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glcr ics'a PcHcia--Milita'r� do Es!â90
Vind�s de Florian6polis, chegar�ru ontem a esta cidade" viajarido em' onibus especiais; oficiais; sub-tenentes, sa�gehtos,

-

�ábos'''�'ê' sol
,dados da glor'iosa Políci� Milita'r de S� rrta çata�ina, componentes da 3a. Companhia Isolada'destacada nesta cidade e sob o 'Coman-

, ,"
'

"

'do d�- brilhante �ficial da nossa Polícia Militar, o sn. Capitão Juba:! Coutinho., '

Certos de que os bravos c�mandados do sr. Cel. 'João Alves Marinho, neste. município, tudo farão para.enriquecer astr"idições da�nossaj,'tr��icional
milicia, em nome do povo de' Canoinhas, pacifico e ordeiro, apresentamos, aos integrantes 'da 3", Companhia a�'nossas

melhores �ô,���n�as!['
Nos Bastidores da Política- Ano 5 Ceneinhes Santa Catarina, 19-d. Abril d. 1952 Nu�:''i> 200

..

I
'

I

.........�

A», d:reassumirem seus lu- P61arjsand'o as atenções �de
gares nã Assembléia Legis- todo 9 Estado, reuniu-se, a

lativa 'do Estado', solicitaram e obti- JO do corrente, a Assembléia Le
veram exoneração os Exmos Srs, gislativa, dando inicio aos traba
Drs.João José de Souza Cabral e lhos da sessão anual de 1952, i\,

.

Luiz de Souza que �_ então e- renovação da Mesa' dirigente .-los
,
xerceram os cargos de Secretário trabalhos daquela casa procedeu-

�i� �:tes��rur:-!ç:st��bl�a SJ�r�:� :a;a�a:::,iê:��t��:, ���l�t�oi�a� mr�tor: �R�lü� t ����Al�a �f�ator ','at� a��st� De' W��: '�WJ�[RM[ �AR[(� �mnrn: U����, '�mM[
verno Irineu Bomhausen. critério' 'de proporciorialidade de CAIXA POSTAL, 2 CIRCU'LA' AOS SABADOS

represen�ç5es par� o preench� _������������������F_O��_E_,�1_2_8��������������_������O deputado João, José de 'Sou-
'mento das vagas Erl\ consequen

za Cabral; na 'Assembleia Legis-
lativa: .assumiu a liderança da ban- cia da eleição procedida sob aque-

cada tidenista, expressando peran-
le democrático e liberal critério'

, todos os 'partidos com assento na
'

te aquela casa, doravante; Q pen-
samento do Governo, Assembléia Legislativa do E_stadoi

-participam da Mesa,' O partido
que' possue a m�ior 'representação
o PSD, deu, o Presidente .o ilus->
tre- dep);!-tado Protogenes Vieira,

Á, noite; de 5 de abril correnteç" da região .Norte Catarinen�e, €0-

ajustaram n,\,lpcias �-í'prendada ��� nhecido pela s'uà ponderação ,e

nhorita Lia Fontana Prohmanru h�pl sen�ó, �elo s,.eu , espirit,?(pu-'
filha do casal Ge4el'oso .e D� He- "bhco e inteligencia, De' co�m
lena Prolimarm e' o jovem aca- ttcordo foi escolhido Vice:Presi-'
demico :BeneditC:Terézio de Car- ,dent�' o não .menos ilustre" depu
valho Neto, filho 'do casal Bene- i tado 'Osvaldo Buleão Viana, da
dito Terézi�' de Carvalho Junior tJDN, tendo sido' éfeifo secretá-"
e D, Gertrudes Carvalho.' �

-

rios os d�uiáclos,\Elpldio Barbo-·
Na mesina ocasião, contrataram. sa, do ,PSD _

e 'Clod?rico _�ore,�ra(�
casamento a distinta' senhorita da UDN, As demais secretarias

Odá Fontana Prohmarin, filha do competiram a deputados do PT.B�
casal Generoso Prohmann e D, PRP e PSP: :'
HelenePróbmann e o jovem in- A \

-

dustrial Mauricio Seleme, filho do
'

15
-

do corrente, solenemen-
.

casal Pedro Abrão SeleIl1'e' e D. te instalou-se,' a sessão ànual
Joana Seleme. da -'Assembiéia Legislativa, pre-

� O feliz lar do sr. Gel1ero�o' ;'sentes',o Exmo:' Sr. Governador

Prohmann viveu momento,s de Trineu ,Bornhhausen" Exmo. Sr.

grande júbilo, recepctonando, na Presidente do Tribunal de Jusfi
ocasião, o seu vasto circ�Io de ça do Estado ,e altas auto�idades
relaçõ�...._ civis, militares; e eclesiásti�as.

, "Correio do' Norte" 'apresénta CU.Illprindo preceitQconstitucio-
seus melhore,s cumprimentos e nal, na:-' sessão de instalacão, o

'{ v�!os de felicipade� aos j<_>vens 'Exmo. Sr. Governador do Estado
\nolvos e aos seus dIgnos paIS,_, prestou contas do primeiro' ano

"de sua adminishação, apresentan
>< ,do (!Ol) Representantes do Povo

a sua Mensagem,"

"B'
A ".

das'
,
";0 as .vm as

Ajuste"dá, Nupcias

',,1 ,

Vine "Vera Ur,D:Z"
'

APRESE-NTAr
HOJE:- As 20 ,horas

«C E L E R AO O»
e à' continuação do seriado

Á ' Tr1ibu Mistiriosa '

,
'

Amanhã as 14 �oras. Reprise
•

"J?om,ingo:-- A-s i'7 e 20 hs.

Nossa Vida com

�Papai
com Williám "Powel, Irene

Dlmne, EHsabeth Taylor

I To�a fam, iHa tem� a sua, his
tona, " ,Nenhuma1 porem,
será tão engraçada· eomo a

dessa ,em que « Papai'" é dita'._
d()!' rn,ãs' «Mamãe» é que
manda. " c�nsura Livre, I,
Segun9a, fdra:- REPRISE

-

,�
,

com Claudette �olbert, Ro
bert, YOi.mg ,e George Brent.
Ria! muito", corn esta engra·
çadissima ,Comedia!
Sexta Fp{t;a - REPRISE \ '

Terça, feira: .: As 20 horas

REC E�' O
I

'

com Jhon Hodiak

Quarta feira,: - REPRISE

Quint( feira - Censura Livrei.-
-

Do Amor Só o

Dinheiro

,,\,

a

Jai à Capital o Preféito Terézio ,Juniol>
TRES-MILHÕES DE CRUZEi

---

Landowski, e Ilidía
� Kuchnier -de' Papanduva ná9cida e:�l fue

natural' deste distpto, nascida .Abrít de 1933, costureira, sol:'
Alais" Karasinskí, Escrivão de em 20 de Janeiro' 'de 1931, do- teira, domícílíada e .resídente

'Paz�, e Oficial do 'Registro- Civil mestíca;"solteira, domícílíada e e,m Papanduva, neste distri.t6.�_
do. Distrito de -Papanduva, mu-:' residente' em Grama'dós, rreste filha, de, rgnacio, Le,cb.inheski, e

, nicipio e Comarca de 'Çanoin.htü;, distrito, .filha legitima de Mi- de, dna. Martliá'Uchinheskt -

Estadc, de -8ãnta Catarina, etc: ,guel J(uchni�r Filho, e de)"9na;'", L(jdovic� Suffé�, n��ti�áJ �.�s..
Fàz sabé� q'ue pretendem êa-,

' ,Helena Kuchnier. '

te distrito: de Papariduv"a, rit$-
sar-se:- Silvestre Landowski, r:a�" OctaviO" Pasda,' Datitral destf" eido em 18 de' jaiwir<;> de 1926,
turaI de�te" Est�do, mUmClplQ' '-di'Strito-- de Papanduva, nascido lavrader, 3olteiro, domiciliado é
'de ItaiópoI�s, nascido em 1'5' de \ ,em 29 de julho, de 1926, opera- resid.ente' em ,Taio�inho, neste
Outubro de 1922, industriál, sol-' . rio, solteiro,' dúmiciliado e' resi-, distrito, filho legitimo, de, Jo�o
teiro domic�li,ado e rêsident� ... dente>" em Pa'Qanduv-a)ieste dis- Suffez e de Ida Rt'sler, e Lucr
em Rio das' Pedáis:,"nêste d;s- trito. filho de Ignacio Pas(jl! e 'lia Hellinger, 'natural dó P�ra:"

j
trito, ,filho legítimo de Thebfilo de Cicilia Pasda, e Regina Lj- ná munic�pio Rio Negre,. 'n,ásci
La[jd(.'w�ki, e de dna; CecUta chinheski naÚ,lral·deste distrito da em ,2 de, Julho ,de:.1928, 4�::-

! .' .

méstíca, s.olteita "domiciliada., t!,
"

''E- residente em 't�i�zinrô" ne'5te:

'A'"

' ntonl·o' S I·'b'
distrito, filha de"; José, Ilelliri�

, "a',,: I a ger, e de M�rta HélÜrigett.
'

,Chrispim Ribeiro dos 'S�ntos,
natural deste distrito ,dé Papan
qpva, nascido err.. 25, dê JUll;lO
de 1931, )avrador, solteiro" do
miciliado' e residente em Rio
das Antas, neste distrito, filho
de Manoel Ribeiro, e de Mana
Rita dos Santos, e Elza MaHkós
ki, natural deste distrito de Pa

p.anduva, nascida em � de Ou
tubro de ' 19'31; domestjca, sol
teira, domiciliadli·e residente
em Rio d�s Antas, neste distri- ,

to, filha, de Paulo Malikoski e

de Maria Cidral. f'

Andre Kaspechak" natu'ral
d.este distrito de Papanduva, o
peraria, soltéiro. domiciliad0 e

, residente em TunelamUa, neste
distrito, nascido em 24, dE ju

-

nho' de 1928, "filho de João Kas

p.e,chak e, de Ana Cho'stack, - e

Jdsepha�Tàdàieski, natmal des
te EstÍldo de Mafra, nascidà, em
<.I: de "Junho de i 930, domésti
ca' solteira qomiciliada ei resi
dente emlTunelandil;l, neste dis
trito, filha de Estarüslau Tadaie�·
ki e de Maria Tadaieski.

Apresentaram os docl,lmento5
exigidos pelo Art. 180; nrs. 1,2,
3 e 4 do' Codigo ,

Ci.vil. Se al-
, guem souber de ãigum irr.pedi- ,

menta o,ponha-o na 'forma. La
'vrd o presente para' ser afixadó
Ré>· ltlg'�r de cost!lme desta Ê�
criyailia de Paz do distritQ e

plablieado no 'io.rnat' «,Corteio do
Norte»' da: cidade de Ganoinhas.
Car'torii) de Paz de' Paoandu

'va, 8 c;le março:de' 1952:

Objetivando tratar de importan
tes 'assuntos li[a'dos à 'administra
ção municipal, seguirá'pára Flo
rianópolis, em companhia de sua

exma, esposa, o sr, Benedito Te-, ,

rézio de Carvalho Junior, Prefei-
to �unicipal. _

,

.

Na Gapital do Estado, alem de
encaminhar junto 't{ " Caixa- Eco
nomi�a F�deral de" Sárit� Catari
na um pedidoide 'errip;e,�tixixo de

'\ ''','
'

ROS. o -Prefeito
a..

Terézio Junior
tratará de outros assuntos junto
ás repartições governamentais. A
conejrução da ponte sbbr-e o Rio
Canoinhas, .a remessa de semen

tes sel€ci�nadas de trigo, a, rixl;1-
,

ção de data para a visita oficial
',do Exm�...s� ,Governador ao Mu
, nicipio, a construção de uma re-

de de- silos no 'município, a ime-
;;

,

,E () '_T �. I '5

(Lãs, lãs e �ais lã�
um vadado ,,Sortimento pe}ós "

menores pre'çós, já em, exposição'

EMPREZA FUCK,

aVlsa aQ público em gf;ral que dará
'consulfa-s· nesta cidade a parlir'
de ferça::_{eira;22, até dIa 39�-.

O
-

'\ -----

"
. 'CANOINHAS ESPORTE CL,UBE. comemorando seu segund,o aniversarIO de�fuDdação, ela-

borou para ,hoje e amanhã um interessante festival que obedecerá a determinação de prog'ra-,
mas já disll'ibuidoe, COl!vem ressaltar que com apenas dóis anOfl de existencia, soube o clube alvi-rubro
se imp,,�' no cenarj() I:'sportivo catadnense, constituindo a revelação do futebol canoinhense. Ao Canoí·
Ilhas E. C., orgulho do futebol de nossa ,terta as OQssas felici�ções e votos d� crescentes prosperidades.

'--I,

" )
. \ '

Esquaàrâo do «Mais Querido». que �nfrentará amanhã à tarde o União
com a extl'eia de alguns novos elementos

A\G RÀ'O EC ,'M-E N'TO
A Qireção d@ Canoinhas E. C. agradece de coração a todo�, �eus atlêt'ª�: 'SÓcios e admir,adores pelo apóie
que nunca lhes foi negado e pela boa vontade sempre demQustrada, o que aleu para .o Canoinhas E. C.
crescer ve�giDo�amente e com apenas dois anos de vida constituir hoje orgulho p�ra a futebol citadino.

i
,

, .

Qlimpico de Ií'atí,
�

diata instalação de. unia estação
de reflorestamento no municipió,

, são assuntos' quf coIlst,ãm da a

"genda do sr. Prefeito e' qU€ na
Capital do, Estado -serãe objeto
de estudos junto aos )lOmt;ns .do
,Governo estadual.

,. ,
'

.. Boa viagem, sr, Prefeito e exi
to na sua importante missão., são,
os vótosTdo "Correio do, Norte"
e do povo de CaÍloinhaso",. '

'Alais KaÍ'asinski
, Ofiei'll do Registro Civil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, '

,,�&U�U�Ulg&Ui1ra�raM&U�lgQ&U�!i�U�l��tiUj1�f COMPRA E, 'VENDA
'�' ,

"

,-

.�'
,
�� 'ta DE lMqVEIS

'�I Princlpe das Novidades! advo���:O �� e�:�ro:r�l��
'ce

' ,I, .

• ta Carneiro de Carvalho, e sob
'm Sua filha vai�/casar'? ta a 'responsabilidade dêste, a
m "

_, '

.

ta chá-se instalado um Depar-
�
·ae Eíitão adquira os ar1ig_os m taménto Imobiliário, que

, I�ae, de' aluminio u4-el-s ,,,�ar'::IIIo m mediante módica, comissão,
ae ,\.1. ,_;;a-""� ,.... m .encarrega-ãe da aquisição e

�t{E casa; como �eJam: \ m, da 'venda de imóveis nêste
m " y

,

r.,w município, como tambem de

"m "Ch�leiraSl' Põnelâs, �a- m loteamentos e dos necessá

:ce ,ci,as, Cafet�tras, eao.. m Lrios registros para, a venda

tia '

.'

/,
:

"

. ".'" m de ,lo�s a prestações.
� Baterias completas sempre em, stock, ta Desejando vender: ou com,

,.
--; Senhores acionistas __',

"� ',,'
/

.',
\ -;' ",' "., , ,'� prar um imóvel, dirija-se ao ' De conformidade com os nossos estatutos e aos dispositi-

� PR I NC I PE 'BAZAR � ,

d D ld 'vos legais, temos 'o prazer ?5l (apresentar a Vs. Ss. o «balanço geral»
. m só no' ,'" " ,',"

'

, -eu'escritório o r. Aro, o C�r- .encerrado em 31 .de dezembro de 1951, como tambem a demonstra-
m "" m neíro de .Carvalho que des-. -ção da oonta «lucros e perdas» e parecer do «conselho fiscal». Ape-
,li O QUE MELHOR ATE�DE E MEbHOR VEt4DE 'm de já oferece à venda lotes zar da crise de energia .elêtrica, os senhores acionistas poderão veri-

�fj,�i!iEiEiEi�.IjBBBBEiB�i!j�o�a��� e chácaras na florescente ficar que o lucro obtido.... foi de Cr$ ·67.667,90 ou seja, 'l7"I% sobre

.
Vila de Rio das Antas. o capital realizado, computados naturalmente, Cr$ 1.4,358,30 de <de-

� Rua Vidal Ramos preciações» dos maquinismos e moveis e utencilios e Cr$1.796,,30
que foram abatidos de conta <gastos de instalação» conforme provê

Fone, 119 - Caixa Postal, 94, os nossos estatutos. Após êssae deduções podemos ainda apresentar
Canoinhas - Santa Catarina um lucro liquido de Cr$ 31.513,30, on seja 8% sobre O capital rea

lizado, cuja importancia o� senhores aeinionistas irão dar destino na

proxima assembléia geral .ordinária a @e realizar 60 dia 30 de abril
proximo ,

-

, , ). "

Pelos documentos. e esclarecimentos antes refel'idos, que
exprimem a situação de nossa, sociedade, poderão os' senhores -acio
nistas, bem julgarem os .âtoa.da diretoria, a qual, noxentretanto en

contra-se a disposição pára quaisquer outros , e!eIareçimentol ou in
formações. �.

,

II '&as�â,Molltl tastelo ·I'j··
,;

Monte -Cástelo .' �� ex-Rio das Antas" ,

11-·,A'visa· süa distinta 'f�e8uezia 'qu��dispõ�' '

",I,
de .'um�<{âriadé:)"sôrtiniento de fazendas, roupas

, \ '
'

f�iças, dlapeus,:;calçados,,:,alumtnios � os artigos .1

de pri.meir� neçe$s�dád� P'e19s _rrienor'es preços
_ .'

í,
l' dà praça'

, " Milles Luiz Z,lIlÍl)lo

,l.-I AO.fa��.r'��.af�om�ro� I�m�f�-�� �asà ,;"'�o��to'Caste2_lx�:/. Viagens çle ida e volta à \ c' Garda-Livros Reg. 40259

Alemanha com ,estadia e ex� \ ,Parecer do Conselho Fiscal
, cur ão de 12 dias em onibus ,.

Os me�bros �fetivos do e_onse[ho fiscal de Tecelagen;t Ca-
,

, ç.,
,

,

' ,', nOlnhas SIA., abaIxo assHlados, reuDldos para t.omarem conheclmen-
,

por somente "Cr$ '10,350,00. �

to do balanço' geral, 'demonstração da conta de' h,leras' e perdas, ,in"
Informações na ventario\geral, relatprio da diretoria e demais contas e doeument�s

�' '�
" ,_,' referente; ao exercicio 'findo, depois de constatarem em tüdo a maIS

Casa ErIlta ,perfeita ord,em e exatidão,_ re'con�endam.a sua aprovação pela proxi-
, '

,ma assembleia geral. -'
--------.....--

.' Canoinhas, 25 de Janeiro de 1952' .

"

Age,nor ,Gomes �- Gim'ar Nascime'nto, - Dorgelo Cordeiro

i f Vj:d�,O,$f:"�: ',' ;
,

"

,"����,�bléa G�J;�i Ordiná;ri'l',
'

_

__ � 1/Toda Especie, qualquer
,

" 'j São convrdàdos 0S Snrs. 'aciol'Jistas desta- Gompanhia para

co�prirr{e:q,to, Iarg�ra ,', ;�u ,a assembléia geral ordinária a realiz'ar-se no dia 30 de ab'ri-l proxiroo,
I " pelas. q,uin_ze hora�, I na _

�éde, �ocian C6tn;,>a ,�1gul,nte ,ord�m 'do dia: -

grossura; , f , 'ltdlscussao e aprovaçao do balanço gerar, cotJta3�deducros e pe.rdas
'Preços sem. concorrenc'ia e" i'elalorio' da' dir&toria; '2) eleição do êânselho fiscáV,,'ê seus supleu-

, >', ii tés; 3) assuntosde Jnteresse sôCial. - ' '.,. �1 J ,.

o so na""
' � "";' CaMinhas, 31 de Janeif_9 de/l-952;�·.�,<. "

VidraçariaÇanoinhas Ltda ? Dr. Osvaldo Segunqo de Oliveir; - Altavir Zaniolo
Fone 277 Diretores �\

.

1'�:'
,

) ,

.>: CORREJO DO �OR,TE"

SAULG
y.

C2A�VALHO
Advoga,do'

Escrilorio e resídeneía .-

, '.
Rua C�ronel Albuquerque s/n "Fone

, ".
,- I._

,
'- (;tanoi)lhas,' s: , S.

205

TE,RREN:Q
76' áíqueires de�·''terrás rno 'Pàpuãrí: entfe as Estações

.de .Taun,y ,e Paula ..Pereira, com casa, barracão, bar-
� ,':, J>àcruá, lpatas � ,20-cabeças de gado. )

Tratar �om RICARDO TAVARES, ,Tre� Barras.
'_ " 236x2,

t • .\t

,:: >Oli�s;',:Se'trádas tissot; ámbas' ',(Om 'quota ,dê: 8',
,� . ;�:;",i,:: �(.it�) ':':Vlgõfs ;P�{ 'mês. J Um_a' :�delat .. teor
�

,

locomQY,', 'I. Won, de 45 :-,:H. P. Efetivos.
'�� !":"""

.

.i'..:..
•

•

:- '_'
.• ;'p .;,1. .

).:"'''l.[ ç: ,\'
...

_ �...

, PRE(()". 't.\UIlQ IAZO,ÀVEL, "

"

�

�.:;- .

- 1·1!.:r�:!._· . ,r-._ ...,

;,. - 'Yer, e ,Jratjr 'Qm.iO S,t ESTEFANO,W,RU8LEVSKI'
.�... _"" .� -'.,�- '·1- I •. ,'o ... ,. t{ �.-

•• '!f.
�

lenha PicàdaEm sua ,casa existem

. vidraças queb'radas?
,....

� 'Depósito per
, manente, .com entrega a: '

,

domicilio;
"

, Pedidos por telefone 226
�28x2

,Qisque .par� fone 277, e, a
"

-"' � -

"�é ...�·f' ,

Vidraçária Canomhas Ltda. a-,

, j:ep.de;A,fó� prazer a dOq1icilio

FaçaJ:da' 'y

«(CWolfram"
,

"'. .
" �

a-sua transportiaci'ôra oficiàl
,AGENCIA: 'f'
I '

Rua' Felipe_, S!chmidt s/n
/' .

,

Fone 112

A"ntoníci ,Knorek
-, '. � ..�" '; "

'

"

'il;;;;"_
,I p,ERIT9, ESTG.FAOOR �'

_._' ,,.

O{erec� seus serviços" à rua
, Vidal hamos, juntoâ oficin�'
,mecanica de Otto Meiners,

/ ,225x4

"',

_ Previna-s'e já para o iO·'
'verno' e veja o lindo

1
'

./

sortimento da

,( a 5 a' É r I i t li
,_

..

,Emoldu rações '!.
Quadros

-

Santos, ' serviço ..

perfeito e'garantido,
só na

fidraçat-ia Canoinhas ��..

- l
'

Gaitas Planadas!
,

, ,

TODESCHINI,
,

8!í melhores do Brasíl
A venda na

>

EMPREZ'A FUCK ..

lMecânicoS' '

,e Ferreiro
t

,Precisa-se
Oficinas' Mec8njcás

- DE -

"

João' Seleme
,

,

Molduras:<' '';':

\ 19-4-1952
"

'

J 'e c e I. a- �g
Canolnhas S.A.

em

-,Relatorio da Diretoria'·

Çanoinbas, 5 de Ab�il de 195?
Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira ,.....:.. AÍtavIJ.' Zaniolo

,

Diretores

Balanço G/eral,encrreado em '31 de Dezembro de 1951

«A T 1. V O»' 1,

Capital á Realizar
Maquinismos

'

Imoveis
Moveis e Utencilios
Instalações de, Força e"Luz
Caixa

'

"

Duplicatas em Cobrança •

�Gastos de Instalação
Materiais Quimicos

-

," Fios 'de Algodão
Tecidos

105 ..200,00
241.500,00
,96.500,00 .

23.700,00
/,

.. 25:196,50
"

,

3.805,10,
�.'

. .80.527,20
20.000':00

'

65.455,70
57..783,50
72:169,,30 797.837,30

/

_(

'v

«P A S·S I V (>>>,' - _-:::
,

'

Capit.al
Obrigações a Pagar
Contas Correntes
Cont�, de Resultados

-'"
.

50ó,úóo,00 =,

80.boo.oo
18:2.196,60 .'

35.640,70.

Demonst�ação' da conta d� «Lucros ,e Perdas!
'''�il .. Selos e Estampilhas

'

a Juros e Descontos
.,

a Sàlarios e Ordenado r:

a SegutQs e
,

"a Impostos Diversos
a Frete' e Carretos
à Imp,osto de Co'nsumo
'a ,Despesas Gerais
a Comíssões
·a A batimentos
a 'Depreciações .,

fi Gasi,:)" de [nsta lação
a: COllta de ResuÚ,ados

�. ,

,de Tecidos
, 'f,

1.430;30
19,43-1,80
lln23�o

3843ó . i

, 11.461:40,
4,353,80 '

24500,00
4;) 623'30"
<11 4o(J,30,'

'".
.

5 636.00
) -l. 358,30-

",_ 21,796,:3�)
',31.513,30

303,012,40

Um� irifinidé:tde d,e tipós a ',�; ,.",'

seu agradopreço 'de 'fabrica. ' .•.

só na

Vidràçaria -'t�noinhas' Ltda. '

303,012,40

Ca;e,oi nh.lls, 3,1- de Dezelll bro -d� 1951.

Dr. Os�alJo Segulldo de Ol.iveíra ,� Altavir Zaniolo
rc-:

Diretor'
.

Diretor �'.,

/

t _
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,....,':. \

1:'·1 T,,(f-r O s
, w: -c-

"'

I
•

Gazol ina, serviço:mecânico
. de, 'ernêrgencia, ..

EDUCAÇjiO PÚJ3LICA
. ,

r .
ADMINISTRAÇãO: SUPERIOR

Material qe cop.smno :1
Material didático em geral

.

. 1, '. .

E�p�ros de prédios escolares

,(Despesas ,divet:�as.� f ',

Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

.

ENSINO PRIMARIO, 'SECUNDARIO E,

,�
; �.,�, , (�COMPLEMENTAR

-

.

-

-'

3 30
- Pessoal fixo'

,

-I '

3 30 1 Vencimentos de professores de "escolas .ísoladas, sen-
do: normalistas e gihãsianos, padrão MaCr$ 850,00;

. regente ensino" primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
�

: .. ' complementarístas, padrão J, a Cr$' 650,OQ; não .ti7
,

.

1 I' tutados.-padrão I, a Cr$ ,600,00 \ _.'
.

3 30 2 Vencimentos de prof,essores·amüliares, padrão Q, a
. .., Cr$ 500,00 �' ,

.

..

;' -
.

"

·

'3 3'0 3 .. Gratificação aos protessores que regérem oSI cursos:
, .' ,desdobrados; correspondente a terça parte. dos res-

· '.
".. pectivos vencímentos

.

,., • {.
.

". ..', '.

'3 31"
-

Pessoal V'a'l'iavel" \.-: V'"
.

,

'3 31'': 1" Substitutos de' proressores Iíqencíadoa' ode acõrdo
"'"

_

-

I com o art:8°,':dá"Lei n:''72, de 19 de maio de 195(}

'(3 "6-' .

.:
....�:' ... : SERVIÇOS' DE� INSPEÇÃ:(i),' ":

.

,:3'60' .. Pessoal f�o ,", � ,
" '�','. -

',.. .' .:",

· ,3 60· 1. Inspetor Escolar - Padrão T
"

'
..";,

;3.�M'�::'.·':í?esIHisãs �diyersãs . '.
�. ! "'. �)

.'

.

�

3 64' I' Viagens de Interésse.do servIço" �"',"f ,c . ,
.

(f.-. '-'-'_' ).,:��., -�,; �,. ��'.-'.: ('
.".,

.

,.

3 J3'
0' •.

.l.. SUBVENÇÕES,: °GQNT-RIBUIÇÕES E AUXILIOS:';
3 134° '�.� ':Desp'ésiii divérsàs :'�"., ";) or'.i< .. �i

.

,,"'t,�: 'h . ri' .; .. j I

3 84 I Contríbuíção.ao Estado, para manutenção dEIS cur-,
. S.9& normais' i'eglbnais"ariexós "aos 'Grupos ESGolares

,�, "-!'lA1mtrante Barrosot' .e 'JGe1ierakOsó11i.o�'�· .

3 84 2 Bolsa. escolar e:·enxo)'val a um aluno que cursa a

"El)col'à Industr.iaí� de ......Santa Catarina por .conta
�.\�.'.�. -�'.'

.

.'
d

�. . ,'-. .-,. ,'"
'

..

. ".,' 'ó"mUTIIClplO' .... /,' ,'-" .r .'.. .:.',' :'. • -�.' •.,',

3 84 3. Bolsas escolares diversas, ."" ..

4 -". SAÚDE PUBLIÔA_;" ,

4 8 SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

4 84 Despesas ··diversas·
.

.,.'."" ,

4 84 '-'1 Ao Centro de Saúde do Estado
.

.

4 9' ,:'". ,.. :' SERVIÇOS DIVERSQS' ':"

\ 4' 94 �

I
Despesas diversas "<. :.- :;.. � -' o' .,'

4- 9.4 1 Desol)strUção de carregas ,e 'rios I
.0"'., .'-

. 4 9� 2 Drerfa'geÍn ·.de. terrenos alagadiços J '.-n •• '

4 94 3 Limpezà::de valos, boeiros e sargetas .'.0.

5
'.., "'. FOMENTO '

.. ' c,'

, ._�. t"l'. 't--.....•, ..•' ...

'

.' :FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGÉTAL '

i) 1 ,Pessoal variavel �

5 II l' Operários serviço fomento da produção
.

vegetal
5 13 Material de co�su:rno

'

5 13 1 Material 'Serviço fomento da produção. veg�tal
5 2 ,FOMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL·
5 21 '.,.._ Pessoal variavel �

.

.

� �gLr.: '.operários, servlçe fomento da produção' animal , �

5 '!!3 Material de consumo ,
,

'

5 23/ Mat�rial ·s�:viçb. fo�el'l'te, da pI1Odüção animal
-

6. .

.' ,�SERVIÇOS INDUSTI\�AIS
6 4 INr}J;J§3��S FABRIS' E MÀNú'FATUREIRAS
6 4J. Pessoal variavel

.

.

.

6 4-1 1
.

Operarjos $erviço extração de pecfregulho
6- 41 2 qpei'�rios 'se:r;viço extração de_ peqras
6-:'41 3 Operár:iosl fábrica tubos de .cimento.
6; �9 , '

. SERVIÇOS D,._IVERSOS
,6\91· .·J»essôal vãriavel '." r _r-'

.

�

6"'91 1 Zeladores de cemitérios�' "

",,'

.�., ?�� ,.Material de consumo
"

-.;. .

,"i.

r �,��.l'" ;iar� ó &ervíço dê��cemitéffqs ',,'. .

'. I�·��\r'<i;";· .' �ift1�:, .... SÉ�VIÇOS IJE4IYFItI�A'J).� 'PU�LICA �" . .,

." .",8 t. '. " .. ,. '_ 'CONSTRTTÇAO "E "nv"'NCllC'RVAÇAO DE'"�"�,\�.:;�:,,,"'f .:- "".tf3'''·'1i-,.' ,\',._ �;_ "'?!... ',' ··'-·'G.'\.!!�'.·,9J:!1 .'

.- �,-" �.� \ '�
'_';'\,- -:. ,,'.1 .:"

. ;' i-' ��0.Gg.A : aS1,;pÚBL1COS ,i', -
.' .

�. ':8;�p:�;:'.�pesso�l'vârilvêl,�:' ,"1.:•.",(,;";",;,, '"'''"/''' 'c. .•
.

, �CJ(Mt .;epef,liriés1.{d:ds:�sérviç· ..

"

.' 'rl.tâ;� � ,das' filas�";dê� .Três'
\

.

_ ." " "'

. 'v: ZÊàtr.as, '�á:�ab.aU�a1" Mã:jd�;V:��ir�e.,· pálilâ1(Perêira .

. 8" rI: 2.::
.

opà�do�tdé'.�..eI:,vlço:·'d�_j.'{í�;;.Wa�as�� 'jardins; da
" ", ";,, eidade .'

:,,'g.� 7;'� '.: "
,/. ';, \;,i:� d: +N';;i.r.r.· .,!�, < . ,

8 11 3' 'Zélador dà piaça' i.ãú�o '�ul!e_r�,;t f�> .3' .

�� �33,'1' Material de'c.onsuf!lõ .�
�, .�":'':',,..

'

� .

6 �.
.

Para serviços <i� tUàs,<p�aças' �.jaL'dins
8 i_4' Despesas diveisás

.

-:-

8 141 .Transporte de materia��ara: serviços de ruas, pra-
ças e jardins . I -:s

'

Combustivel para veiculas em serviço n� cidade e- vilas,
Planta.caqastral dI;! cidade ,'e phtno urbanistico

'

CONSTRUÇãO.E 'CONSERVAÇãO DE RODOVIAS
/- Departame;nto Municipal de Élstradas'

"'"

"

""

de, Rodagem
.

.

'"

'

8 20 .

� ,p,essoal fixQ,. '-' '.. .

, ' . í
"_ 8 20 1;, ': ; Diretor. dó D. M.. E. R - Padrão. Z2 4.000,00 :

8 20 2 Escl'itun:irio D M. E. R .� Padrão' ri 700,00., .. ' L�OO.OF
-

2.100,00
8 2'O}/

.

Opérador c)'e Malquina' ___.:. Paâr;ã,õc�zi. '. ,,2000;'00- , "'2�0(f0,tl6" � 4.000,00 i
� ;'8 20· it. 'A�lldante,dI" "ol:;:'rag�Qr de m�uina ,-,' �a.'Qrãõ Ei'

.

_.' 1.200,PQ," 1.20U,O;P, t &' 2.400,00 :
. '8 20 5 FIscal - Padrag· Y . .' i' .

. , f �' .

\

8. 2.0,6. J Dois Fisé�i� - Padrão ,T '::',? . � ,:',. 1 �
,

.

:J 2.60�,OO � '2.600�db· 5;2op,�o'.
;8 21 '. cPessoaJ. yarlavel ,� .

" '�. ''': 4'.
'

.". ..:--. �1 I f "

8 2-1 -l"" O!1�rã::rios serviços estradas e;pontes :dQ d,istÍ'ito de
..if .de Três Barras, Papan<luya, Maj,or Vjeira e Páula" ,"_-'

Pereira ,,:_'i\ ", " . f
.

,

3
. i,

3 Oi.';
3 ó:S

'.

363't
. 3 O� ;2
'3 'ó4 r
3 04 1
3 04 2
3 3

.,

Cr.$ Cr.S" .

�
• > j:�i'"'!

Que Já �st� funci�n.é}ndo �.{ ;holpb'a d�, gasolina,�"
atendendó a qualquer hora do dia

?' .' ) .

"

serviços" de �urgencia, .;.
. \. .

' , .�

,

7":Jt:"".....

20.150,00'
.

, 35.350,00

480,00

.

.... If
.

:::::::::::=::::::::=�::�=:::��::�:��::::�:::=I�::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=: '

.

.

...
"

. �." :to _��,
f

J.. : :_ H ,. (:':;. .,
......

.-. j ""::

II Banco .In,d .. .e (om. ·de:.�Sta:' Ca,ta:rin'a 'SIA ii
j Matriz: ITAJAÍ

'1,

', •.: '�'En'cie;êç6':télêg�a'fico: « I;N C O :' ii
::s..

•.

· ii Td><as dê Depo'srios .':»
• it

·
ii· ..

' coms' ··Df JdDUIMENm' " '

.

'. , '. COMIAS ,·AJRAZf�.. �",� Ji
i� .A. �isposição .

2%a. a.« Com aviso' de 30 dias 4%a. a. ii
;: Limitada 3%a� a.- ,,'1 "'I .1! 60. ",.;". 4V2%a.'a,�::
:: Particular ',. 4°1 a. -a. "." n- 90 ." .;01" 5:
..' ,'... 10, f'" I"� '\;�, � ,IOa.-a. aa

�:: Limitada �specia141j2%a. a.�· "
. ">!' 120

.

-" . 5V2Ó/Qà.:'a. i5
e. ',' ,,_.

�I "I �1Ç, 4' I;" ,�. .,'� ••

::
..
'.

" ano'
.

",,' '6%a:a� ::

n .

DEPOSIT'OS IP)sQ�UL/���S 5%" ".ii
•• x -. -to "_"',_�o.r"

• ••

i5 Agencia n_est,: cidade àPraça Lauro Müller, esq.RMajor Vieira ii
· :1

. . ,-,;(" 4 '�. ,) ."" " ; , J'" � -c: /::

II Abr_d u�a, conta; no rl�<:pu � pagl{e .cem.chequel :11
I •• f _,_. :I

_ "

.

••

_ ::=:::_=:=:::::;:=�:.:::=::=::::::::::::::::=:=I�:II=':::::1::::::::::::::·::::::::=::·,,··:·.·······::
;

_

". '\ -,."
.. -"-'� _,..

-" 1:.90Q,00
)

1 sco.oc

700,00

�.

, 1

100,00 .

-1..569,00 '

200,00

-IUINCll':ai1J;,BIIMI;
nist]'ibuirar' á'os'� afa�Iab� cirrifuhôe;�' >t,�

Mercedês
-

éin:z .�. �'����_ên'�.ult-; - . Federal":
À'uíb'lhbvê�i�s Mêr<edes ·'Deht ·ê ti.'K. cW.",

# ltâturef H,ANOMAti e· -lfMA:UlT.
_.

�ol()res: '�.�ã(iojiáriõs / ê
..

�toííjÜÍ1tõs 'e� '.

�letricos •

. 'Pe(�s e A:cessprlos em ge.-ral�:�:
'1 '�.-' (t'� '.

�
_.

,

.'" t '
o'. l

, O F�I (I H Â S\�M-I{Á.f� I.CÁ-Si." >1'

Rua P .·,:.Pereira, 16 _. fé1égr.: S!Jn:tão, - Fóne,�179:'!
CÀWOI:MHAS � Câ1xà' .·Pôs'al, ,��,��,. Stâ;' Catári,oa

�

/

2.675,00 '

\

'\ l

100;00

" ,.
,

. ;lc Ik
107�2,OP- Pr�f1lltnrà lu�itlpllP PR<JíRI:iiô

" 7,765,00,. "
. . - ,

..

L80�0J-00
-

,.
-'

." AV I SO f ,Francisco CarvàlhQ," torna
Tonjo público, ser terminan- 'publico ao povo :-em geral,

� 293,00. tementé proibiçl0 a � Ilassagém ·que �6ravante não/mai� ner;
dé_:ped�estes pelos canteiro.s do _mitirá�. -pas�agem ,é.n: fêr-

39,00'
Jardim da Praça_ Publica. ",renas de sua propriedade,
Será punido-convenientem'en- sitos em Caraquatá, nãif'se

,

5,079;00
f
'_fe ;aquele que transgredir este { re-sponsabilizando pelo que
aVISO. Moacir J. Lemos, , possa acontecer aos infF'9to-

Resp, Ex:p. Secrét�ria ! res.

CanQinhas, março 1952
I 3x

.' s

'7.017,00

� 14 2
8 14 3 .

8 2

-

!.l.293,00'
_\ "',

'

-J'

..

/'

12;051,50 4.296,00
.
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A' iUlidia Embaixada do Clube União Olímpico de Iratí queora nos
<

II' vis'ita, as bêas vindás e votos de feJ-i:z: estadia do povo canoinhensel-
.I _, -

) ' ,

"PfLOS 'LAiIRES
I! .JfãJ D.([).....e§ � �c

-

,
.

/"

Edital n, 150

Para sempre .adeusl.;
Meu amôr, esta carta é a derradeira,
Que te escrevo da terra ensanguentada;

;� Escrevo-te' do fundo -da trincheira,
Aos primeiros clarões da madrugada

J�o, Baptiéta de Góss, Escrí
vão de Paz do Distrito de Pau
la, Pereira- Comarca de Canoí
nhas Santa Catarina, Faço s�
ber que pretendem casar-se:

Alipio Manoel dos Santos, Ca
tharina 'Soare!>. Ele solteiro, 0-

perario, natural e residente des
te Distrito, onde nasceu a 25
de Junho de 1910, filho legití->

, mo de Manue l dos Santos; e

de Maria Mendes. Ella solteira
I domestica, natural e residente
deste Distrítto, onde nasceu a ,

8 de Novembro de 1914. Filha,
legitima de Elias Soares e de

, Maria Bueno.
'

'Quem souber de algum im

pedimento, que acuse-o na for-
'

ma da lei.
'

Paula Pereira, 2 de Abril de '

1952.

i

Ouve-se. em meio á luta desvairada,
Sons de clarins e rodas em carreira ...
<São os heróis, na intrépida arrancada,
Glorificando a Pátria Brasileira!

A neve cai em flocos. Vem do norte
Unta brisa que gême nas ramagens,
Como um pr�n�cíõ ltigubr�de morte: ..

Si eu njmcg mais�voltar aos braços teus,
Perdi�nestas lôbregas paragens"
Adeus, querida, para sempre adéusl...
}

,
_

.... f
.. t • ..

•

(De um livro inédito) RINALDO GISSONI
< T'

João Baptista de G"6s_s
Escrivão.

Edital de Proclamas 0.143 ;

Erinn'de- Jdão· WojciechQsws'ki, :,
Escrivão de' Paz e Ofícíal d<;> I

R,egist,rú Civil Interino
-

deste ,

,

,
,., to ':'J - aistÍ'1to de Major VieIra, comar- :ANIVERSA-RIAM",SE clt a� Ganoinha�, Estado 'de I,,�, ,,-,' "

' I 4,., Santa Cátarínâ etc.• :.
,

,HOJE:- Dr. Adalberto lillage,' 'lo', sra. Latira, 'esposa do sr. 0- " � \ - 1 " ,
- '

� Faz saber que pretendem ca- '
-_

sr" Francisco Bechel; Denise Ma- nofre Pigato.
-

sar:' Raháél Oracz, n'atur� des-
,,tilqe, �i1l:�a 9Q sr. Oscar Ptau: DJA 2'3:- Alceu, filho do sr. ; te Estado, Ganoínhas, nascidosi';'JoãÓ J. Pereira, 'éxHusiyistà A i .

T
I

10 L
.

1 em 30 d''e No've�orõ de 1922llenner; Ro�i_ Mari, filha �o ��. n_1;Qp,o " o.;TPorews -; ourrva "

c: , ,,' ' '

, >. Burgárât; Maria Vengratt. de 'profissão motorista, estado
'qóãQ' Butquevícz; srta. ;Ros�, '1i- D(1'A' 24.'- S'ra-. Maríá Consu'e-' civil solteiro domiciliado e re-{há àdotiv� do sr. Olíverío Corte. ).

'fiIh le"

" J ,- -" 'i' ,

lo, ésposà do sr, Dr. Osvaldo ] sidente neste Dístríto,
"

o -

l}!'-1A�HÃ:- Dj��m!'l Wendt.
Oliveira; -sr. Sad! Ehlke, Jolnvile. gítímo de Max Oracz, to de dna.

,

,DIA 21:- RO�$#y, fi1pa do sr. -,,' < ,
• Anna Oraez, e Lídia Schroeder, ,Cá'tlito Crautchéchén). sr. Mi- DIA 25:- Marcos Aurelio, fí-: natural deste �stado, Canoínhas,

ch�l "SeleMe: "corpe,rcíante em do' sr. Dr. Benigno Cerdeira. nascida '�m, 16 d� Outubro de
.

.l.\kU'a V�rde,: I1qri�áMo, filho dp ,

;Nossos efusivos patàbens. 19,21, d,e' profissão domE>stica,;
sr. !\rtü� Burgàrdt; Amilcar, fi- estado civil solteira, dúmiCilía-
lno dt) sr. Ru-i5ens R. da Silva; : NQIVADO a-a e residente neste Distrito,

'

Wilson, filho'do sr. Joãt> Á. Se-',' Contràt'aram c�sa�ento dia filha ilegiti�a de Rosa Schrae- _

leme; sr. Etvino TreniI; $ra. Féarl }3, a gentil �rta. ,Zany, filha do der, de pai incôgnit&'
'

.

e�posa do S1;'. Dr. 'Orestes ,?r,o-,: sr. Guilherme Roeder .e ,exma. - Apresentaram os documentos
, copiaJt;, Alq� ly.[aria, fi,lha do sr. espos" com ci sr. Onélio, filho do exigidos pelo �rt. 180 Ns. I, 2,
Donato HaàcK.;' "

sr. João Wisnievski e esposa .
._ 3 e 4 do Codigo Civil. Se al-

DIA 2f-�St.' Mi1l�s L, ,Zanio- Nossos ·par�bens. ',' guên. souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da

-leJ, �avro ,o presen;te para �E'r
ãfixado em Cartono na' sede
--tfésta Vila e publicado, iio jor
nal «Correio do Norte», de Ça�
no�nhàs.
Major Vieira,

de 19�2.
25 d'e março

InV'éntários, cobranças, contratos e outras causas

cj�eis e cómercüiis, Direito industriál _

e legislação do
tràba�ho -_

� �aturali$ações' é titulos declaratorios.
- ,'Causas Criminais.

O Oficial do Registro Civil
,

Interino.

Errnildo João WojciecJ.?owski

Festa Escolar- latãoE_scritôrio e res'idencia:
Conv�dq,se o povo em geral

-para assistir a festa do d�a 27
do, corrente, em comemoração
ao dia do Trabalho, . \

fTavenrlo na dita festa, sucu
lenta chUl'rascada, ,leilão, etc.

Nota:· Festeja-se' antes do dia
1°. 'por não cak.po domingo.
!\4.atão, 9 de abril de 1952

A Diretoria

Rua Vidal Ramos'
'-

" Canoinhas' S. C.

Terrenos e casas á- Venda
Forquilha (Agua Verde)

uma, chac:ara corri ,15 alqueires parte cercada, com uma

'casa de rri.orada, barbaquá e malhador para herva-mate.

.' ,

uma chacara com' 9.000 m2 sita n':) log.ir
,toda cercada, com pequena casa de morada.

1 casa de morada à R:ua Major Vieira.

Tratar com Dr. ,-CLEMENTE PROCOPIAK
Rua Coronel Dy,l,çidio 881 ou Praça Zacarias 80. 3' andar

" '<'.

CU R I T I B À Ix

Xarqueada,
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Comentário
PARQUE -DE DIVERSÕES,,-OU.,.

-'

III

A nossa cidade acaba de re

ceber a visita de um parque
de diversões. Será mesmo um

parque de diversões �

Creio que não, Quem já fre
quentou ou frequenta um des
ses parques, poderá verificar
que aquilo" não passa de um

antro de jogatina.
-

Que seja
uin antro de jogatina, vá lá.
Pois eles vivem disso. O que
não se concebe é que neste ad
miravel país onde, existem leis
para todos e p�ra tudo,' me
.nos urna para que cumprem
se essas leis, inõlusive proibiu
do b jogo, lião seja ela acatada.

-, d··t' .,,'...

HIl cidades no Brasil, onde"
a cultú,ra <lo n08SO povo jã �-

, tingiu um niveí mais elevada.
.�ão. precisamos ir .)onge, baa
ia citar Rio Negro, no Para
'[iá" ón(Je 'não se permite q�e
'se estabeleç� um conjunto des
ses que tem _

o nome de parque
de diversões, mas no fundo
não passà d� vergonha da ci
dàde que o abriga.

QlJem não'quizer
'

acreditar,"
P9perá- verificar que por q,e traz
das miseraI:! aL'!·ações. estão 8S '

barracas de' jogo. Ali joga-se
abertamente, sem restrições ou

receio, E como sempre, as pro
babilidades de quem joga. são
de um para dois e até seis ve

zes. O lucro da, banca é mais
que certo. E la se vai. o di
nheiro dos .iucautos, ganho com
arduo trabalho, - o-rqüal se des
tina muitas vezes para com
prar alimentos e roupas 'para
as suas familias.
E' necessarie uma campanha

educativa 'Par :parte dos diri
gentes de nClJ!sa comp.na � �u
tua cooperação do nossop,ovo,
�!lra ,_qu� pão sejam e��,�orad.9�
pyr es�es que, !)�P de�eJ�m n�
da m��,s do 9He lhes eX,t�.rqIUl[. .'.

9S ultu�}(J!3 nJq\le18. Q parql!J�
de ,r.live,rsÕ�� }Iue teor por ji
nalidadé o Jogo, apenas cons
tr()i des�Flmoói'a entre os l�r�s
de lap;tilias, dos que não sà�
bem resistir ii tentação de tão
mau vicio.

Se há alguma providencia a

ser tomada por parte das n08�
ass 'autoridades que não se fâ
ça es-perar. Ál�m 'de tudo, não
é só o jogo que um parque d;e
divel'sõe� traz. A imovalidade
&,ue se faz senth' em seu local
é um fato, e será o assunto do
meu prox�mo comentaI io.

-

lUALTO

- ,

TRES PARTj:::S do povo canoinh�nse J,a provou-

que o sabão das marcas Ligia, Tupi e Borax,
são attigos esp,e�ais, bar�to,' e ��r isso continuam 'a

usá ·10, aconselhando a todos a petj�r essas marcas ...

FeIta f1 outra parte, qu� devia expel;.t�e�tàr e;ses �rtigos--.. com
prando-os nás princip:;is ca�ils do ra;mo, ou procurando na fabrica'
com'o sr, Alwiri'F�,G. Beulke, Fone.294 - Campo d'Agua Verde

Prefeitura Municipal de Canoinhas
De ordem do Sr. Prefeito, torna públjco que, du

rante p mes de ABRIL, se procede nesta Tesou'raria é nas

Intenqencias de Tres Bsrras, Papanduva. Jv1aj.or Vieil'a, Pau·
la Pel'�ira\�p. Posto de Arrecadaçaó de Felipe Schmidt, a'
cobrança, serh multa, dó Impos'to s!lridustrias'e Profissões,
(10 semestre). e Renovação Matricula de Cães, "

, No mes seguinte a cobrança será acrescida da' mu!/
ta de' acordo, com à Lei'.

,_
CanQinhas, 28.de Marçq de 1952

.

CLEME�TiNO.�ol PIECZARK/\
'

-'Tesoureiro �unicipal

COURA CIS�A.
QUfDA OIS ,CI· ,j
8HeS E BrNA1S I
,UÉCCOES DO '�

I
.,,1

P A R A ,F E R I DAS I

E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
C Q C E I'R A 5 I

'F ,R I ,E I R
\ /

�E=S=P=IN==H=(A=S�-==v,

Tratamegtos e operações dàs doenças dos
, '

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

'Tem bQm gosto? TRATAMENTO· MODERNO DAS SINUSITES

Tome Café ' "':<
OPERAÇAO DO BOCI� (PAPO),

._

Sta. Tereza
' LConsultório perman�nte: Porto UOlao

,.' r.--

t'�I"
,

.' -,

_

a COURO CABfLUD.:
T(\,*I(O (.,),í-1I /,t:l

"�--!__� f:� _� .. �. � -_ ( I

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


