinariamente, dia 2 do cor.

rente, tomou, unanimemente, as seguintes deliberações:.

l° - Elevar a joia pora Cr$ 200,00 e a mensalidade para
Cr$ 15,00, a partir de janeiro de 1952;

.2°:;- Aútorizar a 'Diretoria a contrair um emprestimo
até a importancia de Cr$ 100.000,00, destinado à co�c1usão da séde,
mobiliário, construção da residencía do zelador ,e melhoramentos;,

3° - Não mudar o ano social, afim de ser respeitada a tra-
dição de comemorar ú Dia 7 deSetembro, data da fundação do Clube;'

Outr�ssim, faz-se mistêr dar conhecimento, aos senhores
associados que a Diretoria, em sua última reunião, tomou as seguin
tes deliberações:

a) recomendar aos senhores associados Q traje escuro (pre
to ou azul marinho), ou Jinho branco e vestido de baile, respectiva
mente, para cavalheiros e senhoras e 'senhoritas, por ocasião do Baile
de 31 d�, .Dezembro: mencionada recomeridaeão não terá o caráter
de imposição ou exigencia:

b) promover, durante à festa' de 31, a apresentação das
debutantes previamente inscrjtas: " ,

c) só permitir o ingresso aos associados quites com a Te
souraria, isto é, àqueles que tenham pago até 31 de dezembro as

suas mensalidades.
{

•

-

� f

Canoinhas. dezembro de 1.951.
ITHASS SELEME - Secretário

- '
174xl
,

/IDistinto ,cliente!
-

h I

Esta é a sua casa dê /éonfiançal
NÃO SE DEIXE E�PLORAIJ.

Saiba empregar seu 'dinheiro, comprando _ no
. ,

" f �

Bezer Santa Terezinbe
Rua Paula "Pereira

�,

Teléfone ',277
,

,

� � mai�r m�r�an� ��' Blinij����� C rrmntc� em CA�OItlH��
'Barato todos. vendem, porém como no�'BA-'
ZAR SANTA TER�ZINHA", ninguém, e, não

,�

esqueça tudo que é do seu agrado
.

�()ssa Senhoria encontrará no

Santa TerezinhaBazar'.J

"'+
Preços especiais Pl:�ra revendedores. \

""

/

Miriistênio da Guerra sa: Região Militar

E'POC4 COMPLEMENTAR PARA
INCORPOtllÇ.ãO EM 1952

Todo cidadão residente no' Município de Canoínhas
pertencente à classe de 1933 OlJ� anteriores, 'ainda
em falta com o Serviço Militar, deverá apreséhíar-• ·ê, . ,

'se de 2 (dois) a 6 (seis) de Janeiro de HH52, na ci-
� dade' de Portá" União - 50. B. ,Eng., 'pªrá

"

s.er inspecionado' e selecionado.
'

� ., �

"tQuartel General em Curitiba, 10 de Novembro de 1951

a),Cor,onel /HUGq ,SILVA
Chefe do Escalão TeFritorial

" ,

Muniçipal;·
Lei nO 154, dê 30-11;1951 ,Faço s�ber "que ",á Camara

Autoriza o Snr. 1?refeito Mu-' Municipal decretou' e eu sàn-
nipal a garantir um emprestl- ciono ,a seguinte: '!tei'
mo.

.

L. A.rt. I - Fica o 'sr. Prefeito
O Senhor Benedito Terézio Municipal' autorizado a dar a

de CàrvalhQ Junior, Prefeito gâraritia ,d8- Prefeitura Munici
Municipal de Clmoinhas,�Esta-

.. paI arum emprestirno bancaria
do de San'ta Catarina etc.

,
até 'o montante de Cr$ 20.000,00
(Vinte mil cruzeiros), â ser eoil
tràido por, Joã'o Mi,UÍE?t Junior.
Art. II - O pwduto des�e erp�

I

prestiITl9 será destinado a aqui
sição de vacas leiteiras para
revenda a co!onôs ""'�esidentes

" nas proximiclades desta, Gidade,
, 'que se dedicam 'a venda de lei
te e manteiga á: . população
�loca1. ""

�
,

, \ .

Art. III, - Esta lei entra érn

vigor na �çlata' de" sua public,a-,'
ção revogadas as. disposições',
em .. c;ontrario.

:, I,

I ,

na zçma rurat,- no lugar Rodeiozinho, um ter-,
reno ço�', a area:, de 2,2 alq)leires d��aíva e erval.

Preço e meIliores informações com- o Dr. AroIdo Carvalllo,
nestã cidade, telefone 11'9, caixa postal 94. ,

p'refeitura Municipal de Canoi�
nhas, 30"" de novembro de !951.

, I

Ass: Bene"dito Terez.i.o de Car-
'valho Junior. - Prefeito-,

..,_

Moacir� José de Lemos'
Iosp. Esc.' Resp. Exp. Sec.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


