
"Deputado Reneau 'Coou
,

'" ;.�;

,

Decorreu quinta feira pãssaHa" .q7 -de dezembro,+a - data na-

Jalícia do estimado fnédico dr, ,Renéau Cub(s:; ilustre .representante f
da VON de Canoinhas à �A"sembléi� Legislativa do Estado,

,
'

I '

De _ natqra] modesto, avesso à manifestações, qU�0-0 nosso"

"presado amigo passasse silenciosamente a sua data aniversária, deslo
cando-se pa,ra o interior do »muuicipio, 'onde participou de uma festa
de bôdas.

O iluslre clinico � prestigioso
politico, pertenc<fk à tradicional
familia catarinense, pelos seus pre
dicados, pelo seu espirito huma
nitári-o e pela suarproverbja] bon
dade, grangeou gerais' simpatias
no municipio de Çanoinhas,

'

Em Florianópolis- nas poucas
vezes, que 'compareceu às sessões
da Assembléia Legislativa, focali
zou assun'tps de interesse da co-

»mjma pleiteando junto ao gover
no, entre outras, as seguintes me
didas; construção de uma ponte
'(j-;;- cimento sobr; o rio Canoinhas
edificação de um Grupo Escolar,
em Paula Pereira, su�--" terra natal;
creação de Escolas Reunidas, em

Rio! 90S Poços; creação de um

Posto, Agro-Pecuário em Major','
Vieira. Dás realizações plei:l;e.adas
pelo deputado Cubas, uma só a

ponte sôbre o Rio Canoinhas, cujás
obras, talvez sejam atacadas ainda este ano, seria suficiente para cre

dencia-lo perante a opinião pública como Jumx'gsande representante
do nosso município perante o' Governo do Estado.

'

"

-,

,-..�
A aura de simpatia que cerca o nosso conterraneo, não-se

resume 'a Canoinhas. ,Seus amigos de Capinzal. de Videira, de .Curi
,

tibªn9s e de Florianópolis, demonstram que o, nome desse digno ci-
dadão já ultrapassou o â�bito mt1n�ipal. "

A ,passage� do aniversário do humanitário clinico,
-

porisso,
constituiu motivo de júbito pará todos os seus amigos que exultaram
de satisfação formulando" votes de - felicidades perenes a S. Ex�. e

\

digna consorte.
'

Esta folha, �xpre;sando o .sentir da familiá canoinhense, do
Partido em cujas hostes S, Exa, milita, da sua inumêra clientela apre
sentá-lhe, embora tardiamente, seus melliores e mai� calorosos votos
de felicidades. )

(

A II

I
/

Para satisfazer a curiosid-ade do povo canoinhense
'declaramos que:

Não so'mos_ nem espiões, nem assaltadores' de
Bancos, nem cartomantes, neu) viéiada.s de alcoo!.

- '/'� S01)1os' apenélS .duas s'enhoras, de meia idade, primas
uma piritorâ, _outra profes?ora dê línguas, que depois de
muitos aROS de' exaustivo' labor, ,vieram descansar em ci
dactE� pequena, de clima saudavel, afim de refaz�r ao me

nos um pouco as forçÇl.s per'didas ( uma, a maior, sJfte
seriamente do' coração); moramos em casá a]úgáda, Não

qu�remo� comprar ,prédio, receDemos c9rnida de pensão
com ,a' qual estamos muito satisfeitas; possuimo? dOIS câes
de raça, que nos acompanham para onde viajÇl.mos, mas

que não' são anima1s· de circo, isto é, não estão á dispo
sição do público, mas apenas a pessoas por nos, escolhi-

, " ""
'

,

das e convidadas. /

..
. .

\
Para mais inforrnaçõ es que as pessoas interessa08s

jlflguem necessárias, estamos ,prontas }l dar Jlos dias, pri-
meiro de cada mes das 10 às 1'2 horas. ,> �,

E:va �egelow
A. 'Werner

,

,Canoinnas, 5 de, jai1eiro de 195�.
" '

\

Rua Bernardo Olsen; nO 2.

m
i /

Ç.hamp8nba
-'" -"

'

"

Faz, RIr as' Velhas
j 0

'�

e Ci)ntar as Moças
, �,

·r

j

Ano 5 Canoinhas

/

\...

Santa Catarina, 5 de Jdneiro de 1952
------------�------------------�--
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) CIRCULA AOS SABADOS
� ,

Numero

Aniversariou-se' a 1 J!lIneiro o

nosso presado amigo �r. João Sé
leme, comerciaate nesta praça e

e ",,-Presidente do Hospital Saflta
Cruz e da AseoçJilção pró ,Gi-
, . "' ,� ,

naslO.
'

' , ,

'OI, Uma '.Noite no México o distinto aniversariant-e, pela
, • .

sua 'vOfltade de servir, gdo licen�
O Clube CanoIn�en�e e' o�-drado amôr ao, nosso nmnicipio,

Botlquet Clube_" cumprIndo o � pelos assinalados serviços já pres� �

progrRma que se traçaram de tados à colil;ividade canoinhense,
p�'opor:_cionar, mensalmente..

uma -

é digno da admiração e da ami-
dlversao aos seus assocIados, zade de todos os seus, concidadãoJl.
estão diligencia�do no sen�ido Qu�' em Cao;iohas ignora o
de fazerem rea.hzar no proXImo' A ,�

d'
b d d' 12 b'j d

desvelo e as atençoes sempre IS-

sa. a da' "UIa N' u.mt�_" aI Me �nQ� pensadas
-

por ''João Seleme ao
mIna, o ma 01 e no eXlCO

H "

.

tiS, 't C � Q d.
1- d Cl b C

'.

h aspl a <ln a ruz. ,uem es-
nos sa oes o u e ano1r. en- "

, .

.. �

conhece a sua partlclpaçao ver-

'dadeiramentt decisiva na edifica
ção do �ovo Hospital? Poderá
algueni ignorar

-

os esforços de'"
'João Selerne em fªvor ,cda Asso
ciação pró Ginásio, e a estrondo
sa vitória que afcançou com o

co'mpromisso da vinda dos Irmãos
Maristas pára dirigirem o fgturo
Ginásio� ;; ,

,

A usente desta cidade' naquela
d�ta, eis que, fôra passar as-fes-

, tas
�

de fim de ano na v.izinha ci
dade de Mafra, João Seleme nã\)
r,ecébeu dos 8�US ,arlÍig(5s de Ca
noinhas as" homenagctls que me-

.. " .•..)'4 ....
-

.

recia. Por.isso . «GGLRREIO DO
NORTE);, cá-raufo"da' opinião pÓ-.
blica, apresenta-lb,e, agora, _aince-
'ros para,bens fOI!ll1uhmdo' V0t08
pela 8U'8 felicidade pessoal �

em

companhia da exma. familia.

Bona Erna
::,;"

Jê ...Schumaõher .

Desde garoto, quando alu
no do Colégio ou do Grupo
Escolar, 11a bitueí-rne a ver,
diariamente',' nas ruas 'enla
meadas -ou poeirentas, sob a

'chuva torrencial ou o sol

cau�ticante, a �igu,ra ! austera
de Erna Schurnacher, entre
gué à faina de distribuir lei
te à população da cidade.

Áquele 'tempo, diziam-me
meus pais, já constituía uma

tradicãc.;a presença da sr a.

Schumacher para um dedo de

prosa e para _
trocar, ' diaria

mente, as garrafas vasias pe-
las cheias de leite�'

-

"
i

Passaram-,S€ os anos. Afas
tei-me da cidade, formei-me,
constitui família e ao regres
sar, deparei, outra �ez, com

H_ mesma figura, itradianttf
d�impatia, já

.

encanecida,
entregue à' mesma tarefa. .

Vi:\_9 pªra sete anos que re

tornei e continuei a observar
a presençÇl da "velha'" Schu·,
macher- pelas ruas da cidade,
sem a antiga jovialidàde,\mais
'lenta no caminhar, quasi ál
quebrada pelos -anos,' já en

ca�ecida, mas com a' mesma
disposiçãõ, co.,m a m,esma von
tade de' servir.-

De uns tempos a esta par
te entretanto, dei: pela falta
de Erna Schumacher na bC;
léa do ... seu tra:iicional carri
nho, À substitui-fá no n-,ister
uma filha que âinda' agora
faz a distribuição de leite.
Compre'endi,então,corno com-

. preendeu toda a populaçao
citadina, que Erna' Shumã·
cher, depois de trinta e cin'
co anos oe serviços prestados
à populaçã0 local, rl:'solvera I
aposentar·se, deixar de rlis-I,tribuir o leite, entregando se,

simplesmenC'te ás tarefas ca-
� $eiras, mais próprias' à sua

idade. E com que pesar o fez,
Que sa udadages há de sen

.

til' dos tempos idos.

No recesso do seu lar, des·
cans'a após a longa jornada,
c�rcada do cadnho dos seus
filhQs e netos, sempre lem,
brada p�los seus inumeros

amigos e �migas resi�tes
ne'sta cidade.

'

Da palielês desta nota, "Cor
r�jo, elo Norte" hãmfnageia a

figura !iustera de uma senha-,
ra:digl1a que durante 35 anos,
serviu ,!'l- pop,ulação local -

Dona Erna Séhumachtr,ex�m-
pio '�: a�ür,�ao \rabalho. 1�- .

.

I •

�B6nde Michíelon
: .� 0\81' .. Guilbeé'rne Loefler, o dig
In0 e estima�() r,epresenta.nte' da
....orga lIiz,açãó lVl ic,pieloll': visitou, no�

"

trazendo· nos seu, ab,raç"v de bôas
-

festas ,e brindandú::tlOs,. Uma 'gar-
raf� dÓ �JaOJadQ champanha vlas�
'sico,� orgulho da ,vi "'i'cultura:"'bra
"'sileira, e dulís' do delicioso vinbo
frisante, o '«tal» que «faz' ih' as

�velhas'e callt.arãs m'oças».' ,

'

, Agradecendo a "gentilt;za do sr.

Guilherme Loefler fo,rtitulamos vo
.

�.tos de' pereÕ'e& felicidades' e de
,

grandes negocias no Ano NO�Q.

",' (

;l.�or ocasião das Icstas: de Na- Na azáfama 'provocada em nos-

Lili eJAllo Novo recebemos e a- sa redação 'pela edição de- natal
gradecemos, retribuindo, cartões e deixarhos de registrar, por, lamén-
telêgramas de felicitações das- se- tavel falha r- a passagem da 'data
guintes firmas e farnilias: Esqua- aniversaria do sr. Ithass Seleme
,drias Santa Cruz, Eduardo A. digno GerenJe désta folh� e da'
Horn e Familia, Capitão .Iubal Impressora Ouro Verde Limitada
Coutinho e Família, Durex Filas transcorrida dia 26 de dezembro
e Adesivos LIda. Banco loco, último

-

fomp31'lbia T. Jar:'fr Comércio e Desnecessário' dizer-se entre-

:' 11:d,{�LI:ia, _'�["Illãos z.)lgmari� Vi?ra.-'- tanto, que almejamos feÍicidades
çarra Canóirrhas Lttla. Bazar Sano. I ao nosso incomparavel e devotado
ta Terezi.nha;_B?:godar Knczyns�d? companheiro de trabalho, ao ho- ,

-MannoaTla Sao Carlos Ltda ..�B()tl- mem que ,à custa de esforços des
quet Clube, Companhia ' Paulista" medidos conseguiu imprimir nova

_d: Papeis ;- t\rtes Grá�icas,
-

R�- orientação à gerencia do "Correio
d�o �aragua: Companhia !elefo- dg Norte", saneando-lhe as finan
nica Catan?e�Jse. O�e<ZJlIlaram- ças, melhorando-lhe a feição, fa
DOS com artísticas folhinhas e ca·, .zendo-o circular. regularmente. �

lend.ar�os as .se�!lintes firmas: C�- Nos;o afetuoso' abraço de para-
sa E.rhta, MlCblel.on, Cqmpanh�a bens ao dedicado 'âmigó.Paulista .de Papeis e Artes. Gra- �' \ I

ficas, .Bóavista, Companhiã de ,. ..

Seguros, Bianchini & "Gia., Tin· '.

lndustrial Francisco
tas Sherwin-Williams.

Nicolau Fuck
Bodas de Ouro'!'-

Segunda feira próxima, dia
7 do corrente tfanscorr'erá o 50°
aniversario de Casamento do' e;,;
timado- casal Maximiliano e Au

gusta Knop, residentes em S€r-

, ia do Lucin'do, deste Município.
nesidentes entre nós d��sde

1918, o casal que completará
entre -risos e alegrias su�s Bo
das de Our0.,--gt'angeou a esti-,
ma· e a consid,eração de todos
os seus c.onhecidos, ,conseguir].
do vasto circulo de relações, não
s'ó no Distrito de lVj:'ajór Vieira
'como tambem nesta êidade.

-
-

Reunidos todos os filhos du
.casal, ,pr<:=sen_tes seu� ,pãrente s

residentes n'esta cidade, errl São
Bento e' São Paulo,'/o aconteci·"
mento será comemorado festi
vamente na residencia dos ani-

- , '

'versari::mtes ,

'

, "Corr�ioJdo Norte" �rende o

'tributo da sua admiração àque-
les velhos canoirihenses que a

judara� o nosso progresso e a

presenta:lhes votos de felicida
des,

se,
" .'

Segundo informÇlções, agora
obtidas, roi cüntrato e:;z:cel:errte
,conjunto mus.t�al, da 'cidade àé

, Mafra, para essa nõitada.
_

Senhoras e senhoritl:ts da nos

sa', 8q,ci-êd�de desde já se- mrwi
mentam cogitando da ornamen

tação do salão:

As Diretorias das duas, àSSp
ciações,' desd.e, já convidam: os

seps socios' e e�cel!?ntissimas
familia!3 para "Uma Noite no

Mexico". ",

..�. O lar do ;r. Wàldemar Stan
ge- e senh�râ"foi visitado ontem
pela cegonha,trazendo-Ihes mais
� menino. Parabens.

, Sr. Selemelthass

Guarda o leito já algum tem

po o nosso presado conterrarreo
sr. Francisco NicolauFuck, ora

recolhído a uma casa de trata
mento em Curitiba, em' busca
de n;elhoras. '�

Resídel'lt� 'há muitos ânos en,.··
tre nós dirigente de uma _pas

.

mais podFrosas organizações co

merCia-is e ind,ustriais ,do mu-

'í1icip�o, "candidato" à, Prefeito

Munic}pal na's, ultimas' eleiçõ'es
a votação que obteve nesse plei
to evidenciou a lestimá � as sim

patias de que Justamente des
fruta nO' 'se�o da nossa socfeda
de.,

,

"Correiú do Norte",
-

expres
, s811do os desejos dos inumeros

. leit'ores, visíta I) b-enql1isto ci

dadão, apresentaiído-lhe" votos
de pronto restabeleciq-lento.

"

Sr. João Seleme

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jrmãos� Bartnik
A maior casa de Calçados da

_
oídade

Roupas Feitas

Icr Malas . Chapeus
Sombrinhas Guarda, Chuvas

. Perfumaria Armarinhos
Artefatos de couros etc..

Futebol é todos os artigos para Esportes

"OS melhores preços
/

A�enção Srs. Agricultoresl . /.
Modernizem a sua lavoura adquirindc os afamados tratores

e implementos agrícolas FORD e FORDSON. «

Disponho para-pronta entrega dos seguintes tipus:
FORD (americano) equipado c/pneus . . . Cr$ 47.500,00
FORDSON (inglês) equipano e/rodas de ferro CI'$ 39.0'00.,00

• .,. o( - v "

FACILITAM-SE OS PAG·AfV;ENTOS,
.

.

EmiliaPlO Abrão S"lem� r
, Revendedor FORD

COURY

Preços sem concurrencía
"

_

Revende.dor das afamadas sementes
da firm'R Dierberger Agro'. Comercial

Ltda. de São Paulo 22·P

, e -"casas na zona urbana e
Á..L.. :.1__ )Pft- ,�. -

suburbana. Ótimas oportu...

nidades, tratar com o mesmo

á Rua 'Paula Pereira sf-n.
Louças, Louças. �

mais Louças . Bananas, tanto no verão co

mo, no invernoSÓ NA·

CA�A EQL.TÁ As
.
melhores só na

Casá Sezefredo
,

d'e Siegfried O!sen .

Vendas por atacado e varejo-

-
"-

h' .1
� .

, -------------
� .-:'

"_.
�, .

r'-'�:
. r.Êhi·· suá 'i c��a, '�xiste'm'

r vidra'ças quebràdas?'
. "

y.

% Disque para
e-,

fon� 277 e a
·r·· "

.

Vidraçaria Canoirrhas Ltda. a-
-

fenderá com'p�azér a domicifio,
<;. _

. lo:'
. I

'
�

José Maria Furtado PrimoT"
Escrivão de Paz e Oficial do Residencía atual:

. ... _:�.. __ . __ .... __ ._ ....... _ .. . .. -.---.-.-0.------:::;;-.-;-.-----------
",,-

Registro Civil deste distrito i de '.

Major Vieira. coma rca de Cano· : -.--.--- �--.---.. -----.---.-.:.. - - - --- .. - .. - ..

-:-
.. :--- �- - - - .. - - - .

iuhas, Estado de Santa Catarina
,y'

etc. .

Faz saber que pretendem casar:

GI
.

O M'Unl-Cl-palJoão Dernbinsky, natural deste Es- overn· '.

tado "Cauoinhas, nascido em 5
.' LE'I N0. 158

r-. da' á �xpe�sa da população 10Gál
de Junho de 1926·, de profissão

e destiuãda ao funCIOnamento da
lavrador, estado civil solteiro, do- Autoriza a aquisição de uma Escola ali mantida pelo Estado.
miciliado e residente neste .distri- _

M \
arca de terras po_r ·.d�çã.(j el9 a-

to, filho legitimo de Cassemiro [or Vieira. Parágrafo uriico . O terreno re-

Dembiusky e de D. Vitoria Dem- . '--. ferido no artigo" anterior" mede
hinsky, e Francisca Woaginchaka.; Benedito Terezio de Carvalho 50 metros de frente por 60 ditós
natural deste Estado, Cu noinhas, ' ,-Junior Prefeito Municipal de Ca- -de fundos e extrema em todos os

nascida em 7 de Julho de 1926,' noinha:s Estado de Santa> Cata· lados cbni 'mais terr.as dos doa-
de profissão domestica, estado cio riua, faz 'saber que aCamara Mu- -,

. dores.
.'

. vil" solteira, domiciliada' ê resi- nicipal decretou e eu' salloCioi1�a
dente (leste distrito, filL-;' legitima seguinte Lei:. .

de 'E�táTiislau Woaginchaka, e de . t Ó:

•
•

, '.

'\ D. Leocadia Woaginchaka. Arto" 1ó .• Fici O· Prefeito Mu-
.

•
> nicipal autorizado a adquirir por

_ Apresentaram os documentos e·
-:

doação de Pedro Allage e sua mu-.

xigidós pelo Art. 180. Ns 1,.2,3 e 4 .lPer ou de sua família, um ter
do Codigo Civil. Se alguem

.

sou- reno com a anea de 400 (quatro
ber de algum impedimento. opa-

.

centos) -metros,' quadrados, situa
nba-o na forma da 'Lei. Lavro o do à Rua Canoinhas, da Vila de\
presente para ser afixado em Caro Major Vieira. deste Município so-"

, toriona sede desta Vila e no Jornal hre o qual existe ..
edificado a Ca·

... "Correio do Norte"de Canoinhas. deia -Publica daquela Vila.

Artigos de vidro a preços

fenomenahbente,Ç (
baratos na·

, ,

Cas,a Erlita

Molduras:'"
Uma infinidade de tipos' a

seu ag_�d.o p:eço dê f;:tbfll'C�.so na
.. I

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

..

...
"-

Editai �e Proclamas

Vila d� '"Maior Vieira, 24 d�
Dezembro- de 1951.

O Oficial do Registro Civil
José Maria Furtado Primo'

','

.: Balancete,· da. Receita· Orcamentaria re.ferente· ao mês de Setembro de' 1951'
�� '. ...

� .
�

\.�----�--------------------------,----------------�--------------�--�---------
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'. Canoinhas, 30 de
... Set�mpro de:19:!?1 ...

"
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RECEITA ORDINARIA
'. 'x, :". ':.' ':TributárIa

'
.

'.

H a) Impostos
JJ Im�o.&t.q rr�;r5itor�al
p Impo�to;.Pr:ediài ..!.

'.

.

.0 'rmpOlfto sobre Industr:ias e ProfissõeS
q 18 3 Imposto de Licença
O 27 .3� ,Imposto sobre Jogos e-Diversões
.�. '

..
'

.. '.' .� .. '
.

" b) Taxas
i 11 2 Taxa Rodoviária. '

'\ 1 22· 4
\

Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 23 4 Taxas deFiscalização' e Serviços.Diversos
,� 2� 1 Taxa dé Limpeza Pública
.

... . j PATRIMONIAL
2 01 O REmda ImobiÚária' • '

2 '(12 O' "�Rendà de CápÜ;ais .

v'- ,
. '�:',

.' "'::x
I

.
.

.

:/,,,'" RECEITAS DIVERSAS
-

",.'
R·t

r

d C ·t'·
-....

4 12 O ecel a e �ml ençs
-

.

..

'

, �.
4 13 O· .Quota-parte·' Imposto . federal sobrtif-cornbustIveis e

� lubi:-ifiçantes.
.1'

'.

. .

.4 14 O Quqta"pa.l'J;e imposto federal' sobre a rendà
'

. � 15 O.' Quota prevista no art. 20 da Constituição Fed,eral
1 16 O 'Quota pr,evista no art. '-21 da qonstituíç'ãoffederal
"'1 IH '.{ .:'"t.} i -REGEITA, EXTRi\ORDINARIA �. . '.'

t,

6, 12 O CQPr.�nça,·da Dlyida.4.tiva ··i' 'ie' i"; .�': ,'('"

'\'k ()' 14 0, _Reç:,ei�� de lndeniz�çõel> e,R;estituições G.'
6 20�:'O? �Coiítribúições <Diversas ,.," -'

() 21;oi->Mü.ltas ",,�"';,
.

;
"

"1 . .;;i· r b. f, ,':•.

li 2.3, .0" cE;ventúi;Jish;" "-".:. to
� ,:;. ·v· ,r '>:<:.: '. li

-;a, "'". "o" ,.:!..
-I' � I ) • c"

\' ;�', t' ..

• j

'I;

i:'

.

\

,,'.1" 'i. t.
'::.. SOMA Cr$,i" "';':. :::� .•...

,Saldo disponível d'(»::�ieic:iíci(j"(de :�950

.(

Albino ·R. BÚdànt
)« jJ

-

•

t'
_._j

<-::-

.

\ Contador ,
�

ç l J_ '.' � •

, ,A. r r e c a d a ç ã_ o

'Anterior r'Do ,mês .1 �.Tot�

240.360,00
4.525;00
21.95d,'00
1�.9ô5Joo.

l!Ú38,30,;

.Cr$.- Cr$

..

96..616,00
I12.17'I,iO
3'92.72'4;50
406'.457,40

. 2.479,50

96.6'i2,oo
112.171,10
394802,00
402.452,60.
2.529,50

I, 56,0�0
2.077;50
1.995,20

50,00 .

,

7.860,�00
318,00
75,00

232.500,00
4.207,00

. '-21.875!OO
18.965,00... .

1:4.258,3(1'

2.754,00

158.117,40
.

'249Aóo,20

. ,c(:�
- n ....

20.412,.10 140,QO ,

·

.• 2q.ª'5�lo-
i

' 90,00 .} .. 90,00,\
<� 1 '-�!'r .)-,1,., :�i�\; ':,"���.-; .��:: J�,",' .{

-13.092�60, d1l ,,! 264,66�,
.

13· 357;2à�
;;.' 2.92,0,.00,,; :;j.4- 38;<il�&� .. '.

.' i7�3f>O;Q'_O,�
1:742:698,1,0 • .,i:l�138)3.0;' J�,'t.Z6.i.&3qi�0:
r�!

-

-

- � .'

31,..�h.:i'U\ ,

': .� .�,} '''·'.\[�;;R 'Si ,t''-''i'') _. ��r, .l!Jh.i"P:li0'
'� -

c �� i, ,�'ii, '!t'lf,;'lI'l "(,i· ,Y ".ru}L7�.588',30;.

Aos'nossoS assinantes

_ Correio do Norte .: 'Cadastro Soc-ial
Reorganizando, como estamos, o nosso Cadastro .Soctal,

pedirntis aos nossos bondosos assinantes que. recortem, preen

cham e' remetam ao nosso endereço ou entreguem E;m nossa

< Redação, o coupon abaixo:
.íit. -e:

-

Nome
.. _ _ ,

L,�_.__�__ .�__ _ _� _._.. _
�: _: : :o._•••= _

- n \
\

Nascído em
.. __ .. ..

de
.. _. __ ._ __ _ __ .. __ _ :·pe J

__•••_ •••••

Estado civil
__ .. __ __ _ __

:
__ _ _- -- .. --- .. -.-- - --.- .. --- .. -----

.Nom e da (of esposa (o) _._ . .L _ __ .. _ .-.----.--.�.-.---•• -----•••
�
.. - •• --.-.--.--.��-----:-:-=:---

Nome, dos filhos solteírosr; __ .. _ . - .. -- .. --.------------ -.--

,

.- .. ----�---------:z---------------- ....--::------------.-------------------.::::-,;_------------------------------,---------------
...

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

- - ----r-

Art>. 2". - Fica incorporado ao
Patrimonio . Municipal a casa r�

ferida no artigo anterior.
Art". 3°.. Esta

.

Lei entrá cem,
vigor na' data de sua publicação,
revogadas as disposições em con

. trario. I

Arto. 2°.' - O terreno referido'
no artigo anterior faz frente pa
ra a citada rua e extrema pelos
lados tl pelos fundos com os doa
dores.

� .\ -

Art":3°.. Fica incorporàdo ao

Patrimonio Municipal -a Cªsa re

ferida qb artigo anterior.

ArLo. 4° ... Esta lei- entra em
·

vigor na data de' sua pUblicação,
revogadas as disposições em COQ'

trario. ..__ '"

.LEI N° 163

Prorroga' a. vigencia 'da Lei nO

84 de 2INt9.50.
"

Benedito- Terezio de -Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de Ca·
noinhas, faz: saber que aCamara

- Municipal decretou e eu saneio-
.

L
. "

no a seguinte el..:
.

.

.
-

.

Art. _1 ° -. Fica prorroga�o. a
vigencia da Lei 1;10 84 de 2-6..1951;.
até 31 de dezembro de 1955, qu'e
isenta do 'imposto de trânferencia
e 'laudemio, as operaçÕes imobilirl
rias efetuadas por trabalhadorelil;
ArL 2p � Esta lei entra e�

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõ'es em con·

trario.
�

prefeitura Múnicipal de Canoi
nhas:. 20 de dezembro· de..1951.

.

'.
'

�. ,...;..:
____

Ass. Benedito 'ferezio de Car�
r .

'valho- Junior
Prefeito

Ass.. M6!1�i� ·José, d!'l'Lemos
In�p. Esc. Resp. Exp. Sec.·

.,

LEI No� 159

Autoriza_a aquisição d� uma

area de terras em "Salseiro" des
t,e Municipio .

,. A.rto. l°. 7 Fi'ca o Prefeito Mu-
· Dicipal al:lto]izado a adquirir, por
doaçãu, de Davino Damaso da
Silveira e sua· mulhér. a areá de
3.000 (tres" mil)' metros quad·ra
dos, si tnado [lO lugar denomi[Ja
do hSalseiru", deste Municipio, so-

· bre o qual el'iste.uma casa constru\-
. ,... .

.� .

LEI N° -164

, -Dá a denominaçã'o' de «MON·
TE CAST'ELO» a localidade: de
«RlO D�S ÁNTAS»"distrito de

Papa!lduv:�.
. �

w
, O Sénhot Benedito ',Tereiio de
Carvalhó ,T IIniOl1", Prefeito Muni,

, cipal d� ':J;arioin�as: Estado de
. Santa Catarina/faz saber,a t�222
-os' habitantes.;.. de!;!te / M.un,iClpIo
qU!l á 'Cãmara Munieipal decre
tóu e eU·'sanciono a- seguinte

"T
•••• <',� "'. LE�..� .1

...

·Vi.dros:
",:9?oda Especie,

-

qualquer
comprimen_to, largura. ou

grossura.
.

, .

'Preços "sem conco:r.rencia
só na

Vidraçaria-eanoinhas Ltda
.

Fon�'- '217 : .. ,;
� ,.

tem sempre. ps

'\:rnodelos, e)ÇRo�,os na. ,
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,CORRE!O DO

",A�s:ociacão
�

Pró Ginasio
",'

';�lIe 'Canoin'tias ',,'
A,YISO

A Direção da Associação 'Pró -Ginasio de Ca- r

noinhas, avisa a rtodos os .ínteressados que' o CUR.

.
SO GINASIAL MASCULINO, "anexo ao Colégio
Sagrado Coração de Jesus, contin\.!_ar,á fu�ionandó
em- 1952�' sob a Direção dos IRMAOS l\lARISTAS,� .

'

conforme confirmação telegrafica que esta' Associa-

ção acaba de' receber daquela Congregação. )
-,

'

Toda e qualquer ífiformação que os senhores
interessados desejarem obter, poderão 'solfcita-la""--qo '

�Presjdente da Associação Pró Ginásio ou diretamen

te' no Colegio- Sagrado Coração de Jesus.
./

Está assim .assegurado a continuação do Cur-'
.so Masculino 'sob a direção ela Congregação dos
Irmãos: Maristas. .

'"

:Y", .Canoinhas, 17 d� Dezembto de. 1951

Associação Pró Ginasü/de G-an�inhas
João Siiemé
r Presidente

. ,',;;Hospital Santa ,Cruz,
. �" , Assembléia Geral: Ôrdináría _' x.

{ l' ,:' , _ r
"'-

'

, De ordem do Sr. Presidente e em conformidade com

os estatutos sociais, convido' os srs. assocíadós ,para 8, as

i �
sembleia geral- ordinária,' a ser=realizada em data ,de 6· de
Janeiro d�, 1952, com inicio pelas quatorze horas, no edífí
cio ,do Hospitàl, com a seguinte QRDEM DO DãA:

1) - Apresit)taçâo; discussão e aprovação do balanço
geral e contas de lucros e' perdas, com relação
'ao exerêícío de 1951; """,'

,

': .

, 2) - Eleição pára novaüíretoría.por términode mandato;
'3) ;_' Eleição, pára-�Comissão de Contas; por término

de mándato. I '

'

j 'lNOT:A:�, A Assembleia funcionará trinta minutos mais tàrde
'

, ,

.'" Geaso não haja numero leg�l -:de associados na hora
acima designada; ne&:te"caSd" 'com .qualquer numero.

ROLF "wALTER - 1°. Sêcrelarió

Ofjcina Mec§aica
i

� r

...._.--::, �.,.,

BASILIO HUMENHUK ,& CIA. LTDA.
�

'- Fone, 145'<. -

" Sia. Catal�in'ã
. .,. .",

'A' V I 'S A
", ,-

�Que, já "e�tá funcionando �à-, bómbéJ.
;: àléhd'e�do " a quálq{ier hora do dia

,
.. ';/. ',.' v

), " , ;; �rviçós" 'd-e' ·ur:gencia. '"

'de' gasolina, ,

J. !

ou da ,�noite

serviço mecânico de emergencia,
oleo, ar,' agua" e�c,••• ,

#

•

'" ,

�
.

.

.:. _'''''' .;?;

. . -

A' Cu'ltura-,é o'aÚcerce,da��-----"""'.'.\"'-----_._-"._---_I!!I
O E:::�!;;�i:�;�:�;'Obe�I�" ASENEI!, JOÃÔ' S.ILEME,.inteucion�dos , ,

.

,
'

_

. �

Ouç�m tod�s, as segundas f�i�as �..
, c>

partir das �O,3(f mínntos, por in-
termédio da Radio Canoínhas:

·MOMENTO ESPIRITA

Prog�-ma sobre as finalidades
'" da ·terceira 'revelação. .

J/

Edital de Pro'damas
'/'

José Maria/Furtado Primo
Esorivão de Paz e Oficial do

Registro Civil des-te '�distrito de

'Major Vieira, comarca de Cano
,

inhas, Estado de Santa Catarina
etc.

AFaz saber que pretendem' casar:
Carlos Zaiantz, natural' deste Es
tado Canoinhas s 1

nascido em 11
de Janeiro de 1928, de profissão
lavrador, estado ',c(vil solteiro, do-,
mieilfadô neste distrito, e residen-
te neste distrito fi'lho de' Esta·'
nislau Zaiautz e -de D. Emiiia
rMucQinska, "'e Annaliqa�Picr.eb�:lanatural oeste Estado, Ca [lomhas,
nascida" em 28 de"'-'Outubro de
>'1929, de profis!'ão' domestica es

tado civil "solteira, domiciliada,'
neste distrito, e' residente neste
distrito JilbA de" Estanislau ' Pi-«
chebela e de" D. lzabel Pichebela.

, Apresentara'm os documentos e�
, xigidos pelo Art; 180. Ns. 1,2,3 e 4.
do Codigo Civil. Se algu�m "sou

-ber de algum impedimento,' opo-
-

�nha-o na forma da Lei: Lavro o

presente para set: afixado em Car
,: torio na sede deita Vila e no Jornal,

"Correio' dó Norle"de Canoinhas.

'.1, Vila de 'Maifu' Vieira, "':21 de
Dezembro -de 1951.

' ,

, cf Ufici�1 'do Reg,istro' Civil
_, ')osélm:�riaT

Furtado Primo

--
- . =-

•••••••••••:;•••••••••••••:••••••••••••••�•••••:•••��••••••��••���,;••:.:•••��••::......:.io•••••
::• .,••••••ee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• io ••••••••••••••••••••••••

ii "Ba��co 'Ind. e (om. .de Sta.�(àtdiina( SI.A 11 �

II Matriz: IrA�AÍ' �

�. Enclérêç� 't�l�gia!i�o: -,<j Nc � » JI
li' "' Taxas de Dep�sit��- ,.' '7 ',;: � ; 'H

- ii COHIÀS 'Ot' MOUIMEHIO '
• r

, _- ",COIJAS :A P.RAZO:'· ,

"
"

,�I
Ane��" ao escritório de ,ii A Disposição :2%a: a. Com aviso de 30' dias 4%Ii.. i.:i

advocacia do Dr. Aroldo' 55 timitada': 3%a. a. ". " "60 "41h0'/ila. a. 55 '

:: p" t' I 401 ' """ 90'" ,<:0/
' .••

Carneiro d,e'. �arval��, esob 'iI L��t�ud:rEspeciar41j2j/�:: ::-, " �,'"�,, 120 ',;' '5V;0�::':: II
a. resporsablh�ade ;des,te,�'--' O',i: '(t":' .

-

,,_, <
" "F l;1ilO \' % I 6'%a. a. 55 '

'

cha-se insté!}ado uin De'par•.� !: .� DEPÚSITOS--I?0PULARES. c 5%'" ""

51'

ta)n.ento l�<?!>iliário� <I.:.u� . U., Ageh"Cf���eslr. cidade � Praça�aur:-Müiler, e$q.Jt: Major Vieir�c ,ii
meçhante modICa com1ssa o, ::

' . '
,

" ",,' �55,
�end:lrregâ':'se da aqui�ição e 'ii Ab'ra u'rna 'conta no 111"<:0·,· e pague com che(qúeI"jil
d' d d "m' (.' -

A

t :: -
.

- r
'l:" d :•a ven a e 1 ov'elS n,es e ::•••••••••••••••••••••� :••.••••••••••••••••••••••••i•••••..:.

'munic1pio, como· ta,mb�ni,-' de
_"•••••••••••••••••�.�,.::;

••••••••••••••••••�
'

�

.

loteamentos"" e dos' necessá":
. j '.

�rios reg�tros-par��' �enda
de lotes a prestações. -.

DesÉ'jando'vepder ou c�m-,
prar um imóvel, dirija-se ao '

escritóf.Ío -dó Dr. Aroldo Caro
,neiro de'Carvalho que, des-

"

'

..

'

de já<-H0fer�ce à venda lotes
___....-I...--------_-IIIÍiIIIIII!III------...... e :chaca.ras na. floresc'ente,

,

Vil'a' de"Rio das !Àntas;
Kua·'VidaI,.Rámos' ",

,. Fone, 11'9 �.:c�iiá;PoSt�l, 94 "

,

.

"
" "�.>. --

:,
.

Canoinhas �-;"santa"Catarina

COMPRA E VEN.DA,·
DE IMOVEIS
,e

, -'

Distribuidor dos' afamados caminhões:

Mercedes, Béni - ,R_eJ1c1ult t Federàl
Auto'moveis . Mercedes' Benz- e D."'K. W. ".

Iretores HlNOMA<i e.�·REN·AUbT:
.' ,J " , ?,;r,." ,

Motores' Est,acionários, _e (,Qnjun-tos e� �

tétricos ,
... 'Peças e Acessórios 'em S.eral. ;

,_ <TFiCfNAS, "ME(AN'i(AS� r�

Rua, P. Pere'irà, !6 � Telegr.(Sermao -fone, 179 �

(AHO�HAS\ - ,Caixa Postal-, '12 ,0 'S'tâ: Catarina
�' ,

, ·'·:Canoii1haà
;iS'EMBl.ÉIA. �E�AL

'i.. �, "'" .� �.

�"',

.

',. ......�..
.

.�. .�._ '-__..') � �
-

Em noml{;idà'Diretoria desta ��Assogiação,� convido '6s, '

senhores associados para, tomaremparte na ASSEMBLEIÀ GE
RAL, á realizar-se "nó 'próxi'lIJ.�·dia 13 de .Janeiro-de. I952, nos 't
's-alões do CRIST04�jJ"/�,s lLhora8 da manhã.. ' � �

-

e ,o:, • �\ ·r· , ,;. -,#.�
•

ORDEM' pO DIA:, Prestaçã'Q de conta�;, , {

ELEIÇ�p DE
..
NOVA/"D.rR...ETO�I,A . .: I y.,:

r; Cano�()ha's, 13 de Dezembro ele 1951
'.iI

. .'í.;,_

..- <Fuad Seleme
'Secretario em exercicio

"Ar>y'QOADO
(Inscrito na Ordem "dos Advogaão� do'·Br!isil, S�cç�� 'do

Estado de Santa Catarina, soo 'no. 360} ,

, ; .

• _�•••• ",......!!. ""

Inveptários, cobran�as,� con!rat�s� e .0utF&S' ��usas
civeis,. � comer_:ciais, Direito industrial -e' legislação dó
trabalho - Naturalis.a,ções e titulas dec1a'r.atOrios;

.�-
'

,·Causas Crimin,ais.; _ /'
'

: :'/""
,

_ A �
,

..............�..
. .

,,'1 -
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sr. CE-Iso Rauen; Edil, filho do
-sr, J_p\lino Schindler; Srta. Na

dyr, filha do sr. Ricardo Ta

.:vares; Sra. Ana, esposa -do sr.

Ataide Emidio; José Joaquim,
filho do sr. Egiçlio Pereira; S-r.'
'Luiz Pacheco dos Reis.

'

DIA �O:- Sr. Noel Nepomu
ceno Pinto; Iara, filha do sr.

Antonio Santana; Sra. Maria,
esposa_ .do sr. Agenor Gomes;
Sr. Antonio Boreck; Sr. Alfre-

:;,
do Scholtz;
DIA 11:- Sra.' Maria" esposa

do sr. Donato Melim;, Sr. Ado
lar Wiese; Agileu, filho do sr;

Aleixo Breny; Sra. Natalia, es

posa do sr. Pedro Ivo Gallotti;
Sr. Elpidio Borges de P. Pereira.

Parabéns aos aniversariantes.

NOIVADO

ECOS
Em a noite de 31 o Club Ca

.noinhense brindou 08 seus asso

_
ciados e visitantes com o -tradi
ciodal baile de fim de ano. Foi
uma festa rebrilhante' de luxo e

� elegancia' em que o. Club artisti
,camente ornamentado, deu lugar,
para nele se exibirem a graça e

a"belez�' da mullier carioinhense.
, "

De. uma l11aneira geral t! ele-
gancia da iQdumeptaria femenina '

empolgoU e com dificuldade pou
de-se anotar alguns modelos que
de qualquer 'maneira sobresairam

-.

ao conjunto elegante que a nossa

cidade reqúintou em -o-apr,esentar.
O·'senhor preferto e a senpOl'a

Benedito Terezio de' Carvalho Jr.

O senhor .Juiz de Direito e a

senhora Dr. Euclides Cintra.

O s�nhor Delegàdo de Policia
e a senhora Perdigão.

'.

_

O Capitão e a senhora Jubal
e filhas.'

O senhor Q a ,senhora- Dr.
Saulo dé Càrvalho., Muito firio
modelo aa' �enhora '

Dr. Saulo. O
senhor e a senhora Altavir Zani()
lo. A senhora Altav'ir de natural

.
" -.'. '\

.

graCIOsa, encontrou ,em seu vestI-
do um aliado, qué Í'es!lltava a sua

pf<incipa� 'qualida� fémeniua.

O senhor Deputado Dr. Reneau'
Cubas e senhora. A senhora Cu·
bas vestia o seu p,erfil de camafel.!
em crépe verde' brodé a' ouro,
impressiogante ,na slIa 1'Iemelhart
ça com os quadros de Murillo:'
Tivemos o p.razer de rever o

senhor e a senhora Rivadavia
Cor�ea. A senhora Rivadavia em

seu atualismo traje em
'

algodão
assim

'

como o senhor e a senho
ra Deputado Fernando de Usvaldo
de Oliveira. O senhôr Jl:Iir Côrte

>
\.

'

"

,

Prefeitura Municipal
de Canóinhas
EDITtAL

.. .

IMPOSTO DE LICENÇA
Continuação

De ordem 'do sr. Prefeito tor

ne;> publico que, durante o cor

rente mes, se procede, nesta Te
souraria, no Posto de Arreca
dação de Felipe Schmidt e 'nas

Interrdencias 'de Tres Barras;
Papanduva, Major Vieira e Pau
la Pereira a cobrança do Im-.
posto de Licença - Continuação
para o Comercio e Industria.
No mes seguinte a cobrança

será feita- acrescida da multa
7

'

marcada em' lei.
Canoinhâs, 2 de Janeiro de 1952

MILTON'ALVES. NUNES
Tesoureiro

Governo )Municipal
Lei /nO 157 de 14/12/1951.

.

Autoriza a, aquisição de uma.
area de terras e dá outras provi-
dencias.

L-
I.!. Benedito Terezio de

'

Carvalho
Junior, Prefeito de Canoinhas,
Estado de Santa, Catarina, etc.
Faz saber que a Camara Mti

nicipal decretou "C eu sanciono a

seguinte
'

LEI'

l'erri necessarJos.
Art. 6° - Para ocorrer as des

pesas decorrente desta lei, fica o

Pl'efeitó autorizado a abrir em

\.,'
Ano 5 - GANOINHAS - S .. Catarina, 5 de .Ianeiro de 1952 - N. 186

-
"

,
' - \

' �

REQUERIMENTOS DESPACHADO�
HOJE:- Sra. Estelita, esposa dd
sr. Waldemiro Elias; Sra. Mar
.garlda, esposa do sr. Alvaro
Torrens, de Londrina; Edni Te
rezinha,filha do sr.Aroldo Montz,
AMANHÃ:- Sra. Etclvina, es

posa do sr. Afonso Wiese; Sra..
Edeltraud, esposa do sr. Wer
ner Kelnér; Antonio José 'doí='
Santos, de Sal_seiro; Reinaldo F.
de Souza, de, Prudentopolis; Dr.
Silvio Mayer; Maria Teresa, fi
lha dn sr. José Maria Fernan
des Luiz; Sra. Almira, esposa,
do sr. José Maria Furtado Pri
mo; Jason Carlos, filho do sr,

Jos� Maria Furtado-Primo; Lou
renço, filho do sr. Vicente No
vak.

DIA 7:- Sra. Adalsiza, esposa
do sr. Willy Prlebe.

_ / DIA 8:- Sra. Amalia, esposa
do sr. Jorge Stoeberl; Sra. .Na- r

dir, esposa do sr. Alvíno Koh
ler; Srta. Jandíra, filhd >-'

do' sr. .Com 'a gentil srta. Ecilda, filha
Henrique Passos; Wilson, fjlho. do sr. 70sé Grittens e exma. es

do sr. Vitor, Tornachitz; Marly, 'posa, contratou casamento dia' 25
filha do sr. Valdemar Kreis; Sr. de dezembro proximo passado, o

Justiniano Quad,ros. jovem Edmundo, filho do<,sr. An-

DIA 9:- Vva,. FI-ida Kreis; tonio4iPor'ek e ex�a./esposa.
Srta. Salua e Jovem Sady Se- Parabens aos noivos e seus

'_leme;' Marcos Cesar, filho. do ,dignos genitores.

Art. i- Fica o Prefeito Mu-
nicipal autorizado a adquirir por
compra ou desapropriação, a .area
de 400 metros quadrados da data'
11° 220, carta de aforamento n°

238 e registro n? 486, á rua Pau
la Pereira desta cidade, perten
cente a . Uhler'ich Wiltuscbnig e

e senhora. A..senhora Côrte trazia
suã Mulherv'Angelina Kohler wu.

-nm muito fino modelo em renda tuschnig e obtida polZ sucessão

noir. O senhor e a senhora Ro-' de Dna. Maria Kohler

dolío Sheide e filha. A senhora -
Art. 2° - O terreno referido

Sh no � ar.tigo anterior deatina-se a'
eide cuja distinção lhe é pecu- ser doado ao Departamento dos

liar, trazia' um modelo pie to 'dis- .

Correios e Telegrafos para a cons
eretamente guarnecida em rosa. O
senhor e a senhora' Dr. Osvaldo ...trucão da Agencia Postál-Telegra-
Segundo de' Oliveira; .A senhora

fica desta cidade.
"

,Art. 3° - O preço ã ser pagoDr. Segundo com seu "habitual serã o de Cr.$ 25000,00 (viJlte e
Charme, _n'um modelo preto com

estola liIás-rosée. "
,

-

. cinco mil cruzeiros) ÓIl seja de
, , 'Cr.$ 62,50 (sessenta e dois cruzei-

O Juiz de Direito' e a, senh9ra ros e 'cincoenta centavos) o me-
DI'. Jqsé Pedro, O senhor e a se- tro qlladrad� .

, nhora Herbert Ritzman. O senhor Art. 40 - Efetuada a trán-
e a _senhora Adauto Allage, O se- seção fica o Preieito Municipalnhor e a senhora Osmar Nasci- âutorizádo a 'fazer doação ao

Omento. O senhor e a senhorl Dr. D. T. C.
.

.

sny Costa, residentes em- Curi- Art. 5° - Em caso de desa-.
hba

..
0 senhor e � �enhora Afon- _ _propriação o preço será discutido,

so DIener, d_e,�ul'lhba..O senhor ,ficando o Prefeito desde já auto
e ,a' senhor;{ MInes �amolo, O.se- riliado a praticar os atos que fo
nnor e a senhora JOaO Bompelxe,
O 'senhor e a senhora Dr. Romeu
Ferreira. O senhor e a encantadora
senhora Dr. Alceu Pacheco, O se

nhor e a
_
sen�ora Nery Nicolazzi.

O casal K.entop e sua gracio�a
filha Nereida. O senhor Ernesto
Bishop e senhora, O senhor e a'

senhora Generoso Prohmann e

suas filhas Lia e Odá .
,

fo sr. Dr,\Mari� Mussi, �ecen
temente dQU.tlorado em ,medicina:
O senhor e senhora João Fonta-
,na. Anotamos a presença de re

sidentes na Capital do Estado e

no Pàraná que ora nos visitam.
O Jovem Carlos !fugo de Souza,
Coroando ,esta parada elegante,

marcante nas festas sociai:iJo" de
Canoinhas, fizeram o seu

.

debut
as graciosas senhoritas Rosirís
Tynnel, "em 'organdy

I
celeste e'

B�nadete- Mayer, em um lindo
modelo branco, guarnecido a finás

....

rel1das.
'

,Está, sem duvida, de parabens

REQUERENDO LICENÇA PA
RA SE ESTABE.LECER
'Leodoro .Veiga req. licença

para séê'stabt-lecer em Papao
duva com botequim de bebidas -

Idem João Woitexem para cons-
I trução um tumulo na sepultu

ra de .Clementino .Tornaz Viei
ra, no Cemiterio Municinal -

Msrmcarta São Carlos Ltda. i
dem idefn monumento na sé'-
pultura de Maria Schultz - Idem
idem idem no turnulo de Caro
lina Waechter - Henrique Li-·
nernann idem alinhamento de
sua propriedade a tua Roberte'
Ehlke e Iicença para construfr
uma garagem - José Gapski iríern Olga Schelin Martins idem
um. muro em 'frente a sua re-

area de 800' mt .ern Agua Ver-
sidencia à Rua Paula Pereira de psra Wladeslau Brozoski-
- Dr. Romeu Ferreira idem id-em Ado1fo Boddenberg e sua mu-
garagem e revisão da data da lhur idem 24,20'0 m2' em Agua
propriedade '- Desp. ouça-se o Verde paraWilly Gcrzeltz - Hans
Fiscal Rodolfo Jablonski. Dor se -

Bolloff idem 1.600 m2 a �Rua
achar em férias o Diret�r do Vidal Ramos, é Major? Vieira,
DMER, quanto a primeira par- para Alberto Raul Cazamanjou
te. Desp, do Fiscal - Obedeceu-

_ Norberto 'Fiedler idem 800 m2
do, o alinhamento e escoamento a Rua V,idal Ramos para os me-
da agua para SI terreno, cons- nores Luiza Zelia e Silvia Ma-
trua-se - Emiliano Abr.ão Sele-v ria Novacki . Alberto 'Tokarski
me idem fossa. para depósito de ídem area de 800 mZ para Nor-
gasolina, junto a Agencia Ford berto Fiedler - Aleis Stueber e
- J. Procopiak Irmãos, idem um

sua mulher i d/e m area de
barracão de madeira a, rua -Ma- 39.76ü, m"!" mais ou menos dos
rechal Floriano - desp. A pre- lotes 71 e. 7!' a Prefeitura Mu-
sente construção deve ser' supre- nicípal-LuizOoerhtze sua mulher
roida a goteira' para II' rua - Mel- i riém a i'ea: de 800 m2 a rua Vi-
quiades Moreira da Silva idem dal Ramos p�ra Benito G ..Bastos
pi construir uma casa 'residen- Francisco Beehel e sua mulher
cíal de madeira a Rua Curiti- .ídem area---de-2.41,6 m8 em Aguabanos. Vede pára Henrique _

Zacko •

Luiz Do....erlitz e sua �uJher idem
area dê 3.400 prolongamento
das Rua� '�ajor Viejra e Vidal
Ramos' para AroIdo Carneiro de
Carvalhu7'

Despaçho cqmo requerem.

'Licença para ,demolir
I

�

.

Jacob C�oupi�s�i idem) pre-
�1O em lYJaJ.QJ.YVIelta, - Augusto
Fre'ud- idem.. p/ demolir uma ça

'sa de madeir'a li ruà Senador
Schmidt - Rodolfo Franck idem
para fazer uma reforma em

sua casa a Rua, Paula :e_ereira -

Abrão lVluss.i idem pI demolir
uma casa de madeira "a Rua Se

'nadar Schmidt - J@sé, Toma
chitz idem predio - t,omo requer.

·tempo oportuno o necessario cré-
dito. '---.."
Art. 7° - Esta 'lei entrará em

vigor na data de !lua publicação.
revo�adas as disposições em con-'
trá rio.

Prefeitura Murilcipal de Canoi
nhas, 14 de dezembro de 1951.

Ass. Benedito Terezto de r.ar-
valho Ju!lior

'

Prefeito:
Ass. Moacir José Lemos

\

Jnp. ESG; :Resp, Exp. S�c.
,

,

a diretoria do 'Canoinhense, por
esta festa digna da soc'iedade lo�
çal. Aproveitamos a oportunidade
para anpnciar que outra realiza
ção elegan'te se concerta entre 0-
cldb Canoinh�e ,e o Bouq.uet:
UMA NOITE NO MEXICO:

'

.

GABY

Requerimentos despachados
pelo Sr. Prefeito Municipal, re
ferente ao mês de novembro de
1951.

DESPACHO. Como requer, es

peça-se ·-alvará.

REQUERENDO BAIXA DE

IMPOS'l'pS
'"

Feli,cla_no Coelho baixa impos:._.
to de um botequim em Sarífa.
Leocadia . 'João FeUcio Raimun
do idém de'um trole em Papan
duva - Otto H€'rbst idem carrp
de lavoura - Rrancisco Pedro
idem idem - Basilio Schulka í
dem idem idem - Alexandre Paul
idem idem - Estanislau Vargenc-:_ ,

zak idem idem - Luiz Rodri.
gues içiem idem - Orestes Bay
idem idem - Albertino Mar ques
idem idenJ . José Lopes idem

, idem ..; José Tomachitz idem i
dem -. Arejit.ides Guebert idem
Industria e Profissão - João Le-

. . ,

mos de Souza idem idem - Emi
liano Abrão $elerri'é idem um',
automovel- Afonso Morsch idem
de um botequim - André Dran
ka idem de um caminhão - Lu
dovico Lesnioski 'iderri Tndustría
& Profissão - Alvino Francisco
�úéh idem idem -}oão Louren
ço Peixer idem idem - Ervin
Schvarz idem idem Alberto To

karski idem uma camínhonéte
Julio Muller idem um caminhão
- Reinarhdt Krick idem de uma

bicicleta - Albino Ferreira idem
de um caminhão.

,

Despacho como requer.

REQUERENDO TRANSFE
RENCIA DOMINIO UTIL ,-

"

/

I "Dr. Beohara Séleme
,

y'Cirurg�ão":Dentistá
,<;_

.DeDtaduras totais·�., parciàis� Pont�s
,/ fixas e 'rr�óveis. C�rôas :açrilicas 'Odus

" "\, � ')

Consultas: dias úteis das 9 às - f2 -e' 14 às 17'hrs.
j

"

Aos sábados' das' 9 às 12 horas.
,.

I A-v. Sant;:r çataripa--
"

',TR;ES 'BARRAS

PARA J F E R·I fYÀ 5
, ,

_� '-.'

'ECZEMÁ·S,
� I N, F l.'A M A ç; O E S, ,

COCEIRAS,
F R I' E I R AS,
ESPINHAS, ETC. ,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


