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.. Nã� hli"'merior duvida, srs. VIsIonanos.

escrever - sugerir,· dizer em. alta VO�� falta
muÍto mteressante e côníodo..

. Ouér'v�r c(')mo é faéil governar: - enÚ� no Café, no 'Bar. fa
ça um�' rodinh8: na esquina dI! Fe!ipe �eh�idt,_.então, si�1 Cada um

dá- u� palpite1 .

- O' go�erno deVIa faz�r,' ImedJat:u��e�te, a reestru-,
turação. do "funcionário pííblic?j e?Ibe�ezar a nossa(ap�tal - levan.
tal' prédi"o,�.:suntuosos, �t�;, D�nhelr? e mato. O �aldo" e enorme. Co

mi?, é; f�cJ)�{.�Jll 1?o��os mID\,ltos esta tudo resolVIdo - o progra�a.
esta ela1;lQriilo, e. so executar.

Mãos a obra1 '

. ," <

,Os 'oposicionistas - do momento; ocupantes
.

do. E�tado, para
lá de' 2Ó anos � não '\riram,' as,

.

suas obrigações e as necessidades

prementes. quando nabábescam.ente"'usufr�iam às vantagens e preno-

gativas como donos do Esfadó; ,1- '. '�.:c.-,

No '''0 Estado" de sábad'o, 'ria nota !'Noticjas do Estreito'.' diz

0, árt1culis.ta, .<jue naquela localid�de, e�iste um, milhar de crianças em

id�de escolar, que'não se 'alfabetlzam por falta de escolas.
,

Estou de àcordo com o noticiarista. E' 'u� fato, inconteste. A

firma' que rie�hu�à 'providencia se está a artfcular no senti�o "d�, so°,
lucionàr 'aqo�le inadiavel problema. Sug,ere, n? entanto, que.e mUlto,fa
til a�,criação de um grupo escolar c0l!l capac�dade para lml alunos.

Está túdo' resolyido.,.
Devo lembra;, q'ue, de fato, se.úa um' ayan90 educacionat e

muito aproveitariá o escolar do municipio, mas, não é tão.'facil como
se

. ju;!�a ou COm? se e.screve;, E' preciso.,J.��o.lver çertos �roblemas e!ll
pnmelro log�r.· DIZ a nota: ,q�e o. M�mclp�o, .püde �UltO .bem te�
Gr,up0s, e até Esçolas NormaIs. Dmhelro nao falta. . A vaca esta

dando "muito 'leite'.'.
.

Dlha amigaI Se voce,. tem tanta capacidade 'para resolver os

pr�oble�as á,bandonadós até o momento, . por parte da�" autocidades

responsavl;lls, ,eu, lhe asseguro lima aproximação ao Go_verno do Esta-

. do, 'a . Qil'étOfjl do Departamento, e �esmo aQ PrefeIto' Municipal; nossos
quem sabe, .s'érá satisfeito' esse angustIoso a�sunto.
-

Te�ho c�rteia absolula,.que não só o Gove,rrio, como tambem,
,ass.l·,nan...t',esqualqu�r-diretor de r_epartição, t�.rá o pr:zer de ou�i�lo. .' . .

, � ,

Faça um memorandum - subst.an�lOso ,pr,�hco --- e numa· .

'Dados os dias sàqtificadosmeia redonda, exponha' a quem de dlreLt0'.'
,

,'da proXl'ma semana, este.

'1 t t't b
'

ver de perto, que 11a-o é tão
.

-

.

.

'. Assim o I us re es 'reI e,nse, .sa era
.

facil como, se pensa.
",I jornal 'não, circulará, sabado

Tudo isso faz lembrar., uma história que olivi: -«Que � n�: Greeiá, ,dia 12, só reapare.cendo, a
haviam Sete sabias e que, no Brasil somente sete que níj:o são sabies». "19 -ré:lo corr�nte:"MAcHAlnNHO Flf;HO .#

(Transcrito do «Diario. da Tarae» de Florianópalis)

II NfRIP,ltVIDI
Confo�m� noticiámos em nossa edição anterior, realizou-se quar-

ta feira uma: sessão extraordináriã'" da Câmara de' Vereadores
destinada a apreciar o VETO do sr. Prefeito Municipal à Lei sobre
o calçamento. Os senhores representantes, unanimemente, aprovaram.
o veto do Poder .Executivo, devendo, agora, ser submetido à d!SCUS
são e votação o projeto original que o sr. Prefeito encaminhara à Câmara.

:t .

.

A 28 de �arço transato, ás 14 horas,. reuniu.sel no Gabinete do

.

Prefeito Mtin�cipa�' á comiss�o �specialme.nte ,de�ignada p��a e
xaminàr as propostas, apresentadas a coneorrencia pública para o cal

çamento de duas ruas da nossa cidade. A!em do. sr
..
Prefeito e da

comissão integrada pelo Dr. Cesar G. Amim SobrInho e srs. Alexan
dre Novack, Diretor, do D. M. E. R. e Clemente, Pieczarka, "Teseu
reiro Municipal, estiveram presentes todos os concorrentes, em nu

mero de seis, a saber: Construtora Rio Negro Ltda., representada
pelo Eng. Humberto Menezes; sr .Rosalino Barbosa; sr. Miguel Gu
tervil; Eng. Vital' Doetsch.' A.' Bahrj e a firma de construções civis
Souza & Cia.

' ,

Perante todos, os 'int�ressados foram abértos e examinados, de-
/,--(idamente os,'docu�entos de cada concorrente. A seguir, -foram a

bertas as 'propostas dos concorrentes julgados habilitados, em numero

de cinco, pedindo, a Comissão, .p�aso para-: estudo e julgamento das

propostas. �
-. -

.

Depois de apreciadas .todás ai propostas, foi classificad� �m 1°.

'lugar a' dos senhores Rosalina e Waldemar �.arbosf.. que, assrm, v,ef}-
ceu a ooncorrencia devendo, nos· proximos (lias assinar o necessarro

t· " .' •

• '�, .•

contrato.
.

,"A' proposta .vencedora prevê
granito, com 'faix� GeEtra! de cor

ciadó 'nos proximos fdnta ,dias..

o calçilInento à paralelepipedos de
preta, devendo o serviço ser ini-

C�mpr;lô� �e�er�in��õ,�s do sr. Prefeito Mu�i�ipa_I,.'o <Dep�rtà-
,. ,menta Munieipal de Estradas de Rodagem vai 111IC13I',. nos pro,

ximos'ldias; �' Íevantatnento topográfico da estrada Canoinhas - Paula

p'erei,;á; afim-ele proceder' aos ,estudos de. retificação e
..

alargamento
dessa importante 'todavia. E' proposito.çdo Governo Mumclp�l alarga-la
para sete' metrps, em toda a sua extensão, refifica-la, construindo di
(\Tersá's' variantes; macadamizar as subidas e revestislà com pedregulho.

Essa rodovia, hoje, é urna- das pnincipais à cargo do municipio,

ja que liga uma importante rodovia paranaense - a �strada C�ritiba
• União da. Vitória - à ródbViª 'cat�rinense n. ,FranCIsca.

. Realizado :0- inipbrtante .plan� do Executivo. Municipal a nossa

crJ'ade: ",ãf<tairáj pór- 'c;edo� colonos e comércio do vizinho Estádo . do .

Paraná.:mormente ela ,Golo:a,ia Ve,ra 'Guarany e de outras adjacentes que

pl:lssa�fio ,a teÍ,,, �c;)Plq -ç�l!ÍtÍ'ó de consumO mais proximo, a cidade de
Canóinhas.

. -

.,: f
,

'pie�éntenieúte��
.

iodo"'ii Pauia' Pereira· - Canoinhas. está: pas
sando Dor 'reparos, . dev�i'tdb ser atacadas as obras de retificação e a

IJtrgam�nto 'nos pro;xÍmos tres mezes. '-.

_
. "

,Gr�y·e r·n a.r �na· Rua!!!
Administrar no papel,
isto, preçisa aquilo - é

, . �

Cenoinhss
s .' Santa Cata;ina, 5 de Abril de '1952
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1 •

Sobre o' selério,.."

Dezembargador
/' Edgard de Lima', . Dirigem'-se os Sindicatos de Santa "Catar-ina

Pedreira' ao Deputado Federal udenista Dr. Jorge Lacerda.

I' Azíago, sem duvida, para a "Os Srndicatos abaixo assina-

magistratura catarinrllse, o auo dos., que congregam, milhares
de 1952. Mal refeita, ainda'; do de I operários, vêm manifestar
"J'Ilde golpe sofrido com ,o\des. de 'público o seu reconhecímen-
anarecimento do saudoso De- to à corajosa atuação do depu-
sernbargador Urbano Müller Sa-. tado Federal Dr:. Jorge Lacer-

)('8. Presidente do Tribunal .de da, qué na Câmara Federal er-
.

J ust.i�f' do Estado e novo gol- r" gueu a voz 'defendendo -os in-

pe 'foi desferido contra aquela terresses de nossa classe, rela-
Casa dê tão honrosas tradições, tivamente à questão do salário Mauzirlo Moreira

. . Presidente do" .Sirrdícato dos
com o inesperado e prematuro mimmo.

Trabalhadores n'a 5 Industríasfalecimento do Dezembargador Não precisamos entrar em .

E', E!> d
. Metalurgicas, Mecanicas e. dei dgard de ima . e [reira, sem detalhes. Como. todos sabem, a Material Elétrico de 'Joinvíle. ;.nenhum Iavor urna das figl�ras Comissão do Salario Mínimo

exponenciais da magistratura sugeriu ati ilustre Presidente da. 'Firmino -da silvâ
ca tariueuse,

'

Repúplica a fixação de um sâ-', Presidente cro- Sindicato dos
"

-

1arI'0' minimo
-

para o' ínterior, Trabalhadores na Indústtia doLigado à nossa Comarca por
estreitos

-

laços de efetividade," que já vem sendo pago pelas Trigo, Milho e' Mandioca, do

o· passamentoile Edgard 'Pe- classes patronaís. Arroz, dê Torrefação e Móag�m
. do Café, do Café, do Mate, dedreira repercutiu dolorosamente O desacêrto "dessa 'Comissão Massas-Alímentíciass-_e 'Bíscottos;em tO,da' a n?ssa. cidade.'

.

foi tão �víd�W�i q\J��,��trões .de;:C�rveja�e-1 Bebidas em ge.tal, _

Promotor Público, durante que já haviam delíberadô Vau-'{, .

tio WiFln:Or' e..,de(Ooces e Cansei':"
muit�s anos, da Comarca 'de merrto no!�ialarios 'tios setis 0- Vas .t\:;;imeriti'êiás de Joínvile,
Canoiuhas.rquando o índice de .perários, 'já

'

superioré's.,:." aos ', .. �,
.

fI'xados atualmente, não o fize-," ' .. 'Pedro' de . Oliveir� '. .<'l'iminalidade; aqui, e�� elevado . .

e o «cartaz)5 do ex-Conteatado,. ram baseadôs nesse fato Presid'ente pO.· Sindicato dos
. '.. Trabalhadores' na ,Industria de

tram,pus.'e. .ta f�onteiras, ojove.� I
As aeu�ações que porventur$ Fiaç&o.e T�celág�lJl., de Joinvile..B!lcharel, pela sua coragem, pe- se tenham feito ao nobre De- ,� "

(Ia' sua 'retidão, pelo seu 'irre- putado 'Jorge Lacerda, pela a- MoáciI' Jo.sé.,�� :SilV'a "

prochavel

ca{ate.r. conquistou a

I' ·titude desassombrada que assu- P.r�sid�nt� dO" ',Síndic8'to d'Os.'
sirilpatia e a admiração de toda miu em beneficio de nossa elas-

.

Trabalhadores .na Construção,
a gente canoinherise. Removido .

se, são frutú� simplesmente da civii; de 'G"eramica" para '(�9ns�
.

o
nesta com�rca. deixou. aqui so- inveja, e de despeitó.· , truçãQ e dos, Onciais:Marcenei;.,
"lidas amízades que perdur!l�am >,

, tos �e 'Trabàlhadorés nas Indus- i;

e lls"quais ele. sempre de!otou O jovem·' p8;rlamentat, . que trias 'ae Sêrrariàs� e 'de M6veili
i

Part.icular. atençã'o.·· tem sido prodigo na defe.Ja das ,de lViaaéir�' de ioihvil�. -

". ,

classes, desfavorecidas, como, . .

No Tribunal' de Justiça im� bem atestam 'os .tràbalhadores , JO=ão' 'Sa�tiàgo
,"

.

pôs·se perante seus c'c)legas COD- das minas de caI'�ão, e.J'Ir-bene..; Préiderite do SindiCato dos
q�istando-Ihes a admiração e o ,fício do� qua,�" proferiu varios 'TrabalhadQfE"s rio Comércib Ar-
re�peito. Inteligente. culto; jus- discursos no Parlamento Nado- màze.nad6i-:'de Joinvíle.
ticeiro: liberal, honesto" foi um nal, os quais tiv{'ram, prof"Í}da_.;-

" . ',. ,;;� x x
Juiz. na acepção do. térmo: Sim- r�percuçã'à em todo �Rais é um.

'

Da cidaq!=.. de Laguna, I) de-'
pies' e afavel viu-se. na Capi- te'stemunho. elQq.y,e.n.te�do seu a- putado Jorge. Lacerda.'recebeu ..tal do Estado. cercado de unia Oiôr aos patriêios relegados da ainqa, os segui:::tes telegramas:'
aura de simpatia e, de respeito.. sorte.

,.
",

-

«Enviamos congratulações peloEra
.

admirad�l por todo!. em Com esta sh:nples_,demonstra- oportuno....dlscursó pr9ferido' re-todas as camadas sociais: En- ção de simpatià e 'solidarieda- . lativamente salário mínimo. A- ""'_
tre a gente humilde conquistou de ao ilustre deputaqo Dr. Jor", braÇos _ ':i\rno Je,ãu Jeronimo,
corações. Ent.re selJs· colegas e

ge Lacerda; rendemos o preito Presidellte Sindicato Tr8Qalha�' �

suhordinados fez amigos leais da n05lS8 eterne gratidão, fo1'- dores Armazens de Laguna».
.

e devotados. 1 d t I f l'
.

mu 8n o vo os pe a· sua e ICI-
«Sindicato,Estivadores e M;!i'�'dade, pelo bem do Brasil." ritimo& envia felicitaçõesmotivô

Luiz José M�d-eiros . importante discu'rso �obre sa1á-
Presiden�e, do Sindicato dos rio minimo. Cordiais saudações

Estivadores de Itajai. Arlindo Pacheco, Pl'esjd·e!lte>�.
Tiago José dá--Silva

Presidente do Sindicato do Co
'mércio Armazenador de Itajaí.

Nestor Ermelindo
Pre.sidente do 'Sindcato dos

Trabaíhadores na Industriá do

Papel e Papelão de ltajaí. :
Marcial R. Pereira ,

Presidente do Sindicato 'dos
Conferentes e c.onsertádores de

,Ca.rga e D,escarga de Itájaí.
."...

,

·Ar�stides Linhares
-

I

Presidente do Sindicato dos
Trabalhado,res na Industria de
Fiàção e Tecelagem de Itajai.-
Fr�Ílcisco' Antonio M;rtin�'
P�esidente do'" Sindicato> ,dos
� _,. , c

.' TpàJjàlh�Qore8 JlQ:. Industriá de
C-oNstrução OivH;;{;l,�:, ltajaí.

-

M,oàci( p�iio�ó Bastosn
.

.,.
,. ..<t" .,

. Pre'sidente dtL. Sindicatàrilés·;;·
Empr�gado�s, �ri0 Comércio �e

, Itajaí. .;", .

.
.,,'Severo Lazzatio ::.

.

Presidente -do- Si'i<ldkato dos
Trabalhadores nas Industrias

Mecânicas e de Material Elétri
co de .Itajaí.

Oscar Martins da Silva,
_ Presidente do -Sindicato dos
Oficiais Márc�neiros: e ,Tràba�
lhadores nas Industrías-de Ser
raria! e de Móveis de Ma
deiras de Itajaí.

Foi, eln' suma. um HOMEM

daqn�les retrAtados por Kiplilig
,no seu monumental poema.

/

Inserindo a presente nota,
esta folha, falando neste ios-

.

tan'te pela coletividade canoi:
nhense, rende à memória de
Edgard de Lima PedreIra ho
mClI<lgem de grat,idãó e de r:e
conhecimento pelos ,inestimáveis
flerviços que dele ,recebeu.

.�
,

cioê, "'vera Cruz"
'APRESENTA·.

HOJE:- As. 20 hOEas
A ,VENUS DA PRÀIA
e a continuação do seriado
A TRIBU MISTERIOSAComp um iíDic� homem a

gente de Ganoinhas comPllrece
a-Ô ..e:pultamento de E<;lgard Pe

dreir,a e' deposi.ta 'sôbre a sua
tumba a- palmá da ,sauMde.

, -

Amanhã as 14 horas - Repr,ise

Domingo:- As, .i'1 e 20 hs.,
.

-

MEUS SONHOS TE

PERTENCEM
"

E� tecnicolor - com Doris Day, .

Jack CaFson, Adolfhe Menjou e
Lee Bow;nan ,- Censo Liv,re
Segunda feira:'" REPRlSE·

'"

Aos
,

--

. .' •

fi

, Terça feirá: - �& '","20 horas.
.

Um�' múlhe'r dontra
.

'Mundo·

A Direçãó'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Anexo ao escritório de
advocacia do' Dr. Arolde r=

.
,

Carneiro. de Carvalho, e sob :=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::1:::::::::::::
••

-'

':C

�h�::�oi����:���d:md:;:��:� ii Ban(o. Ind. e (orno de S,a. (á�tarin'a S/A H
famento Imobiliário, que ii Matriz: ITAJAÍ "\ - 'Enderêço'telegrafic:o:« I � C O: Umediante módica comissão, 00

" ..

encarrega-se da aquisição é II Taxas de D.�posi,tos
,
I

da venda de imóveis nêste ir CONIAS D� MOUlM�HIO CDNTAS A PRAZO: . ii
município, como tambern de 5i A Disposição 2%a. a. Com avíso de 30 ditrs

.

4%a. a. !I
loteamentos e dos necessá- !5 Limitada 3%a. a. "", "" ", 60 .

,�, 41h%a. à. i
rios registros pa"?a a venda .!!'Particular 4%á. a. " " "90 " 50J0â.

8'1' 'H Limitada EspeciaI4Y2%tt. 8. " " " 120 " 5112%8.1(de lotes a prestações. :: " . "( " 1 ano / 6%_. a.
Desejando vender ou com, ii DÉPÓSITOS POPULARES' 5% ,<'>'.

prar um imóvel, dirija-se ao II '

"
.

'�
.- ,.... n

escritório cioDr. Arolde Car- II A��?��a �e��� cij�d�,à Praça r�urcj ��ll�r, e�q. R. �aj�r V��it� I
neiro de Carvalho que des- ii I\pr� ���, ç�nt� ,:""q IIhlÇ�" � R��ue ,�o� Çh�9PÇ� II q� l� oferece àvenda lote,.� ::::::::::::::::::::::I!'::::::::::::::::::::::::m::::::::m:::::m::::::::::m:m:::::IIu::1ie chácaras na florescente t'.';",.,�',�h:�(;'�n;" r:'�''''I'.:},� ,,, ';�',",�<"l, !. �
Vila de Rio das Antas .

, RUa Vidal Ramos

F
,.....'

rÓr

FonJ, 119 - éaixaposta\ 94' DR.� SA""
.. ·.UL. e.,r','.:.\ '. ÇA.,:�.Q.VALJ-iQ._,;:�,

Canoínhas - Santa Catarina
.'

-�-------
'\' '. ��Y;Qgaçtº ." : '

'. >,

Escritorio e reside�Ji� ..
. ;.

c"

Rua Coronel Albuquerque sl.'fJ ,- Fone 2,05' '

Canoinhas S. Catarin'a
",' �.� ··0 ��- {o' J.l \.�

'Faça da
.

�c Wolfram��
át-sua transportadora oficial

,., AGENCIA

;À6INÇJ4' JOÃO ,·SELE.M8'
'Ruá Fe���eS���dt s/ri

_

Dist�ibuidor dos. afamados caminhões: M Id
.

uma chacara, co� 15 alqueires parte cercada, com uma
�

"
'

.. , '
,

'

, ,_ O, ura.s: casa de morada, bàrbaquá' e malhador para. he.rva-m9te�
Mercedes

.

Be'nz '- Renault - Federal Uma infinidade de tipos a uma chacara com 9.000 m2.sÚa no logar X�rqueada,
Âutomoveis Mercedes' Sénz e Do K. W.

/

seu agrado pteço de fabrica. toda cercada, com p�quena casa de morada.:'
,

-

''''i '4
.

. -' só na 1 casa de morada à Rua Major Vieira.
"

'" � .. trate,res�?..HANO�AQ'" .,� RiH�ULTó Vidraçaria Canoinhas Ltda.
, Tratar com Dr. CLEMENTE 'PROCOPIAK

'Mplqtes� EsJàéionári,os e ,Conjuntos 'e;. Rua Coro�eí Dulcidio ssi ou- Praça Zacarias' 80', 3" �ndar
létricos ,'.- Peças e A(e�sºílp$.>.emlgefâl. : [l.. ,r, ' .

' '

"

.' ;;",·,,"C''U R I-T I B A' .." :. ,:'!
.

< 2x /

<�7:l'ft· �O;FI:' I.H A' ·S··,"
..

·'M el ( A,":�:,.{I,,�,r::.','�,�.,',�,,<j,.., ...,.. '", ..

- r.�ascoal�·· b
li.,;" .�, � -' -. '

• �

-: .

" ".�_.�,","'- � Te'm om�gb�to ii Lâ$: .Iãs e mais)'lãsr> \.

Rua'p: Pereira" 16 ... Teregr�: Serll!�o�'�fQ�:e/f79·' ti;' ",\s�scas de oV°1.fe,(J 't

T I' '"
um·variado sottime�to peJos

I ,1"".:'
�

, -,
j '1 "�: � 1:;,"<;' ;;.,< ,_'). ,<-- :' ovos de .madeua ome tia e�_;;:? ". ,;- ..

'

��nN';menQtespreçosljáelÍl':exposiÇão(ANOUUIAS· - Caixa "Postal, ,1-2 ""�&�Sta:�,..·(�atarina�� j � "P' .

B
� 8t·a. (1Ii'o�r'''e')ja'<

. ': lfv'\PR,éz7(Pltlt.,'í(,�
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.

't nnclpe azar. 16-P I� h
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'

a,51a�A�s"�ra�ggg�Rg���S1'5!gQgm'
m

'

,

m

s ATENCÃ-P ,. �
m m
ce Acaba de abrir suas portas ao publico desta cidade, o m

• .1. '.J'

m' ,

" m
m "PR'I�CIPE, BAZAR mI ...ithad� á Praça Lauro Müller, especializado em �

"" ce artigos para presentes em geral, brinquedos e qua- m
m dros de toda a especie.

� m
'�" .,'

m
ce Certifique-se da: verdade, fazendo uma m
m ..' .' 'm
m VISita sem comprorrusso, >-, m
m '..

.

, 'm-

I P,IQçip� das Novidades I
a '

." .'
. "

4x233 m
·q�A���A�Jf��p�.,�a�aetEi����eJ

.
�.\ ., .

?.
"

:

V�NDEM�·S�··,

�

'�Y,�! �,��ar'" l's��',-, �.,.bas com quotl de ª
.

, �'o.(to) ·Yagõ�s p'or ..,�!o ��. ��,I,s t!,",
" Ig'csmqy,r I�' VíéUf dr �s _

H.��. ��e�!Y��.
, 'IE'D, .UJTO R.A�O� '1EL

.

•

•

r
,-'

.H 'f� l.+t\--·;.,;", " j. �:J; ,
_

�e�, �, tra!��,"c0l!' O �!. 'E�T�f4"g W�"'��Y�K'
,J •.•• ••

- , ,- ';.(alxa ..·Jostal,. 138 . '·(Inolnhas..
.� ,.... ..� ;:.ç. ,i s i ��.t:J\t .": �:

.... '_<-

I
", 4',< -;,- _.� '. ,.", .. " ,. ';", _. -. .",

•

--, ,

--

. III. &aSJz·loote fla$telQ .

" -.._ '''- , ._:
.,. _..:". • -""i�_. �'.��;iI � \.. 'l' � �. �,

, ," Morne 'Cástelo' - e.�,�R!�.._ g�§ �!l\'� �.' ... '
.

'���jsi' �y� dJ's�!�t�·, fre,a.���!�· �4�,.ctrSRq�'
'â�' um vári'àdf? sortimento de,' fa,z:endas, rpupes.�.;.-� _,f.}4.;.t'�:r-. _:.�' ,

'�"'l t' �'- r.�: ?' .. ,,-'�t·
�

feitàs:' C��':)éUS,' ca,�ado�/"alúrilini6s 'e' os 'a rtig'os': .

I � " íiriri1;�va !)�ssldade !:l�I?�:, in�G,"e� '�reç��
.

. ''''" �... .. ' ". '. da praça ,

.

II �ijJ�������� co!�[�aS I���rc�se Casà.�M9ntê :t��as{ê!f>' "
I:' '.1

�,
., ,

,- .,:a$�,'rrrelhores da:,praca �os: m�nor:'ã�' pr�ço�
,

.

na'C:6tSA SEZEFREDO
r�"'; \".1:1'" " I� �f",;,:."_' :',r "t:'.

,;, , .. �.�'. �"� t ... 1�.1' ��.'

Desconto �special p�ra revenQe�.ores'
.... ', \,:' J� pT,;

d.._ ;{�;:-I.. I. "A : �'--I·'.' <. K'I)' �.', t ";; <, �l�'�' :.ir"

só·, na (asa Sezefredo de Siegfried Olsen
•

/

'Mecânicos
r,

.

e Ferreiro
. P:r�Ç\�A-$�
Oficinas fec8nicas
.,
," '- DE -

... , ,,-

João Seleme
COMPRA E· VENDA

'DE -IMbvEIS

,

O. maior �?rHmento de

Artigos, q� pascqa
'_.'

. '�. s. encontrará 'na
.

! .

'( ,

-

'E'1ItlYllt�,,4 1�e1(;"
ovos - coelhos - estojos etc.,
das melhores prócedencias.

I: �\.
_

"

.'� \,
: � o;;' �

..
'

'<�o� mepg�e§ ,preçÇls;,

'li' J'f • _""
r .fI, J�' , \

,

c'", 'I;� :' ;, \ ','_.' '�' !

Antonio Knorek
.

. PERITO· ESTOFADOR'
" J., , to ( •

Ofér�ce seus" servÍços à ru�
I Vi,dalItamqs, junto à bficina
! mecanica de Otto Meiners.

I .".
22óx4

Lenha Picà'da
: Bem :·seca. .:.. D�pósito per':'

,lIÍqnente,
.

com ,entrega a
,

�" .. domicilio.
. .

Pedidos ppr telefone 226
228x2

5-4-1952 '

Vt;,de
..

e Oficina Mecânica
, ,

BASILIO HUMENHUK & CIA. LTDA •

CANOINHAS - Fone, 145 - Sta. Catarina

A V I,S A

Que já está funcionando a bomba de gasolina,
�tendendo a qualquer hora do dia ou da noite

. '"

,
. serviços de urgencia.

.

Gazolina, serviço mecânico de errrergerlcia,
oleo, ar,. agua, etc ...

.>;' •

TERRÊ'Ng:';"A�;'"\i�Ni>4�'
76 plqueires de terras�no Papuãn, entre as Estaçge�,
de' T�un�y, e , P��lf �e,�����, c,()�! 5sasa/ ��r��é�o,; �,at�:

. oaqua, matas 'e '20 cabeças de g�d�.:• . .' ,., 'L, •

Tratar com RICARDO,;.TA.'\lARES, 'l'res Bqrtas.;•

" "r !.-!. :'." ".' 1,,' �"�;;< ''': �36x2.� ,

c' .j
.. �;". '7 . 'Ir'�;;� • ,I _.�. � '. ; L,'

"

Dr: AroTdo 'Carneir6 de Célçvalho
J,' .::;", ''1'' :A,DYOGAD0.' J:-- r ';' "'V!'

(Inscrito na 0:rdellÍ 'd�;�;Àdv�gado� ào- Hrasil, Se�ção, 40
.

. Estado de Santa, Catarina, sob 110. 360) , ,"c J ,

, ,

"-, _ ..

Inventários, cobranças, "contratos e outras causas'
civeis e 'comerciais,: Direito industriár e legislação do,
trabalho _.

.

'N aturalisa'çÕes
.

e" titulos declaratorio�;
-'

Causas .Ç'rim1nais. ,j, r "'I

J�,cr,itód.o e resid�ncia;' • '!
" �;:,

Rua Vidal Ramos '-,.�' Óa�Oi,�has S�': C. }, ;. -

l !
;t- ',""

.-

:Terrenos e casas á' Ven.da� "

f

,

\

Forquilha' (Agua ,Verde)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'PREFEIJU\RA MÜNIC!PAL"DE CANql�HAS'
Balancete' da Despesa 0Hamentaria 'referente ao mês de fevereiro de 1952 ,

. ,'"

TITULOS
_

, .,Código
Local

o AD+VIINISTRAÇAO GERAL
O O LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
O 01 Pessoal variavel
O 01 1 Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
O 02 Material permanente
O 02 1 Aquisição de móveis, utensilios, etc.
O 03 Material de consumo

'

O ·03 1 Material de espedíente, livros, etc.
O 04 Despesas diversas
O 04 1 Serviço postal, telegráfico e telefonico
O 04 2. Assinaturas de orgãos ofícíaís.tetc.
O 04 3 Ajuda de custo aos Vereadores,
O 2- EXECUTIVO - GOVtRNO
O 20 Pessoal fixo
j) 20 1 Subsidio ao Prefeito ,

,O 20 2 . Representação' ao Prefeito
_

O 20 3 Representação aos Intendentes .Distnítais não exa-
}.:, , 1. 'c tores f'; .'

:0 23 " Material' de consumo' ,

'O ·23 1
'

Aquisição de combustivel para automovel
"o 24 ,',' Despesas: diversas ' ,:

1) 24 l;::::{";Custeio de veícúlos, moveis e utensílios
:Ó 24,,2 Despesas' de transporte do Prefeito, quando em via-
r:, ',. gem administrativa

,.
"

"

'

'O 2'4, 3 'Diárias ao 'Prefeito quando 'a serviço fora do muni-
o, o, cípio

O 24 4 .Díárías -aos Intendentes Distritais' quando em ser-
�

" :i:' -víço no· interior, ',', 'I;," ", c�·; "cr 'j ,

O 4,
'

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
O . 40 . , ' Pessoal fixo ' !

h 40 1 Secretario � Padrão Z3
\ '"

O 40 2 AuxiH.àr de Sectetaria-.:__ Padrão R
.P 43 Material de 'consumo

'

,

,o 43 1 Conservação de mqveís eutensíllos I

/ ,O 43 2 Impressos e material de -expedlente
O 44 'Despesas div�rsa�•. , . v;�: "; ,�.;

� 4� 1
'

seryíço ,postal "

.o 44., 2 'SerViço tel-egráfico .'
r--

:..

O 44 3 'Telefones
p 4� 4' Publicação do expediente
O �4i' 5 'AsSinatúrà:S" de' jornais oficiais

..,

o 7
_" SERVIÇp� T�CNIÇOS E ESPECIAL,IZADOS

º 'lO
�

Péssoal fixo'::,"�' .c' -:': •.

. "'.. >'.

O 70 1 Diretor da Fazenda - .Padrão Z2 -

, P 70 2 ,Contàdol",":"" Padrão Z2, ,

'

O 7Q 3' Dois Escritúrários _:_ Padrão U
Q 70: 4.

. Escr-iturario 'AFquivlsts -'-o Padrão R
p 70 5, AJmox8l'ife_ -::- Padr�o ,K . '

Q 70 6
'

Auxiliar da Agência Municipal de Estatística
� Padrão' R

�.

':,.'
"

P 70 7· Agente: Floi'�tal - Padrão T .'
. �

p ,73 . :" M:aterial,de çonsulJ1o
Q 73' 1 �ivros e" imptéssos '.

() 7". Desp�sª,s div,,-rsas. .. .

O 74 1 I)espesas de transporte de funcionários quandt-? em
J: 'sérviç'0-' ,'.;, .,,/
"

O 74 2 Diárias a funcionários em· viagem a serviço
O 9 ·SERVIÇOS DIVERSOS
O 90 Pessoal fixo
O 90 1 Porteiro-Continuo - Padrão O
O 94 Despesfs diversas .

O 94 1 Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
1 EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEmA
1 O ADMINISTRAÇAO SUPl,ERIOR
1 00 Pessoal fj�o
1 00 1 Tesoureiro:""" fPadrão Z
1 00 2

'

Quebr� ao T{!soureiro '

1 02 MateJ)'ial'p'ermanente
1 02 1 Aquisição 'd� máquinas, moveis e utensílios
1 ó,� Materi� de J:onsumo
1 03-'1 Material dé eXpediente
1 1 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
1 11 PessoaÍ variavel
1 11 i· Pêrcentagel1l para cobrança geral '

1 13 Material de consumo
1 13.1 Aquisição' d-e talonários, livros, etc.
1 14

. Despesás diversas
.

_-

1 14 1, Percentagem para cobrança da dívida ativa
·1 2 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
1 24 Despesas diversas

,1 24 1 Viagens de interesse do serviço
2 SEGURANÇA PúBLICA E ASSISrnNCIA SOCIAL
2 5 SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
2 50 Pessoal fixo
2 50 1 Carcereito � P!:).drão, K
.2 8 SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
:2 84 ' Despesas diversas '.

,

2 84 1 Ao . Estado para, ,manutenção do. destacamento po-
licial

.

2 8"4 2 . Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)
2 9

;?'
ASSIST:mNCIA SOCIAL

2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 ,4
2 94 5
2 "94 .6

Desnesas diversas
Esmolàs a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a

Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes \Assistência a presos pobres_/
Amparo à maternidade e à infancia

indigentes

DESPESA ORÇAMENTARI-A
'. Anterior I Do mês . I Tót�

-

Cr.$Cr.$
�

{

200,00 200,00

900,00. 900,00

320;00
.

400,00

1.800,00 1.800,00,

9,650,80 '7.803,20

240,00 160,00,

700,00 700,00

1.800,00

3.600,00

17.454,00

Cr,$

400,00

720,00

400,00

1.400,00

1.392,00

Art. l '
- Fica o Poder Exe

cutivo autorizado a adquirir do
Estado de Santa 'Catarina, a

importancia de Cr$ 447.500,00
(quatrocentos ,�. quarenta e sel�, -, r , , •

mil e quinhentos cruzeiros), em R:e'g''1'··S'tr'O'
,;"

'C''I·Vel·,I·--.·.Bonus emitidos de acorde com
a .lei n. 528, de 10 de setembro "

Ed" I' 149'
.

,

de 1951; .' ita ..n,· i

Art. 2' - O pagamept� '�es-. J��o Batist� d� Gó'ss,-Escrivão
·

ses bonus será feito com o sal-" de' Paz, do-Distrito de Paula Pe
.do devedor do Estado para com reira COJ?arca de Canoiuhas San

· q Munícipio, 'erI_l encontro=def ta Catarina., Eaço a�bp :CI4!')'�re�
1 contas;

. .

"

.'
"

tendem casar-se: Jo�o,Glaba e

I . '.'
-

..:.. ,t "
-J .: ,Olinda de..-,paula,· Cordeiro" EI�

1 • �r�. 3 - É facultado s? Mu- .

; solteiro, lavx;�dQ.r, residente neste
, mcipro, pagar. em bonus, ate,25% .. distrito" onde é"' n"a8cidõJ�á' 27 de.I (

.

t
.

P' to)d' "
I vm e e. cinco or .c�n, o e con-

� J,anejro .de 1,�28. Filho legitimo
• tas umcas, SU_PE'rIore:s ,�.a, ""Cr$, . de' JÓ'ão -Glaba (falecido) e de AnaI 10..000:00 (dezmil�ruzel'ro�), com "Glaha, '.

. .....�
; me�os de ;30 'c.(trmta) dias .. d�. 'Ela' é �Óltéir!l' ;doib�siicá: \ iesij
i atrazo,.e de acordo c�m a parte, d�J;l�e,. néSte.' PisVit__o ��de é nas:-;:
1 i § umco -rr Os aludídos bonus CI41i a 6_,d��rna,rço','.d'e 1930, fl�;
poderãa ser caucionados para a lha. legitima de José de Pa,ul�Z'

j realização -de operações
.

de 'crê:"
.

Bueno e 'de Maria Rita' Coraeirõ.
, dito;

-

Quem souber de algujn impe
! "Art. 4' ., Para' ocorrer as

_.' dimen'tõ acuse:() ná;"forni�'�d'á �leh
despesas constantes dos, 'artigos

.

Paula P�r�iJ'a 29 1I!a.rço dé,195�;t.
, ant.eriorel, fic��o 'Exec�tiyo ��� ;" Joã·q>Baptis.� 4e ;:GQs,; �;torízado a abrir um, crédito es-

_ ",' ,,., Escrivão; .'� J,

i pecial de ,Cr$ 447.500,ooc (qua-
-

.: e
> ," :.:'

" trocentas e quarenta e' sete mil
p

. �.

,I e' quinhentos cruzeiros). " revina�s� tá ,pa,rc} -; Oi ..in:·;
.
'Art. 5' - Esta lei' entra em vemo e v�j'a o: lindo t�

vigor na data. de . sua publica- ',.' -, , "

ção, rev�g�das as disposições sortim�nto dá. '�rc
,:.

�m contrarIo., " �', ,', .-' ;<., "').

Prefeitura • Municipal ge Ca- . , C ,a s a' ,�'Et, I i,t a ,.

Bainhas, 18 de março de 1952.

Benedito Terezio de Carv.alho Jr.
PFefeito .o." �

.' /
Moacir José de Lemos .. :

Resp. pelo e�p. secretarÍa

LEI N. 175 '

Auturiza aquisição de bonus
do Estado e dá outras provi
dencias.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, faz saber que a Câmara
decretou e eu sanciono a seguín
te LEI:

LEI n° 176
ABRE CREDITO ESPECIAL-
O Prefeito Municipal de Ca

noinhas, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu saneio·
no a seguinte lei:

Art, lo - Fica aberto por con-
'

ta da arrecadação ,do corrente
exercicio, o crédito especial de
Cr$ 132,500,00 (cento e trinta e

dois mil e quinbentos cruzeiros),

Prefeitura Municipal
AVISO

Torno público, ser terminan
temente proibido a .�ssageIÍl
de pedrestes pelo!l canteiros do
Jardim da Praça Pública.

Será punido convenientemen
te aquele que transgredir estê
aviso. Moacir J. U:!mos

Resp. �xp. Secretaria

,PROIBIDO
Francisco Carvalho; torna

publico
<

ao .povo em geral,
_ que dotav,ante não ·inais per
mitirá a \ passagem e.n ter
r�nos de sua propriedade,
sitos. em Caraquatá, não 'se

responsabilizando pelo que
possa, acontecer aos. in�rato
res.

Canoinhas, março 1952
3x

para mecanização dos . serviços
contabeis e de receita desta Pre
feitura.

Art. 2° - Esta Lei entra em

vigor na data de sua publicação,
, revogadas as disposições em con
trário.

Prefeitura Municipal de Canoi
- nhas, 20 de Março de 1952.

Benedito Terezio de Carvalho.J .. :
Prefeito.

-, Moacir J. Lemos '

Resp. í>: Exp. Seccr.

, ' ,
,

E'rl1()ldlfr:acõê>s'Í ),L
Quadros -:SàÍÍ-tbs: ���r��b

,perfeito 'e. garantida, ,.

, só na

Vidraçaria C�DoiDh'l Lld.: ....•
., 1 r

,

Gaitas PianadasF
TOD:ESCH·INI

ai melhores do 'Brasil'
A venda: na

EMPREZA FUC.K

,Vidros: ,_

Toda· Especie, qualquer
comprimento;

"

largura, :OU·
grossura..

'

,

.' : ..... •

Preços �sem concorrencia
.

só na

VidraçariaCanoinha$Ltda
"Fone 277

Viagens de ida e volta à
Alemanha com estadia e ex

curçã'O <\e 12 àias, em onibus,
por somente Cr$ 10.350,00.
Informações na

Casa,Erlita·
í' �

Em sua casa existem
vid,aça� quebrada� ?
Disque para fone' 277 e á

Vidraçaria Canoinhas L!4a. a
tenderá com prazer a domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São� José
-

Eras da tribo de Judá. Provinhas
Da régia estirpe de David. No entanto,
Singelamente, ias vivendo a um canto.
Nas de operario, condições mesquinhas.

Mas tão egrégio o espírito mantinhas
Que mereceste o' encargo sacrossanto
De resguardar o virginal encanto
Da inefável rainha das rainhas.

"

Salvaste o Salvador, quando, proscrito,
Foste um refúgio Lhe buscar no Egito
Contra os de Herodes inferna tS ardis.

Tens urna glória, singular: divina,
Modesto carpinteiro, na oficina --<

Servia-te o próprio Deus, como aprendiz!
AFONSO CELSO

-------....... -------
ANIVERSARIAM#SE

DIA 13:- Sr. Adolfo Schramm
Roselí, filha do. sr. Henrique
Prelvltz.

DIA 14:- Sra. Elmy, esposa
o sr. Mario Mayer; srta, GEmo
veva-W,ojciechowski; G�ni ivr�;.;ria, filha do sr, Pedro P. Por- '

t�; :,T, Bruno Hugo Colodel; sr.
Tiburcio João Carvalho.

HOJE:- Dr. Saulo Carvalho;
sra, Herta, esposa dó sr. Joa
quim Gomes; Vva. Chams Se
-leme Sahr: sra. Irene, esposa do
sr. Manoel ,tungles.

'

AMANHA:- Sra. Joana, espo
,

-

sa do
-

sr. Rodolfo Bayerl; • sr.
, . .� � 1

Tufi Calil Sfair; -sra .: Ema, es-

posa do sr. Luiz E. Tack.

X ·DIA 7:- Sr. Ger�ano \vein
_ fúrter,

DD\ 15:- Sr Carlito Crautche
chen: Marlene,' filh� do sr, Mie
cislau Bojárski; sr. Milton Nunes .

'J. pIA 16:- Edgard, filho, do sr.

'Osvaldo F. Soares; sr. Firmino
'de Paula e Silva.

.DIA 8:- ,SF. Henrique Prel

t vitz;� Lucra, filha do .sr; Carlos
.

__ �., Mülbauer; Ilsa, filha do sr. Er
, neste Kbcn. ,

X ,DIA 9:-' Sr. Eril'Hio Olsen, re-
,sidente em Joinvile; ,

1;
, - iJIÁ 10:- '�rdrih: fÚho' d� sr.

,�:{t"b Mâx Scnúmaéh.er; sra.'Mluia, es
f':-;_. posa do sr, Jacob�.seIeme.
�,;�� �

.

.
_.

;\"
DIA u- Leví, filho do sr..

,

' . Leonardo Brey; Odracir, filho
do sr.,.-<Ricardo' Olíveirà,

�';;;
.. '

'-

\(' DIA 12:.; Srta. Vitoriá Sele-
'I\: méf;lproÚ�ssora em j�invile; sr.

,Lróp<i}do Mayer; 'sr," Modesto
Zafílolo.

"

DIA 17:�'Sra.
'

Cornélia,' espo
sa dó sr, Adolfo Schramm: An
tonio José, filho do sr.. Félix
da Costa Gornes..

' .

DIA 18:- Carl Heinz, filho do
sr, Emilio Sobottka; Olinda; fi
lha do sr. Willy Hoepfner; sr.
Zenão Mazurkevicz; sra. Marta,
esposa do sr: José ,F>rantz; Ingo
Rolf fltho do sr. Dietrich Síerns.

Convidámos os distintos associados e exruas.

'Familias
.

para 0 grande baile ab�ilhantado põr "de
Paula e seu conjunto", que será levado a efeito na

. n()ite de 1� de abril'próximo:; com i�icio às 21 horas,
afim de comemorar a passagem da Páscoa.

,

Os srs.�associados poderão reservar as, suas mesas a

partir de 24 deste mês com o zefagor da séde social.

A DIRETORIA 241x4

I

Governo Municipal
Lei n. 178 de 30-3-1952

;1-

Benedito Terezio de Carvalho
Jr. Prefeito Municipal de C-a
noinhas, faz saber que a Cama
mara decretou e eu, sanciono a

seguinte lei:
Art. i - A lei n, 121 de 5

de junho de 1951 que alterou
o Codigo de Posturas Munici

pais, em seu capitulo VIII, art.

114, fica assim redigida quanto
ao paragrafo 6°.

§ 6' - Aos sabados 0 encer

ramento das atividades comer

ciais, far-se-á, às 13 horas, quer
,no horario de inverno quer no ,,_

de verão.

Art. 2" - Esta lei entra em

vigor a i de abril de 195-2, re
vogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 30�de março de 1952.
Benedito Terezio de Carvalho Jr.

Prefeito
Moacir José devLemos

Resp. Exp, Sec.

,0

Recebemos o seguinte oficio:

Of. 114/52 Canoiuhas, 2·4-1952
Sr. Diretor do Jornal "Correio do
Norte"

"

NESTA
'

Distinto Senhor,

;.A.
·Casa.Erlita
acaba de receber um grande

é lindo sortimento de
blusas de lã /

/

'1

Tem nova Diretoria 0-·

Canoiríhas E. C. .

Em São Paulo, onde residia,
faJeceu, recentemente, o 'sr. Ge

. parO- Pilar do Amaral" alt(i fun
, cio'l1ádc) .do Banco do Brasite
irmão do sr, Dr, Mario Amaral,

. brilhante advogad_o residente en

tre nós.

Deixa, o extinto, que contava
66 anos, viuva e filhos a pran
tear-Ihe.p desaparecimento.

, Nossas condolências à família

enlutaqa,

CONTU cur.,

QUEOA,cDOS CI· 'I
�
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Comentário da Semana
II

Mendicancia Escandalosa
falha? Muito pouc'õ-�ou quasi
nadai

Criou-se uma associação; a
"Associação Vicentina" com o

fim. de lf'uxiliar os inválidos e'
necessitados, No entanto, por
falta de compreensão ou inep
cia da Diretoria, os associados
deixaram de contribuir com a

sua. quota mensal.
E' preciso que se reorgani-,

ze a Associação. E creio que
p povo de nossa comuna não
deixará de prestar lhe todo o \

apoio. Só assim poderá se fa
zer, algo em prol dos desafio
parados e inválidos, e eliminar
em parte um dos .muitos qua
dros deploraveis que se nos de
param. E quanto aos falsos
mendigos, esmoladores desaver
gonhados, exploradores da, ca
ridade publica, cabe às autori
dades o dever de extermina-los,
par!! o bem comum da cidade
e da sociedade cril que vive-

Este é um mal -que atinge
não somente a nossa cidade,
mas sim todo. () Brasil. Se a

nossa cultura social ia tivesse
alcançado a de países como a

Suissa e a Argentina; onde a

mendicancia é proibida, e os

necessitados tem o. amparo go
vernamental. não estariamos
vendo a cada passo, este espe
taculo deprimente, que é a meu

dicancia. Porem o que não se

justifica é que uma cidade co

mo a nossa, ande repleta ele
mendigos, Se uns necessitam de
esmolas para manter a sua sub
aist.encia, há outros flue não

passam de exploradores da hou
dade alheia. Prevalecem-se dis
so, para não trabalharem/
Alem de tudo, não raras ve-

--zes. com as esmolas que a ca

ridade de nossos patricios não
lhes soube negar, embriagam
se servindo de chacota paI:�me
nores, sem que' alguem

I

tome

providencias a respeito. O que
se pode fazer para sanar, esta

mos.

-----------------------

RIALTO

Doenças dos Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

Dr. A.NTONIO SALlBA..

MÉDICO

Com cursos' de especialização nos .Hóspitaís de �,
Buenos Aires·· - Argentina

.

Receita-de óculos - Tratarnerrto moderno das
renites e sinusites - Operação das amígdalas

por processo m'odeeno.
. I

.

':

Clinica e cirurgia especiafizada �xclusivamente
Atenderá em Canoinhas, no Hospital Santa. Cruz,

, das 8 ás 11 e das 14 á's 17 horas,
.

do dia 21 a 31' de cada mês.

Prefeitura 'Municipal de, Canoinhas .
...; Edital

De' ordern do Sr. -Prefeito, torno público que. çu-:,
rante. J mes âe ABRIL. se procede nesta TeS()ul'f:li:,a e nas

Intendencias de Tres Barras, PapBnduva, Maj,or Viei; c. Pau
la Pereira e Posto de ;, t'l'ecad&çãa oe Fi"'lipe Schnlidt, a

cobrança, sem multll. do Imposto s/hv1-ustrias. e Profissões
;(1 ° semestre) e llenovação Matricula":.de Cães.

.

No me:::.,�ieguinte a cúbrança será acre,sCida da muI
ta de acordo. co'ro' a Lei.

Ca'noinhas, 28, d.� Março de 1952,

CLEMENTINO E. PiECZARKA Tesoureiro Municipal

Tenho a subida • honra de ce

municar a V. S. que em Assem
bleia Geral Ordinaria levada a e

feito dia 30 do ;.)és transato, foi
eleita '8 seguinte Diretoria, que
dirigirá 08 destinos do Canoinhas
Esporte Clube, 110 corrente !lno:

Presidente de Honra: João Se
leme - Presidente: 'Dr. Haroldo
Ferreira - Vice-Presidente: Dr Sil
vio Mayer - Secretário Geral: Mi
les Zaniolo - I0; Secretário: Sadi
Seleme -. 2°. Secretário: Hugo
Mayer - Tesoureiro Geral: Dr;

'Aos. aniversariantes, nossos' Waldemiro Bobinir ck " l°. Tezou-
efusivos parabéns. reiró: Clemente Picczarkai-z''. Te

zoureiro: Erich I-ledler �( Conse-I" lho Fiscal: Joaquim ele f(!lula, o-.
� . r.'\r 'A"rm'ando de' Lara mar Nascimento e Braulio 'Ribas

"": "",' ,LI. '.
_da Cruz - COllsrlbo Trcnico: .Tu·

�
- .

"
,

Tratamentos e operações das doeriças dos fi Nader, Osvaldo SOtlJ'cs e Cur-
o,

OL'HOS _ OUVIDOS _ NARiz E GARGANTA
los Schramm . Orador: Rubens
Ribeiro da Silva.

TRATAMENTO .l\1'ODERNO DAS SI�USITES i Valho,me do Pllsejo para apre-

',.OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO) I �l:ô��;v=d� e�in�: �n��!s��:)l�'=�'i'��-,I
C,onsultórfç). péqnanente: Porto IInião I' II" SaudaçÕes' Esporlivas

"

I

I CA·'\OINHAS ESP, CLUBE

Sociedade Beneficente Operária
SADY SELE�IE ' l° S","ádo

CONVITE BAILE Cienaro P. Amaral Ligação Distrito F8- .

deral- Porto �Iégre
o DepartRmentú Nacional de

Estradas de Rodagem, contrat0u,
àevidamerite autorizado pelo Mi
nistro Souza Lim8, a construção
de uma pc,nte ;obre o Rio Varo
zea, com 65 metros e cuja exe

cução está prevista para 18U dias
Com a execução dessa obra

e da ponfe sobre o Rio Iguaçú,
de 112,40 metros, fica efetiva-

Um bpm. rádio? Somente

'PÍiIL.fP. .
. . �

- /'
Um nome Um simbolõ

Uma qualidade
Será encontrado "r�a

.

)
, . .'

IE l'J1 preza FU CJ<
mente c�r'npleto o trecho 1a Ro- P

clovia <,BR 2», entre Cu-ritíba e

LaO'es n1 Ligação Distrito Fe-
? ' ,

der;}-Porto Alegl'e. (A, N,)
,

� �

PA R A F E R í DA 5',
r :;r

EC�.EMA".S,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A �,
F �R I. E .", R A.

ESPINHAS, ETC..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


