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, Esteve nesta cidade, recentemcnte.> em ca�;át;e"f.�\cificiá!, o en-

genheiro agrônomo .Iose Soares Brandão Filho, aftJ��rifC'iona;rio do
Ministerio da Agricultura, do Serviçó de, Expausãd"'�o Túgo, _

's. S, vem çd('�erc�}l'rér' �odJ!--ll._. zona., tl:�t.i 'l� i:; c,atarií\��\�e:; �r.a-zendo eos iprodutores do precIOso, cereal, �s�. a�eB-,!'1'1ui'í'rclpaJg e,

,ás associações rurais, o 'incentivo do GO"éTW�, ederal a oulturá do
trigo, ,"

,

Juteressadissirno na produção de 'trigo e, realmente, um, ,grallue
técnico no assunto; o sr. Soares Brandão vem fazendo sentill"

_, po
pulações rurais, por todos os meios ao seu alcance, a necessidade de
ser aumentada a produção agricola, notadamente a triticola. 'Dentro
do plano de-propaganda que se traçou vem visitando as autoridades
municipais, associações' rurais, os. bispados e 08 vicariatos, solicitan-
do a colaboração de 'todos na BATALHA DO TRIGO. ;I

Visitando o" Dir'etor desta folha e Presidente da Associação
Rural em companhia do sr. Prefeito Municipal.jcolheu dados e infor
mªçõe� sobre a c;,pródução .

triticola local e, principalmente, sobre as

necessidades dos produt'orês canoinhenses. Chegando ao Ministêric,
por certo, S S, -há de fazer sentir ao Exmo. Sr, Ministro da Agri
cultura que os pl'odutor�s caãoinhenses carecem de maior amparo,
que neste município, Calas tel!ras de cultura, pela ausencia de pedras
e .leves ondulações do terreno permitem o emprego da máquina em

larga escala, existem, apenas dois tratores e uma combinada para a

colheita. Com o elevado índice de produção. apresentado neste mu

nicipio, produção por hectbre, e o emprego 'de máquinas, correção do
solo e utiliza:çã'S: de ff'J�ilizanles, Canoinhas será um dós grandes pro
dutores de :tl;jgÕ �erll Santa Catarina. .,

"

.;�Dadá'�' a�ause.fl(;ia de bruços para a lavoura, problema aqui
agravado pahvc6'il\'ocaçào ele Iilhos de colonos para ,8 {Jr�'staçàÚ do
Serviço Militar - moços que se afastam, conhecem o conforto 'elas
cidades, travam ,()IlLlJct�;_:Com 11S atrativos dos grandes centros c ra�
ramente retornam ás atividades agrarias - os nossos" plantadores de
trigo semeiam exclusivamente o que podem vir � colher com as

próprias mãos
.

-

'

O 1'1', Soares Brandão, por certo há de fazer sentir ao �i
nistro Cleofas 'as, nossas r�invindicaçõrs para trl!_nsformarmos Cano-
inha!'! em grande produtor,:de trigo:

'

"'"
..

'

'I' � Afim# d� e"vitar a ,conv';c�ád de
' rapa��s: dês'te A Fami{ia do inesqueci'ü6l

município p�rà a préstação ,do Serviço' ,Militar, deve () LAZAR.Q BASTOS
Ministério dli Guerr's( pela reparlição 'competE'nte, çop: convida"os par'entes ti amigos.sidera,10.,<\'ZONA EXCLUSIV.AMENTE}:AGRIÇOLA,;; ',.- para assistirem a missá 'de
2' _;_, Os' nosso$ cinco Distritos, c'offi::seuS:"'4,800 k"m:' J' aniversario, que,pori'ntén
quadrados e 60,000 habitantes, p�ra produzir,> aprecí- ção da alma :do quérido, ex-

"av�l excedente. exportavel necessitam, 'cada 'qual, no tinto, fará celebrar, sexta fei�;
mínimo qe. um 'conjunto mecanizado completo, d0tado râ, ,dia 2, às 7,30 horas, nll
de dest.ocadór, trator leve' ,equipado de arado e,gr.ade Matriz Cristo Rei. r

" ,," de discos, seIjieadE'ira e fertilizador,e de uma combi
nada para a ,c'olheita� Esse maquinário, confiado aos

nucleos,ruraís (�a' Associação "Rurai de" Canoinhas pres
, tària serviço$'J;�'es- colonos mediante o pagamento de 1

módica. téxa, que' indenizasse as ,despeza!> de' manuten�
"ção, dépréciação" com1:iustivel.e tratoristas. Alem.dis
so, cada' nucleo rural nf'cessitaria de unta' frilhadeirA
das fabricadas 'no, Rio Grande dI) Sul ou no Oeste
Catarinénse.

_

- Os nossos COIOOQ8, a �aiori8 dos quais'não conhece, aind.a "

IS vantagens dq empregg' da máquina, só se convencerá disso '

«venQo 'com ,98, proprios o�os»,� E'sem .conhecer as vant8g�ns da
'

maquina pão se ",abal&p'ç�rá jamais a aquisições pelo plano de
revenda oo,lVJ.ir;listério, ;SÓ, depc,is de intrqâUZida a mecanização
no lote'rior �cfo munieipiÇ),"de demonstrada" PRA'J;'ICAMENTE, '80
bemém, ,do campo", d��"n�tural iocredule' fi descQnfiado, a' excden
eia' da mecanização;' terá 51: MinÍst�rio da f'\gricultura ocasião de
�r' em" êxecução O" P,lanQ de' Revenda. Fal�rtlos �m t�rmos 10-
jlail!l; �xaminando o assu,nto no que tange a Canolhhas. Talvez
7, ,.I. "

'

, • • •

houtrôs -'estados ou mesmo ,noutros, mUnIClplOS catarmenses a

lituação seja ,diversa.
. - , -,

/ De empolgani� e .gradabilissima palestra, o sr. Soares
Br-andão causou' em nosso município, - perante as pessoas com 8S

quais entreteve con�cio: à melhor impressão. , :
,,·,j;;Prestou reJevarit�s, s�rviç('s à nossa ,comuna orientando e

escl8reê�ndo o sr: Teré�io Junior, Prefeito ,Municipal, sobre a

ratin'à' 'búrôcrâtica pàra. �!!lsinatura de acordos do Municjpio com

o Minlst�-io dfi, Agricultura" acordos visando o incentivo à pro
duçãô"frúticola' em CanoiÍlhas e o combate às fc,rmigas e outras

praga'. de nossa la,voura?'"" '

Nas 'coriversações entaboladas, o citãdo técnico informou
que "o �erviço de �xpans�o do Tdgo, pela sua InspE'toria Regi
onal� em ,Florianopolis ' (Rua' Visconde de Ouro ,Preto, 51) esta
vendendo ou emprestandO (para devolução na proxima safra) se-

mentes de trigo de superior quãlidade. ,

'

,

,

, .-:'i! Com r�ferencia á con�erv,ação do trigo em grão, escJare-
ceU1 Q sr. Soares Brandão que a mesma ,Inspetoria' Regiona'l tem
para, revenda, silos metálicos, pré-fabricados, com capacidade pê
rai.l550 sacos (93 toneladas) custandb' cada. um Cr$ 30.000,00, .

pagamento à vista' ou em prestações, isto é, uma ent.rada de Cr$ I
7.800,00 e seb presta.ções, vencíveis de seis em seis meses, nas

,segu'Íntes impôrtancias; Cr$",4.537,50, Cr$ 4,405,'30, Cr$ 4,275,00,
Cr$ 4,143,80, Cr$ 4,012,50' e Cr$ 3,879150.

" . ,
,

Informou ainda que a Inspetotia Regional Ô(J" .Serviço de
,Expansão do Trigo, etn Flórian9polis, funciona das 12 às 18 ho-
ras,' exceto aos sabados (9 às .12 ,horas). '�

� �

,
, I� x�_ P .. _..C;_ ,c,' , _

,i'

INST. DE APOSENTADORIA E PENSOESnOS COMERCIARIOS
De ordem do Sr. Delegado co- vitar\ atrazos,"'- poderãó' os Sr8.'

munioo" que, de .acordo:com o ªr-t. Contribui,DfêS ,fazêt: seus, recolhi-
6°., lei Í239 -e circulqr n. 6 ,de lÍlentos, dó �diaf:;17 a 24" de cada
26·3-52, as contribuições paga�. mes, Dq Hotek�,chotze, desta cidade
Com, atrazo, alem de jUI'OS ',estã9, '

". . "".
'

sujeitas' a multa de 10 a 30%. '" "CaIl9�n�s de abrIl de 1952 ;,

,

lnf�<?rmo ainda que, af;m, de e-' 'UB��tÕ:;<\;,. 1':7 N;rOS. Fie'cal '

CAIXA' POSTAL, 2 '._ FONE, 128 '

----�y------------------�----�-----
X -,

. ;,'fi ;,

VISlTANTEs ILUSTRE>�'
Ácompanhado pclo"fl.r. ,.\:demar, ção de um edjfi�io,parao ftin�iú-l':

Spreóger, Sub-Gereúte dó, Banco nsmento da Agencia local do-Ban-
Na�ionàl do Comércio _

em Curi- co Nacional ,do.", Comercio, .o sr,

tiba, esteve ha dias nesta cidade Carlos Fredéikó,;Walter que mo

erri' visita de inspecção á Agencia mentos antes esti vera visitando o

-Iocal do renomado esta,belecimen:'
-

imov el j{Í adquirido pelo Banco á ... '

to de credito o sr. Carlos Frede- esquina, da Praça Lauro Müller,
" ,:"�

rico Walter, um dos Dire-tores do deíronte--a . ,.Pt�feitura, declarou- ""i .. ,�
Banco Nacional do CGmeréio S.A�

d.
eixar C�no�lhas -conv.egcido .d

..

e

....•.
r.,� l"'-"

. que a Direção do Banco Nacio- ,Os ilustres visitantea, junto ao de' d dr'
,

SI'. Carlos, Nunes Pirés, Gerente 1,1&1" o'. omercro e�e ..e Ig�nClar ,)#';,-

no sentido "de fazer InICiar' as, '0-" ,

.do. Banco Nacional-do Comercio bras rapidamente. Comproráeteu-,
-ern Canoinhas, estiveram 'na, Pre- '. fiP '

se,' sua senhoria, a levar o assuu-
feitura .Muuiciqal, onde foram re- tó a consideração da Assembleia
cebidos relo er. Benedito Terezio Geral dos Aciorriatas, fazendo,de Carvalho Junior, Prefeito Mu- desde ja, com que' o Departamen

, nicipal, com o qual mantiveram to de Engenharia inicie a elaho-
longa e cordial palestra.

'

ração do, projeto,
Instado ti fala; sobre a constru-

I O ilustr��'hofue� d� DegoC!o.s,;,;.,,�,

'.trouxe, 88S1In, aly.]çarelT,8 _nQ�rcl,!
Y

, .,' "

" 'a nossa ,terra: ,porque;�conyetIha<>l
� Ehgen�eirQ mos, b ,Banéo, efetivari:H�nté" .. n.e-",
�'Güilherm'e Scheide\' cessita de edifiCio pro'pr,io'pa:rji p

funcionarhento de sua ,�genc�lfW '

, Integrand� a' ulti�al turma d� a. nossa cidade, prindp�ltpente �a:
'Engenheiros f o r m' a d Q, s pela q,uel.e IOgra�dOUro�publiCO' te!'l. �e-

.

Escola de Engenharia da Univer� cessldade ur ote da -demo!lçaÇ! �
"

sidade do Paraná, colou gráu, re-' de velhos parrll ·ros que 'átentam
,

centemente, o nosso conterrâneo 'contra a estética' é ',·enfeiam ,o as'"

Pr. Guilh,erme Schei�e, filho ao pecto da .Il��§à ur.bs,. 1,· "

estimado casal sr." :Ródolfd', e D.
'

't" '

... 'l7: ,', '"
",'

Clara Scheíde. " < ;;:'1 Z'f"J;' X,",ICQ :.:�if ;\,De longa data ra.,!liçada �m "
,', :

nosso meio, cOhhecid� ". pela sua
- Notící&� dt� �� Ca�,

simpatia e bondade, cama 'tam-, pital acija�t8m qú�;'o,,�.r�Jriheu,
bem pelo interesse sempre'demons- Bor-nhausen�,9Qyer1'!.ad2r doJ�s�
trado pelo desenvolvimento da tado, v:iai9Ji-.l�"&ra.' '0. Rl'Q'��;'�a�

,

nossa" comuna, a família "do sr� neiro trar.sJm�ndo; ° Gpyer,no �',

Rodolfo Scheide e o seu' va�to cir- �o Deputàd� �'rot��Jles' ·Vi�i.. ·

,

cuIa de relações receberam" com ra, 'Presld:enJe'. �"Í 'As�em1:�\ei8
efusão e entusiasmo a fórmatura Legislativa. .

,,-:: �:"
'

,

c"�

daq�êle presado conterrâneo. _ O DepJtal9' O�y�lçtQ aul.
't'-

,
, C�rrespondendo; pl��amente,aos cão' Viana, da, UONj,' àS;SUg:}iu à

esforços e a dediacçãb de, seus pais, Presidência ,da, As�embl-eia� .

GuiQleme chegou ao,termo de 10n·· ...::: Informá-s.e ai:·Capitai: ou-
ga jornada pelos bancos escolares tro.ssi�, que,ianibell1 () ST. Cei:", ,::
e univ�rsitários,

�

ençetando,' 9ora- so Ramos, Presidente' do PSD _"f;;'
vante, outra caminhada, a servi- catarinense, embarcou para ,a,
ço do Brasil, no desempenho dos ,Capitar Federal.
�eus mistéres profissionais.

_ Nos circulos p6litico� �'da ,;"o acontecimento, sem. duvida, Capital � transmissãq, �o ,

GQ�
é auspicioso, não s6 para'os fami- � verno ao Presidente,da Assem;o:.
liares e 'amigos do jovem Enge- bléia,e. viJl'gem Ctps ir�. irfheu ...

'-

nheiro sinão tambem para "todoS' . Bornhausen' e Celso 'Ramos a6,
os 'canoinhenses, eis que o Dr. Rio de Ja,rieiro são tomentadas,
Guilherme Scheide é prim�iro con- como enquailradá�: I'lp p,;epala-"
terraneo nosso a .cursar u,ma IÇs- do acordá entre", '.s duas cor
cola de Engenhana. \ � rentes .R0lí�icas; em vias 'çie con"

Abrindo colunas para registrar 'cretização,
o fato, «Correra do. Norte» apre- --------------,
senta ao Dr, Guilherme Scheide
e aos seus dignos pl,'ogenitores sua

, palavra de saudac,.<ão e seJl abràço
�. de ipcentivo,

'", - -

�.
"

f,} ,

Qep.' Reneau Cubas
;Regressou de Florianopolis, o

ifustre deputado estadual Dr, He
neau Cubas,' representante de Ca,
noinhas no' Legislativo que parti
cipou dos trabalhos 'de instalação
da Assembleia e eleição da Mesa.

, Junto ao' Exmo. 'SI'. Governa
-dor o nosso presado amigo tra
tou d-e importautes assuntos liga
dos ao interesse coletivo, """. ,"

, ':En; Can�inhas S Éxeia': eon�
,

'tinuará atendendo a08' seús" irrí.e
resses profissionais deslocando se

para Fk.r ianopolis sempre que se

fizer necessária a sua presença 011

que um' assunto de interesse do �

município que representa o exija,
� -,

Convite-Missa
, \

"

"

Por mais esti ato de reli,,'
• gjão" e amizade, 'antecipa,!a,,:
menl, !,grad�ce. ,r.

,"
•

,

,

'&.

� CiDe "Vera�CrDZ"
APRESENTA

HOJE:- As 20 horas

Choque de'Gigantes
'comGeorge ,o "EsplE;ndorosô"
,,tv.[uita� iargaJhada e, bofetada

,

<!ontinuação da sérieJ'
'''A ['RIaU' MISTERIOSA'�

Amanhi a§ 14 horas - Re.pI'is-e

Domihgo:- f.s 17 e 20 hs.'

DO oorO' NASCE
..-

'

O ,AMOR
Monumental produção da
Eagle Ljon, com Pedro Ar
mendariz, Paulette Goddard

e
.

Gilbert Rolland

5 semanas de sucesso nO'"
, Cine Luz em Curitiba

Segunda féira:- REPRISE
/

Terça feira: - A& 20 horas;.,o
AMÉRICA

, ,

Um filme que cori�a as des
venturas dos imígrantes ,

na ArnéricQ:�.
"

Quarta feira: -' REPRISE �

QUint-a.:"féira - As 20�h�r,as'
O PREÇO,

DE UM DESliJO'�
"

"�: _

-

��' , :,0: ':1:,
"

,

.�
'corri Angel�,FE:rna'ndés,� Cal;'

. ,

"

'1'os Cbtti'rl, e ouftés ,>J)

,

.,.;

f'.,

4:'
Um filme' nacionaE.
..Um,a grande película, .. �
{

Forte e agrJiJaveL
�,.rmproprio at€<118 anos.

H���t�[ am, a��st� �� 1���: bWl�[RM[' �ARHÃ �,� 'bcmntff: Im�ss ,SmM[ ",
CIRCUI:1A :A.OS SABÂDOS'\.

Por absoluta' falta de espaço,'",
deixa" de apàrecer ne-st� ,@diç�
"COMENTARIO DA-SEMANA

,

'.

'1';';""�
- .

I Clube deCaça,Tiro ,,'esea laJOrToVleira"@ .

De acordo com instruçõe� bai�adas pelÓ Dir�tor da Di�'
,

Vlsao de Caça e Pe�,caí em portaria n. 90, de 26,-3-1952 (D, O.
de 3-4�1952 '- p�g. 5.458) o 'periódo de p�rmissãq. de caca de
animais silvest.res será de 1°. de Maio a 15, d� Setembro do
corrente ano., 1',:"

.....:: .�:/'.�-

Ficou prQib1da a caça e� 'qúalquer periodo: '

a). De P�I:dizes e Codorpas nos' tJnmi<::ipíos
'.,noinhas, Porto,-União,"'Laguna, Palhoça· e: Sâ'o 'Tosé': J

,<' ;,�{ ;',
'.' .'

De Jacutinga e:Macucos Pqs, muO'icipio_s de Canoi-
rih[s;'�Porto�União, Jàragúá dq S,ül. Blu�en�\i, Biguaçú'� São tosé,

"

-

Os infratores estar�o sujeitos' à'
'

L,de�, �r$ 500,OO'a '

.

€[$ <'�.OOO,OO, alem de prisãõ cêlula�; e apr são" da arma, con-
,Jqrme o', artigo 7�; <!eéreto':lei 5' 894 de 20.-l0,J,94�. .,.-

,

Canoinhas, ,25 de Abril de 1952. ti;;; f;; "

, "o
'

RODOLFO SCHE:Í'DE, ),.,...,." ;;P�eSidénte� . " .

,. fl(�':�!.'� :.- . ,. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR�, SAULO,'CARVALHO
.... ' t

..

.-

• '_A�'1o,g;!ldo 1
Ê:$'crítõftõ e t�idcencia

J
-

��a Coronel Albuquerque �'h - íi'óI?,� �b5
Canoinhas - � ....,_, S. Catarina '

_'
-

....._
.

, ''''_''' • - ..." ... �, ....... ,! ..

/

·�,TERAEN-O A' ,VE:NDA'
:. !l6 a!q_!leirê� ªe terras no> P'1:i.puâP; e:�tre, �s �sta&lJé�r
de ...Talu,a� .e Paula.Pereíra,.. �nt; 'e9sa" b'éu"{"à(iâ0;.baf7.,

baquã, 'matas e 20 caQ;eça� de g'�d�,. ê"-

, ',Tratár eom RICARDO 'TAVi\RES, Tres . Barrifs.
"., "c' '"�".""J:"

' ,"

'2z,J6xl'

" 7>,',p 'Ar, D','; 'E',""'M" �S",'"" 'E'
'

. i:',
"

p /V _-�. D. L� oI -

'

•

), o" ,..
'_ , '�"

..,' -I -l ',.... " '.' ,;�� � .,' >
- �_, '_-':

. ,� �, l\
_ ,.Ç...�.r 1:

-

_; ,1»,

,
Duas Ser.tárias Tlssot, amba's com 'quota de, 8

.' �' �. .' __ ... ,JJ ...
' • .... ;;" _ j;, _. _ ,_ �. ",;.:

,,' '(oitor va.i�� :p�rf,mês�,"\UmâJ'delasl.tem "

'

,

'Iocomó,él R'.. WoUf de 45' H. P.' .Efetivos.

;.
:'.: PRE�O' MUIT� .ÂZOAVEt

"
.

,Ve'r 'II.�tr8t_�>c,m o-'Sr. i ESTEFANO WRU8LtV'S�1
, .' ,�_ ' I, ',.., I

�aJx� Postal, 138 ·t ,�-:,-
-, � i'! ,_1 -.

'i ..; :.

�G:afa9Monhr Castelo li
Monte Castelo -' f ex-Rio das, Antas

Avisa sua qi�tit:1�a Fregu.etia que�dis'p'Õe
d� únJ variado' .50 rt'irne rito ide fàzendas, r.oupas ,

feita� 'ch�pêu�;' 'câl,çadqs, aluminios e os artigos

de_:��írP�'ir�- in,cessidád�, �'(.'oS fnenores pteçós 'II:i<),.,'.
,

" da praç� "ó I
\,)) :A��f!��r ���� ��_m�Jn� I�rn�[c,-�� �asa Monte Ca�te!? )1)
�

"�-"--.'----

< ,

J,

AnVOG'ADO

(Inscrito nª Ordem d�o8 Advogaqos do Brasil, Secção dó
r ,,' Estado de.Santa C8:tarina, �ob no: 360)
f.�

• • �_; ,._ .'. ..o�:.�." :; ::, ,}

Inventários; cobranças; . contratos' e .outrâs causas

Civeis e cQmer�iais" Direito industrial e-: legislação do
trabalho -, ,N aturalisações e titulos declaratorios.

�

CauS-a�
..
CrirÍÜnais.

"

-_........_._.

j

)�(ev.fl'-se ié pera o in�"
,

verno e veja o Urdo
Y

sortifuento da

.

: l�mI��raJ!H�m�m.1I· COMfRA E yENDA
�,

m Prl'g11'I'pe 'd'8'IS" N,ovl·da·d'es I .. �:ol������o de

,m . ..:," .

,

.

..
'

.,' ta advocacia do Dr, Arolde

ce .",

'

'"., .' , m Carneiro de Carvalho, e sob
m Sua filha vai casar'? m" a r;eI5Po?sabilid?dé dêste.sa-

'I�.
,

" '.,.
-

""'�' m ,- chá-se mstIaladob.ul.f!} �epar- ,

m Então' adquira 0'5 ar'ig,()s en tam.�nto �(� I larlO�. q_ue
m d' '�'I ' -. -, '

..... '
- .

, ' m mediante módica corntssao,

.�'"",' e,�' umlblO u�elS para eD encarrega-�e da aquisição e,

ce ,casa" r 'como. seJa
.. m:.. {G da venda de imóveis nêste

ce ,-"",
�

-
"

. m município, comotambem de

ce Chalel�as"PanelaS., Ba- m' loteamentos e dos necessá

II "�Iielas; Cafe1eira•• e1c. W rios registros para_a ,:,enda-
ce . .' ,', , ..

'
, ... " ;. l' m de lotes a prestações.

m Baterias completas sempre em stock, '&2 Desejando vender ou com

ce '

\ (' "

", .

N
..

-

. 8 -Z' '. m pr�r um imóvel, dirija-se ao

m só no PR I C I PE A 'A·R � escritório do r», Arolde Caro

, ce " " '.
,(

"

.

.;- !', ,." ta "neíro de Carvalho que' des-
h Ele, C? ,QUE MELI-l,OR,�TENI)� E, MEU:iOR VENDE m de já oferece à v�da lotes
a

•

�i5eiiiai!i-aEiali,fiEU�n,!ji5linfiBai!ia,iS��f ,e chácaras' na 'florescente
I "

-
'

, .:
.

I,
"' - . .

'Vila de' Rio das Antas.

__--__---��----------���.�.-"�'�'._,__����-
. Rua' Vidal Ramos

..... . I

Fone, 119 - Caixa Postal, 94
Canoinhas - 'Santa Catarina

Ernolduracõésl
'. "gllQaros � ,Santos, serviçe

:

.perfeíto e garantido.'
".

'·só DO.

'Vidraçarià _

Canoinhas -ltda.

y

"Gaitas Pianadas I
TODESCH:,INI'

,

as rnt:1hores do Brasil '

A -venda na

'1,:EMPR.E-kA FUCK·

MeCâIiic08,
� .'
.

�'Ferréiro
"Rteci'sa-se
Ofiçio,as Mec8nicas·

-'DE- -

JoãQ Seltme

Molduras:,
, ,'Uma infinid'�de de' tipos a

seú agrado preço de fabrica.
I,

,s6 na
'

,

Vidraçaria CanQinhas Ltda.

Viagens de ida e volta à
Aiemanha com estadia e ex

curção' de 12 àias, �m' onibus,
por somente Cr$ 10.350,00. '

'Informações nà I
'J",o ,_

Casa.'Erlita

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou
,

�
.

" � :'

grossura. ': .,' "

, '�.'i-'..... I. •

:' Preços .. s'em concorre,nC'H:l
�

•

"", 4' -: .�.i.. k;"' ('� ".'
80. na,", '�,' �, -

.....
_

..... "> �.
r " ;' • � •

VidraçariàC�ttoinha� Et��, .

�

Fone.271
, .'"

Doenças (!l�� Olhos, 'Ouvidos, Nártz é Gai'ganta

Dr. - A.NTONIO SALIBA
'MÉDICO

'--- "

"

'

,

Com cursos de especialização nos Hospitais de'
I

Buenos. Aires Argentin-a
Receit� de óculos �� Tratamento moderno das
re.nites e sinusites - Operação' das' arrrigdalas

por processo moderno,
'

Clinica e cirurgia especializada exclusivamente
A tenderá eói Canoirihas, no Hóspital Sarita Cruz,

das 8 ás II e das 14 ás 17 horas"
do dia 21 a 31 de cada mês.

" �
-

Prefeitura Municipal de Canolnhas �' E�Ual
De ordem do Sr. prefeito, terno público que, du

rante o mes de ÀBRl�, se" procede Q..est� Teso-qrar�3 E!. nas
iJntendericias de Tres Barras, Plipahal,Ürà, ).\lajor Vi�íÍ"li,'Eati'
ia -Pereira e Posto dê Arrêcad'$ção, de Felipe Schmídt, �
cobrança, sem multa,do lmpa�t0 slIndUS�i'iáS e Pi'ofissõe�
(10 semestre) e ReFlovaç'ãõ Matriculá de Cãés. :

No mes seg'ulóte â êobrã'fltâ $étá acrescida da mul-
�a d, aJ:!pr90 .J:!QlP, f ��i. �

.

..
,

"

"

.

.

.,.' ,

Canoinhas, 28 de Março de 196,2
,

CL�Ml!1NTINt) Ê. 'P;IECEQ\RRA 'q'ék'0tih!!"b MMnlcipai'
...... ,_ ," ,

."'"

,---_-

,

I
-

'-,Dr. ArmandO de. Lara
Trata�entos � �pêràç,�e� (j�� ,�õênç8s do§ ,

.

, OLHOS -,. OUVIl}OS ""- NARIZ, E GARGANTA
, TRATAMENTO MODERNO DAS SlNUS1TÉS
I, " OPERAÇÃ� DO BaCIO (-PÀPO&" ';,
I' Con!liu�-tó�iG' permenente : Porto 1Jjjlâó�,
,_

lo'

Posfo 'OUJO
:

Vuii€ ,e Oficina;[Meç�nicq,
BASILIO HUMENJ.lUK & "elA. tTDA. "

, :.- ."'
',. o,"

•

>

CANOINHAS - Fone, 145 .-:' SIta'; Catarina,
----- -" ,-

....
,,'

, Que já' está, f1Jricion�ndo a. Doniba�7:dté;:'�gasb1inà,
;.

"

...
,.

, ,�t '" <"'"::
-,

n<:- J?J� '"
. ,l.;',: .

'

':, atenpendo, a qualquer hera d(jj dia_ 00 da noite
t_

�_,';,
•

',\:. -,""'" '!' , �.

':.

"

.,,. .. :;.:� .

-:'-.\"t. "

serviços de urgenéia.,',' "'�:I:' ,:. -'

,><: .; "i> ?'�i! .1.

Gazôlina, serviço mecâniéo de' émêi-gehÇia',
, �'/ , "

",
'

oleo, .

ar; aguá, etc .•. ,

-
"

.... o' .;/:;-;

::_::::::==::::::::::::::::::::::::::::::�::��i::::;:::::-::::::::::;���:::��:::::�::::=::::::=:=:=:::=
=: \,...

,,' .

",.
..

Pt

ii San(o Ind.. e (o·m:de Sta>(alarioa 'SIA fi
is M�triz: ITAJAÍ Enderêço' teleg?afir.�:· : I N c O» iI
:: ...... ,- ..;, =1
" d

li x, Tdxai; de D�positos " .... ,!. li
'ii -COSJAS Df MOOIMEHID ' nOHIAS A RRAZO�' l� ji
ii A, Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dia!! ' .4%a. 'a. si
:: Limitada c 3%a.a. " "," &0 ,�' ',j:V2%a"a, ti
':5 Particular _ 4%a. a.

'

"
'

" "90· "- 5%a; a. !i
!e Limitada Espedal14Y2%a. a. ,,'. - ", ':' 12P' _'" ·5V�%a. a. fi
•• ' " "1 6(Jf··'I: ,ano ,'/oa.a .. ::

, 55 DEPOSITOS POPÚLARES '5% .�:: _ ii
ii· Agencia nest.. cidaM à Praça Laurú Müller, esq: R.MajorVieira IIII" _ ::.
:=
Ab

'

"I" h'
'

I =i
i5' ra uma conta no' ,nco' e pague com c E;que. i;'
:: ..

..

- "

.. /- �

::
::::::::.==:::::=::r=::::::::=::::::::::'::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::1::::::::;

) --.

Bananas; bdna�ds e màis, banana
...
s

I as melHores d� prÇ3.ça _aos menores preços,
" �-

na, 6ASA SEZEF'REDO
Desconto especial. para revendedores
só Qa Ca$�,. s.:ezefr�d(), de, Siegfried < Olsen

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CQRREIO DO NORTE
.,; /

26-4-1952

Term? do contrato celebrado entre oGoverno Municipal de. Canoinhas, representado."pelo Prefeito - Benedito
Tirézlo de Carvalho Junior, e os Srs. Waldemar e Rosalino Barbosa, para o calçamento, á paralelepipedos, de

20.000 (vinte mil metros quadrados. de tuas), em virtude da Lei Municipal N. 48, de 27 de Agbsto de t9�9....
.

,

'.
-

-
.

-

Conclusão'

juros;. 90 (noventa) .di� para o

pagamento de dois terços. do
total da fatura e 180 (cento .e
oitenta) dias' para o' pagamento
do terço restante, gozando, to
davia do desconto de um por
cento ao mês para o pagamento Executado integralmente, o

á vista, isto é, I}Q ato do recebi- presente contrato, gozarão os

mento do serviço em cada qua- empreiteiros de preferencia pa-
dra e apresentação da fatura a

ra o calçamento de outros ...

ela relativa. " 20 coo (vinte mil metros) qua-
drados de ruas, ao mesmo 'ore-SEXTA

( ço em ídenticas condições.-
Reverterá, totalmente, em be-

neficio dt munícipaltdade, de- DEClMA
vendo -ser, proporcionalmente, O presente -contrafo não po-
abntido do preço constante da derá ser transferido a outra fiL-
clausula primeira do presente ma, pessoa fisic� ou [uiidica.
contrato, qualquer desconto ou

ab�tinJento no frete ferroviário'

que a Prefeitura, eventualmen
te consiga junto a direção da
R.·V. P. S. C"

SETIMA
A titulo de caução, que, res

ponderá pela solidez da obra,
os empreiteiros que' já deposí»
taram na. 'I'esouraría Municipal'
importancia de Cr$ Ie.ooo.oo

(dez mil cruzeíros), sujeitam-se
ainda, ao desconto de tres e
meio por cento da importancia
total de cada fatura ou nota de
entrega, tambem a titulo de cau-

.

ção, respondendo pela solidez,
da obra e fidelidade na execu
ção do presenta contrato, _;!8U
ção que flÓ poderá ser levanta
da depois de cumprido, in te

g�allllente o contrato e JIue se

rá depositada em estabelecimen-'
to de crédito, em nome. da mu-

'

nicipalidàde; rendendo juros em

favor dos empreiteiros em ca

SO de levantamento.
"

,

OIT.AVA \ '''-;'.

Sujeitam-se. o,s empreiteiros)
á orientação tecnica e perma
nente fiscalização da municipa
lidaàe em qualquer _setor dos
serviços, respondendd eles em

preiteiros, exclusivamente pe
rante ,

seus- emprega,dos, pelas
obrigações decorten'te� da Lei
de Acidentes doTrabaÍho e con-

" ,. .

\ -:

solídação das Leis Trabalhistas,
como tambem por qualquer di
vida que, contraírem para a com

pra ou frete de pedras e ou
tros materiais.

NONA

J
DECIMA ?RIMEIRA .

A parte' que der motivo á
rescisão de presente contrato ou

infringir qualquer de-suas clau-'
sulas, sujeita-se a multa' de Cr$
50.000,00 (cincoenta mil cruzei
ros) e perda de caução que re

verterá em favor do erarío mu

nicipal.
�

DECIMA SEGUNDA ,/
Depois de entregue cada qua-

,(�ra calçada ao tra tego, respon
dem os empreiteiros, durante ó
meses pela solidez do SPl'\'IÇO,
correndo por sua exclusiva CL,n

ta qualquer reparo que se tor
ne nf'cesslfrió'; ente nder .. se- á co

mo defeituoso ou carecedor de
....

Beriedito Terezio de Carvl.llho Jr.
Presidente Ida"J.A.M.

-

na Sociedade (Jnião -Operaria
_'i:: , .. :, ". _.",._ em TRES BARRAS
•

�
,

:,<Ê}stá .. '-programaclo· para esse dia beliSs1ma Festa,
que promete ser de muita éltração� pois do progra
ma consta: Torneio de Bolão, Torneio de -Wolley,

,

Corrida de Bicicleta, Cavalhinhofr e muitas outra::; di-
versões, propol.:cionando, assim, hÓras - al�gres ,

aos

s'eus assodados 'e ao Ttábalhadór" em geral.
,;N?-s. provas acima, receberão premias os concur

rentes colõcados.e.rrí primei-tQ_I,!lgar.
"

A noite. os salões da séde se abrirão para ani·
_
mada noitada dançé.:l'!te, ocasião em que strá, eleita
a "RAINHA DO" TRABALHO".

'.-: '" Trê9, Barras" ,é11,.)ril d� J 952

. A.tenção Lavadeiras
Q\i�'rido �sÚêga-res sabão na roupR, e este _ficar �rUdado nela,

então ele não é bom --

As Marcas de sabão Ligia ou Tupy e B6r�x sªQ�artigos especiais
l'res partes do povo cánoinhense já provou q�e o sabão das marcas

\1'
:',

, .' �

-e,Bórax

.reparos o trecho' que apresen
tar ondulação, pedras soltas ou

outros defeitos aparentes,
DECIMA TERCEl.f\ A

'

'Em nenhuma hipotese o Pr:�
ço constante da .clausula PrI
meira poderá ser' alterado para
mais, mesmo que ocorra eleva
Çã9 de salartos, do frete' ferro
via rio ou do custo das. pedras

,/

para os empreiteiros,
E, por se acharem assim jus

tos e contratados, lavrou-se o

presente instrumento.particula r
que lido e achado conforme se

ra assinado pelas partes e pe
las testemunhas Alvino Koch e

João Per eira: a tudo presentes .

Pára efeitos fiscais dá-se ao

presente contrato 0'_valor de.
Cr$ 2.080000,00 (Dois' milhões
e oitenta mil cruzeiros), selada
por verba a la. Via, com' Cr$

...._
.

10400,00 (dez mil e quatrocen
tos cruzeiros de estampilhas Fe- -

derais.

Canôinhas, 19de Abril de 1952

'Ass, Benedito .Terezio ,d�Car
valho Junior - Prefeito-

Ass. Waldemar Barbosa
Empreiteiro

Ass. Rosalino Barbosa
Ernpr eiteiro

'I'éstemunhas: Ass. Alvino Koch
2a. 'Testemunha: João 'PereiFa r

Di-legacia de Ordem Politica e

Social; em Florianópolis, _18 de
março de 1952.

Ministério da 8nerra RegistroCivil Clube de Ca�Q, Tiro e Pesca "MajQr'E. y'iéira"
Junta ,de Alistamento �i� \ . EDITAIS

... 'POHTARIA N. 2- carâ à cargo dos srs, Delegados
litar,de Canoirrhas o- Tte. 'Corou�l Trogilio Anto- de Policia e-Fiscais Regionais de

Ermildo João Wh;ciechowslti, -nio de Melo, Delegado da Ordenr Armas e Munições.Devem comparecer a/esta Jun- 1Escrivão de Paz e Oficial do Polit.ica e Social d(i Estado de CUMPRt\.SEta de Alistamento Militas os Registro Civil Interino, deste dis- Sallta Catarina .. uo uso de' suascidadãos abaixo discriminados, tlj_!JJ _de Major Vieira, Municipio· atribuiçõea, e em obedieucia aolafim de regularizarem sua si- C .",. C he ornarca -ue, anoin as, Estado ao nue determina o art. 1', dotuação militar. d S C /'
"

Gaspar Meidler, Amilton Fer-
e anta atar ina, etc., ,H;'gulêllllento baixado com.' der-r.

reira, Nivaldo Lisboa, Paulo Faz saber que pretendem casar;" (li .�. de � 1�/1/938,j RESOLVE,
Lucschínskí, Sebastião da Sil- MANOEL P-INTO ÚA' SILVA, P,I'{)1 II' tt'l·mJOa[j�e�nl.e. o tran-

veira. Pedro Bitner,'Sebastião natural deste Estado. Canoinhas,· !<ill'tl de arma de caça. de confot

Vieira, Francisco Seidler, Julio onde nasceu no, dia 25 de se tem-
� IIl,daclc" com o Ilrt ,!!3 do ....Código

Víkoskí, Ruy Alves Affonso. Jo- bro de'" 1927 lavrador solteiro Nacional 'de Caça, a quem não

sé Pereira de Souza, Manoel de residente. 'e d�miéiljado 'neste dis� estivrer,. devidamente licenciado

Lima, 'Clemente Ântonoviski, _

.

trito, filho de Miguel' Pinto da por esta DQPS, nos termos do

Adão Pereira de Souza, Bernar- "Silva, f�lecido. e de Jui ia Correa art. 53 do regulamento supra re

do Dias Ferreira. Albino Polak, de Lima e NAZIRA LISBOA -ferido:

Sebasttão Calistro, Juventíno DOS SA'NTOS, 'na,tural deste Es- Os infratores desta Portaria fi
Santana da Silva, José Soáres tado. Canoinhas, onde nasceu no carão sugeitos as penalidades pre-
Cardoso, Estanislau Falquevicz, dia 5' de fe�ereiro de 1928,

/

do- vistas em Lei, cuja execução fi-
Jacob Ferreira, Eu'rides Jungles mestice, solteira: tesidente e do- .;

dos Santos, Dãvid Firakoski, miciliada neste distritõ, filha ile
Jo�qujm Soares. Antonio Ribei- gitima de Joaquim Lisboa dos San-

Iro, i\lcides dos Santos, Justili- tos e de Rosa Machado Veiga.
,

no Lisboa, Fernando Cardoso,
,Lourival Ferreira, cià.udio Rú�
drigues, 'José Machado, 3oão
Jóaquim' Hel'bst Neto, Zacaria�
LeoplJldinú .dOiii -Santús e Alei-
'odes Vieira.
Cinoinhas, 18 de Abri! de Í952

-BOLESLAu CHIKALSKY, na
tural deste Estado, Canoinhas,
nascido em 3,de outubro de 1928,
lavrador, _solteiro, ,domiciliado e

residente neste Distrito, filh'o de
Ladislàu Chikalsky e de Helena
Chikals�y, e LYDIA JIENTARA, .

. natural deste .Estado; Canoinhas".,.
nasc_ida eu{ 16 de janeiro de 1931.
domestica, solteira,. doiniciliada e

. '11, residente nest€. Distrito, filha de
Lourenço Jientara e Anna Jientara.
Apresentaram os documen'tos

exigidos' pelo Art l80, Nrs. 1, 2,
3 @ 4, do· Codigo CiviL Se al
guem .':souber de' algum impedi
iJJento, 'oponha-o na forma da lei .

Faz sa�er que pretendem casar:
, THADEU ANTONOVICZ e

FOSCA PüRTA Ele solteiro, la
vrador, residente neste Distrito:
nascido em Fluviopolis" Paraná, á
11 de d�zembro de 1930, filho
\legitimo de Constante Antono
'vicz e de Helena Antonovicz. ,

Ela solteira, domestica, residen
te neste Distrito, nasci�la na pro
vincia àe-TI'él>6silico, Itália, á 13
de julho de 1924, filha legitima
de Eliseu Porta, ja falec:ido, e de
M.ariana Tovani.

VALFRlDO BAPTISTA FRA- _IGOSO e ROSA RUDE Ele '!Ol-' I'
teiro, operario_, résidente neste
Distrito, -nascido em /Carnpo';A
legre, deste Estado, á 20 d� a

bril de 1922, filho de Pedro Bap
tista Fr.agoso e de Marta Mei:.l-

"

,
.

ter Fragoso. Ela solteira, domes
tica, residente neste dishito, nas

ci,da em Mafra, ,deste Estado, á
IOde marçQ de 193{ filha

-

d�
João Rude e Anastacia' Rude.

JOSE' RIBEIRO eLIDIA
GONÇALVES DE LIMA Ele
solteiro, opera�io, residente neste

distrito, nascido em Morretes, Pa
raná, á 16 de julho de 1903,. fi
lho de ·Francisco ]�ibeiro e de Ma-

'

ria Jnana de Ramos:' Ela soltei-
.

ra; domestica, I na'tura1 e residente
neste distrito de Panla Pereira,
deste Estado, nascida á 16 de ju
lho de ],2,,03, filha de Mariano
'Ouaite' Ja. Silva e de Ramira
Gonçalves de Lima, ja 'falecid�s.

Ass .• Trogilio Antonio de Melo
-r«. CeI. DeL da OPS

_-

•

CIRCUL�R
A tendendo .

a recomendação do
sr. Delegado da Ordem Politica
e Social, comunico a V. S. que"
desta data em diante o lavrador
só .. gozará, dos direitos que lhe

são assegurados, perante este ser

v iço, 'na ,flarte referente às C'Uilt8S,
lia coucessão de - P(�t:te de A-rma
de Ca�a, quando fIzerem provã
da profissão, b�m

'

COlHO•. da sua

qualidade 'de socio da Associação
Rural local õ� viziuha.

Serviço de li'iscalização de Ar
"loas. e l\'lllllições, em 28 de Feve�
reil'O de 1952" (As�ji) A. Araujo,
Chefe Scrvico.

OFICI�O o" 52/52'
'

, I - O st. Mario Cótlto, Dil:e
tor ,da Caça e Pesca dó" Estado, I

cÓllJl;nica que ii POItana 1).' ,9,0
de 26 de março do corrente ar.J,·
,\Ja Divisão de caça t(. pe,soa,

.

�
blieada no Jdial'io Oficial da União :-
.'de 3 dú corrente mês, determinou
periodo .de permiss-ão para caçoa
de animajs siLve�,res uo_ territoún
naciodal dt� 1 de maio' a ,15 de-
setp.mbro do co?rente ·allo'.

"

./

,
\

Casa
/

d'as Casemiras

....

AvÍsa a sua distinta freguezia que- acaba de,receber,
um lindo sortimento de casacos para senho-

ras, lã e nailon,' ultimos tipos ..
-

Capas. de gabardine. par� homens, e '-um lindo sortl
mento de casemiras em cores maravilhosas, '

por pre,;os ve�dacleiramente barxos
Aurora carimbo níatca ouro pQr Cr$ 920,00 o corte

I Qualidade - ArÜgo �. Preço
V .. S. encontrará neste endereço-

"
- ."" �.' 'r

Ligia, _. Tupy,
são artigos especiais, baratos, e por isso continuam a usa-lo, a-

,
. eOI!�elhando 'tO?OS a pejir essas marcas,

F:?lta a outra parte, que de\iia experimentar éssesc é1rtigos com
,.-

prando�os na pdncipais casas do râmo,_Qtl p'rocurando na
'",

.

. fabrica com o 'sr,
I: ' 1-"

-<�.Al-w-i":ti F_ O_ 'Beulke' 2x

,C(�_po d�,Agua Verá� '.. ,Fone 29<f -

- C�l1oinhas
:� '1 :� ,

•

�I' ,

.

"

r

..

T
, Casa ,das Ca,semiras e AIFa"ataria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" �NES.IO M. LINS.

r
.

> "f' ,. ,t

Di're�r-Superil.lt'fndépte -;

Dil. �QD()�Fb 'nENAúx' BÀUER ;'�_�"i
Diretor-Gerimie

{
.
,

�,

•

'

• I, -' .;' r..A·
•

�

"'"i'" ." DR. MARIO -MIRANDA LINS

, ;o-�"HE'RGILlO DEEItÊ
;

<" ,; Ojréto�e8�Adjilnto�

,

26-4-1952

li4'JAí c'SÂNT'A'.. CATARINA"
_2 ,FUNDADO EM 1935

"

l �
� ....(17 anos de existência) �o�

� ,�...- :' AGENCIAS" E ESCRI,!,ORIOS NO ESTADO DE SANTA ÇATARINÀ: ,

, Ararangug - �lumenau - Braço' do .Norte j- Brusque - Guriti�,- Caçador - Campos Novos - Can0inh� - Concórdia - Cresciuma -! Cu:itibanos - AChape��, '

,

E bríariópolis - 'Gaspar - Ibirama .;;'�Indaial - Ituporanga � Jaraghá':9.0 SuF- -Joaçaba - Joínvíle -, Laguna - Lajes - Mafr� .: Orleães -.. -Píratuba ... .Pôrto Uma? .

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim. - Taió - ""'l'angará - Tijuças - Tubarão ,- Urussanga - Vldell'a

'Agência CLlRITIBA: ;.:_. Rua Monsenhor, C�lso, 50 '{.
.

I

•

�"-�
,

.

Agência RIO DE JANEIRO: - �ua Visconde .de .Inh,auma, 134

,Caixa�Postal, 58'4:, Endereço Telegráfico: «INCO»
•

� (39 Departamentos)
, �

Caixa Postal, �239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

Cii:>ital. c.s �.5oO:?'OO,Oo A'!mento
.

de' ."ÇaRjtàl� os, 27.500.o0Ó,oo -Fuhdos d;�í�eser� C-r.$ 24.5ÇO\ooO�OO
., D�pó�jt9s em 31.3-19S2'lêr·$ 675.50t007,50

'<BALA.�NÇO�'eriji 31 de-Ma.rço 'de�:1952, J
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A _, Dísponívels
CAIXA, '� '<.

Em moedavcorrente , ,� "

'Em deposito no, Banco do' Brasil
,
Em 'deposito à ol'd�tn da �up:> ..

_- l-o
'l'i

/- '{fIda Mj)ed.a e d�,,,,�r:dlto A r ',0:( ,

B .........., Realizável '.'f
ilI .. ' .

-Títulos e Valo:res Mobiliáríos., '

o.c_,Apolices e obrigações federaís.>
inclusive ás do valor nominal _,.

de Cr$ 9.000.000,�0; deposita
das no ,Banço_,.do)3rasil S/Á,
à .ordem da Sup. da Moeda'
e·,do Credíto ,

é ·:�Apo1içes. estaduaís,
. ,�ppl�çe� munieípaís

. Ações e debentures
Letras' do Tesouro Nacional
Érnp�st�mos em C/Corrente
Emprêstimos hípotécários .

I .

TitulQs 'descontados
Àge-r{ciu ne, país .

--�.; ,

çorr�spondent�s,.nó país
Capitál a realizar "

Olitroj credítos.'
'

::
Irnoveis �:
Outrd� valores

.

,.-
'.� �

·

... -C -.- Imobilizado -

•

.

"2$. EdifiCiolt'dê us'; do,Banco
Moveís e UterisiliOF'"

?

. MateriaÍ dé- expediente
· Instalaçõ�s

",.:�_;
,
;�- .� 1'f . ...., �., -

�

.� _D � :ijesu1tados �endéntes
:tbról(.. Dêiéôntós, .

_

}�posfos �� r _- <

, \

Desp�sas ��r.�is�e qu.trà&.cContasi'- ..

-�. íi'" r", .'

-t

f
,.

." E/� etD't8S ·ae Compen�açio
�'é .i V8J�re, em gara9t�,á,. _"'_',

· Val�r�s em custodIa
o

>TituI9s" a receb��Cle C/A'Uíeia
"Outr�s . Contás

-

."

122.627:008;80
1.620.241',60 1t �\'

545.265.869,10
498 28.9.2.42,50

\
_... 19,914.469;tfO.

12Jí99.000,ÔO .,._ �

6ÓO.Qltô,OO 1.2ol.?15..a�1 ,60
� 2.644.367 ,00 j�"_,

1.397.459,66 1.226.ã74.509,70

_64.056.61à,70_
19,25p-:770,0c>

, �

8..855.681':30 r 92.163,07õ,oo

.-

I

t9.110.852,10
.

2.006.000,00 'J

14.856.744,70

7'.004,034,50
-:

... �66,1�9.o21t29
-�lJU1��·3g§,Q(f
6�6.571.846,50
1l.l8!:lon,00 �.383.438.2'f3,70

····2.723:836.63Z,6Q

)

'"
, .

,
./

F - Ijã.6 Bxígíve], .

� Capital
,

.

Aumento de Capital ._

.

',:<Frúldo cÍ� :Reser� Legai
tunda de�Prevbão
Outras -Reservas

22.500.000,0-0
27.500.00!),OÓ

'".�
) 50.000.ooo,Oô....... ' .7�

·ª.óOO.o,9?,�0 ,

19.500:000,00 /

'2.ooó.oõ�,oo / 14.500.000,(lO

G �\Ex�givel..,

DEPOSiTOS

.'

á vista é a curto

t: de Poderes Publícos
de Aut�rqui8S
'em'C/Q Sem Limite
em ele }:;ímitadàs
em clC. pop�lal'es
eJ;q c/O ªêrq JúfOs

. em C/C de, Aviso
,

á prazo�
de Podéres Publicas

. de AutátqÜiás
a_prUo fixo

"

dê 8viso ,préviÓ ,

�.\l�ti�� ':��nW'�ia�iiitiadeSTItuloí ,redescontadSsz
)\geiÚ:í.s, qg PaiJ ,

Corrêspondentes .no Pai.
drdefi� d� pfgamento e ou->
trai Cfêdítos

Di\i-idend9j i �agar '

iI _:_ R�sif1tados Péhdêrttes
o

.

cont�s de r�sultadol

prazo

-

� . ..;

r
"

_.

• 438.418.944;30
k.

1.142,516,80
7.000.000',00

l'!!L279.ª22,.t;ô'li .

"._
....

. 19:959.664,00
,,�.j'{

237.082.063,20
�75.501:(ffi1-,50

,

""(-"

i '6.786.33f,9'0:- >C-

499.032.0&2, lo _
.

50;227 ;312;2d
'Í2.164.481.80

289.529,90 5ó804b9.a�à·,9.Ó "

t�44.o�•.8i1,40
,

��

I. __,. cóiHi.- de'Compt!nsaçlb:'
d�p-oMti�f�s ·de val�(�" .�fii·�l�t\HtÍa � 'em I custodiá L ,

D�"dsft�h(êi de tituldi; em é.obr:
. dÕ Plt..

. ;\+

dõ Êxt�ttoi'
Outrás cãtiti!i

,- ;', • 1 :' � I _,'

686.55f 2M.iÓ ,'",

,17.611,20 "J86.�71.8,���9
, . '11,181.100,00

" .

1.3-8,3,.438.273,70
, .�7;��&!,6.632,�

. -,�'"

•

.- ........... -f.
/-

.

" .

..

..

Itajai,,,,10 de Ahril de 1952
,

/ '. ,
.' "'_; . ';', " '1

SERAFIM FRANHL1N PE.ft:EIRX
:/.

\;0...

i< ,,\._
,�

91'1'6 . RENlüf>

A'-NtóNl() RÂMbs

�Dtrétores� "

,

;.. ,:, .. � �.,.,... .,.�' ",.' .". .
.

Chéle .d� Cont�bilidàde. sla, 1)ireçicrGerãl . :___....
D;pl,_ R�g: ne ÇRC nr. 0.181

'J.:.
q� �

.. .I:,. ;.:;;;,..... i>;,; _.�

. p��q dQ '-c.�ntrato'_,C,�làbrado c entr� OJ�q9v,ermp Mun)cipal �de. �C'�oinhas, representadd pelo
.

f?ç�fE?itó ,B��é.dito
Te�ézi,9c,9� O�rvalho :Junior, e� 'as .JSrs'j Waldemâr,.e Rosalino Bâcbosa, para o éàlé;amento, á p�raJelepip_�dos� ,,-de

OO.Opp -(jt!1te mit metro� quadrados de�rua��" em �irtu,d�'da"7L�i Municipal N:' 48; de �'Z de A'gosto de 1.�4�.�
dai Ramos, do �rlliamenio com a ';sivamente por suá conta, '.0 for-" teiros e estãú jn'dfi.doB· no pr,ec�" (qtiinheritõ�Ü.me��08 quadr$�Os de
Rua Wolff Filho ao 'cruzamento. �im�eDio, tfet� e tran8porie�de pe- constante da ciausula primeira. leito de ruas calçados mebsÍf�'
com a Rua Caeta no Costa' e 'Rus :::dt88,· ã socagem do'1;leito e das !

t te, \ produção que só será' ati!t�·,
Felipe· Schmidt. no tl'echo cOln- pe,drás-, comó tambem as despe- 'ERCE RA o

-:..

da 60 dias depois do i'fíiéufid88
�pteend-icIo entre o pí,l,teÇl- �a está�- sas do assentamento e a mão de Obrigam-se <�s empreiteiros a .obras,;;<salvo motivo �.�. a�sllJu-W

� ção. (éxdQsi�e) da R. V. P. S. C. obra necessaria á Histrlbuição de éinpl'egar na (Jbra, p�raJelepipe. força mllio,Í'., como 'alto,üe,.""tr.8.111'
e 8 ,Praç!i"'X" -de Novemb)'o....v.i� �rêia, sobre o Jeit<1"do r�a. dos de granito, de primeira qua- porté;' ferroviario Rara &'s pedr"l'
Ilham IÍB8i1.t�·rli' ,,0'11 necessario coo;'

'" lid8d�.! �,om IJ�a f,aixa e�9traLd� (-.ItãO�hdJen�o. }i:JDite _ p�ra $ pro'
U,rál0; sUjeítiànflo-se ª& cl.ausulas e SEGUNDt\_. pedra Jerr@, de

_ ,�ú" (quarenta) .� l�u�ao 'ÜlaXlma,\ .
.

cuhdiçõ�s seguintes: ,,,,",: C
.,

. :' I'
. 60 (sessenta') cen.timetros de. lar:"

.

'Q'U" I�T'P,/t.�ompromete-se, a mun'ICIp-a1-",' ., - , • ,," .�. '�.'

dade, a..fprnêcêr I por" sua c6nta, gurà e a conf.railn, jl'tiedia�8t;lleQ' , �

PRIMEIRA
_

' '. ,-... te, QS operarios'êspecializad,08,i::a�. -";:_E.x,�clr�adó·() 8�erviç9,·de ,ç�I�I:'. - tio local, a.Jréj{t, necesliari.a.' �I o >.I á e.Os contratantes . Rosalina e ora e o I_eltó da Rua" mv.eJádá, cessarias &: execução' c;los ser�iços. m�n�q de; .�ma ,9.u.��t,!, ,
ser· ,.Waldém�r' Barbosà, doravante <te· " "':i' d' d

.' -':ê. entrel!ue a mUDIClpahªa(le e pr(
• :.l" A.' �." I.sto��e., ... �emoVlua a,ea�a a e re- QUARTA ceâíM,.� Antão, a mediçã'O p'era e.·slgnsuos 'eJiiprelteJros�_ sç compro- vestlmento-�e . 15 (qumze) a· 20·

. �', . -,-', VJ-'

d coll"m�teql e, !!Ie' ,<'.lbrigaljll a executar o (vinte) centi;:netros, na m�did'a da O serviço de ,8ssêntamento da� fej\o_
...
�e·, 9agarp.ent� o,pf:eço do

_ calçamc!l!!t, {Ie �o.o()o (vinte mtl) d ,
...,_,. ptldras sem tbi�i_â(fo .no., 10c_1 in; tr-ata<lo;,·aa i.datll da entrega

me.t�os q'-9;�d�adol!. de. t:u�,:,�•. nt\)1! ' �nec,�sl!.:�a ,,�', . >. ., _.""'., • �icado �elà ;müriicipal'j�ade e_ Boa .l\er:vi��'�4�.��ad�, a,u.,dr!l ,fi��
trtcHoiFifl'(fieã<loi i>�I� Mdfitpltsã- Afora as despez8s decorrenteí trinta -di8s� siJD��<I#entes. á,a.llin�- t�va mediçã9í g?i'irá" a mUD}C1ià'lidadé, íio·ipreçl) 'de €r$ 104,00'- o foroecimento de' areia e nive: tura do preseoti

. ?9�trato, "obrl., }Idade,:d �gUIDt.e.8, pr8so8 PIde'

(ceíJtro' e qUatro' cruzeiros) por..; lamento, do l�ito, todoif'as demais' gando-se' 08 emprêltelfos, Ol-1tros- 'pagime
.

lD'depend...ente�eD:)e'.'" !lI�tl'O ·qua1�2�, "correndo exclu- correrão" �or conta d08 emprei-' sim, á produção minima, de; 500 " (Continua �em: �utro loca

/,A08'_ dezenove :cdías do mes de,
Abril do ano de.. mil úovecentos

"

,,;:
e cincoenta e doií; �pelas quinze.,

horas, no Edificio_ ,da Prefeitura
Mu.nicipal. no 'Gab�nete do Sr .

. � Prefeito,' onde, se açh,av8 presen
te-o cidadão' Benêdilo,Terezio de
Cllfvalho Junior. Pref�ito Muni-
pipa I de� Canoinhas. aj:",compare

�' "ceram os senhores Rosalino e WaJ-
demár Barbosa.' h;asitéj.rõ�, cll;_,à
dOf!l, é'mgreitdró9 de eonsil:uções.·

"
tesidentes- e domicjli,ados nesta

...
;" Cidade e POi'. eles foi deClaràdó
que tendo sido eIãssiFicàda em
\ primeiro lugar a propo!'ta qUf;l {or-

je':' mularam á concofrenda ptibHlla
·

_"'r�ems.vi�a". p�lo_:�ove.�,!o M,uniGi�
pa.!, constante êlo Edital N; 1 it�
:t9�2 .

e refe)'cn,,i�a' i!l . allie�to â
,

"'"; ;pbrale:!�pipe�OB'; .�e te'ffiil m�, tros quadraa08 de 'ruas� . Ruas'Vl�
� �..

.

d �_ ...
....:...'

-

. _.�"I-.

� -

..:..,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Código
Local

, ,

T/rT'U L O S

i .

-

8 21 2 Operários serviços estradas, e pontes dos dístritçs
Canoínhas
.Zeladores de estradas
Material permanente
Aquísíção de ferramentas
Material de consumo'
Para serviços de estradas e pontes

, Despesas diversas
Combustível para veiculos' em serviço de estra-
das e pontes

. -

Custeio de veículos -'

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal varíavel

.

Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

'

Para serviço de limpeza pública'
CONSTRUÇAO ,E CONSERVAÇAO DE PRóPRIOS

� PÜBLICOS EM GERAL
:8 7� Material permanente ..,
8 72, t . Para serviços ,(le' próprios municipais
8 73", Material 'de consumo : ,�'

.

8 73 r Para serviços de próprios municipais
8 8.·

.,.

ILUM;INAÇAO PÚB.LICA
'

'8 84;' Despesas dive:rsãs .'
- ',� ,> .' " "

r

,;8 84 1
,

_ Iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras' ": r .'

•

'8 84 2 Energia para motores, reparos de instalações e ou-

.

tras despesas i ,." .

, ,

.
'

. DIVERSOS
"

Despesas �iye:t;sas ,., _. ,

"

,

.

Para -aplicação espécíal em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 daConstituição
Federal, na construção e conservação, de rodovias

Aplicaç-ão da taxá rodoviária .' -". .

. !:
. , .. "ENCARGOS DIVERSOS'
)'

-.

PESSOAL INATIVO
Pessoal fixo
ApQserÍtados "

'. r ,

,

Ó, •

INDENIZ;AÇÕES, R�POSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas ,

Restit. de imp)é'"-taxM'de exercicíos encerrados
.

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substítuíção de funcionários. e extninumerá-'
rios licenciados

'

Pessoal- variável
Para admíssão de extranumerários
Despesas diversas

.

_

Construção de prédios- escolares e aquisição
.

dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Sal�:rio famíliá·

,

.

PREMIQS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
,

.

POR ACIDENTES
'

Despesas diversas ' ..'

\

'

Seguro contra acidentes no trabalho
Segúro de bens moveis e imoveis
SUBVENÇÕ;ES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIO&',

-

"

Despesas diversas -

/

Contribuições a institutos 'de aposentadorias,
. L. B. A. e S. E. S. I.'" ."

9 8.4;,'2 ';Emolumentos ou çustas Oficial Registro Civil e Juiz
.9 JJ4':�3

'

Subvenções concédidas por lei a diversas institui-
,? ",' .ções .' -.-

�

9.84 4 AuXilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
9 84 5 Auxilio à Assoéiação dos Ex-Combatentes do Brasil

.

---' Secção de Santa Catarina
.

DIVERSOS
Despesas diversas

'

Aluguel prédiOS intendências, cadeias" correios e

telefones
.

9 94 '.2 Despesas imprevistas'
'

9 94 3' Pensão à família de Alinór V· Corte
9 '4 4 Pen�ão �Augusto Gaissler '

9 94 5 pen,são a Agostinho Teixeira de Lima
9 94 6 Pensão a João Florentino de Souza·

9 94 7 Despesas policiais e judiciárias ,...

9: 94 8', ..
' Aquisição de. placas

8 21 3 .

,8 22'
'8 -.22 1
8 23
8 23 1
8 24
'8 24 1

'8 24 2
8 5
8 51
8.511
8 53
8 5S 1
8 7

8 94 2
.9
,9 O
9 00
'"9 00 1
9 2
9' 24,.
9 24 I
9.3
9 30
9 30 1

9 31
9 31 1
9 34
9 34 1

9 44'�'
.9 44-:1
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1

9 9
9 94
9 94 1

Cr$
, Restos ii pagar' de 1950
Restos � pagar de, 1951

,

SOMA.cCR$
(

.

Saldo pa-ra, marçG

SALDOS DISPONIVEIS
Ná Tesouraria

.

No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS
.

Nas Intendencias ?'"

\ Éstadd de Santa Catarina _,,_.,

Despesa' com " Justiça, Eleitoral
Depósito Judiciário.

'

FUNDOS VINCULl\DOS
.

No Banco Nacional do Comércio
No Banco ,"Incó" ,',' .

,

,

'
,

DEPPSITO
,Na Tesouraria

.1 -.

i§'E S P E S�� O R ç A MENT A R I A

I Do n;ês'
'

�I Tot�
I Çr$

1.:i30,00
45000 "

, .... '.

705,00'
, 3.121,40

5.023,70
2.010,00

,3,368,00-""

800,00

2.567,00 .

226,40

6.335,00
900,00

3.854,00

1.200,00 :

Cr.$

3.997,00
676,40

.

705,00

3.121,40

11.358,70
, 2.910,00

7.222;00

.

':""'1 -,

'Portarias de 28--3-1952
o Prefeito Municipal de "Canoinhas: no uso de suas atrí-

buições RESOLVE: U�,'
.

Em 'sua c�sa existem
'. j ti,dra:ça_$_., quebradas? '�'"

,

Disque, para fone, 277. e a

3.160,00 � Vidraçaria Canoinhas\Ltda. a-
; .:) ,:' '", 'telld'erá com prazer ii domieilio j

' .

.aça 'da
CC'Wolfram" ,"

.,' ",

�'

a sua tranSp0rtaQOra oficial>�'An to n 10 KnoTe'k
AGENCIA PERITO ESTOFADOR

R Felipe Seftrriidt �/ri': Oferece .s�us serviços ã rua
,ua

Fone 112
Vidal Il�!pÕ_S_, junto à oficina
mecariica de' Otto Meiriers.

.225x 4

!

PRO�BIOO'
Francisco Carvalho, . torna

publico ao povo em geral,
que doravante, não mais per
mitirá � passagem ern ter
renos de sua propeiedade,
.sítos em Caraquatá, não, se

-

responsabilizando pelo que
possa acontecer aos infrato-
res. }-

Can9inhas, março 1952'
� 3x

lenha

PR·EFEITUR:A" MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balan'(ete�' da Despe.sa- :Orçãmentaria feferentl! ao mês de � fevereiro de ,195�

1,880,80
500;00

- 500,OO'�
500,00
500,00
340,00

;, 200,00,1====

_ _.}, -

/

,,', ('
I

t:

.

D�signar � '.,

'; o Doutor Cesar Amin Ganem,
·Sob, - Engenheiro Residente do
D.E.E.R" Alexandre Nováck Di
retor do D.M.E.R, e Clemente
Pieczarka Tesoureiro Munícípaí
para' sob' a Pr��id,encia deste
Executivo, procederem hoje .ás Prefeitura Municipal de Canoí-
14 horas no Gabinete do Pre- nhas 3 de Abril de 1953.
feito Mltnidpal a abertura das
.propostas para o calçamento dê Benedito Terezio de Carvalho Jr.

.

20.000 mt2 das Ruas Vidal Ra-
,

.
Prefeito:

. mos e Felipe Schmídt, na con-.'
forrnidade 9.0 Edit a] de C(JllGJJ..r� c,'

-rencía datado ce 8 de Março \

. corrente. Registre se, e cientifi: -.j ._.....---.---.----...;......

que-se.. .;� . '. =" ,: �'�.' 'Fasta, Escolar -Matag'
Nomear Interinamente- "/- :: _:_

"

?"'.' �'.',
,-�-- ,

'-',' "

Wanda' Gurczê:tRowsky" Artné�,: "COn.Vl�•••se, G. PoV? -ern �eral
para exercer o cargo de Profes- para assistir a festa do d!a �7
SOl' Padrão I, do= Quadro Único ,do .c?rrentt�" em comemoraçao .

do Munícípío, na \E5Cç>1� .

de J;_,i. ao dia do Trabalho,
nha Santo Antonio, distrtto da Haveridb na dita -festa, sucu-
,Séde e Município de Canoínhas. lenta churrascada, leilão, etc.

, Notas- Festeja-se antes do di�\
1 Nomear' ,

.' l'1I. 'por não cair no domingo,,f 1.200,0'6 .
Dalila Veiga, Flores" professor

; M"atã,o.,.9 de abril de 1952substituto, para exereei; o' cargo -,
_

de professor Regente Padrão �', . �" . A, Dt:�toRi�.í� �
da Escola de Rio Novo, distrito ----'___""--'.....---
de Mãjói Vieira, Municipio de' , '''; "j, .:

Caaoínhas.. ,·,,� "c. 'i"'� ,·.noe"c. Tem bom g�sto?
Tome Café .. ,

_�

�

'" ·&ta., ��Terezà"', ,.,._, à _.�
_'

,

L580,OO
{ j'

.

r4.530,70

5.310,00

{
"

2.819,40

,.

500,0,0
500,00

.

117.570,lO
, 11.913,40
60.431,00
i89 914,50 '

'800,00

.

Bem se.ca
.

- Depósitô 'per:-
inanente, com ent�ega, a

domicilio.'-
.

Pedidos por��Íefone 226
225x2

" " Nomear
Odete Furtado,' professor subs-:
tituto, para exercer o cargo de
Professor Regente Padrão I, da
Escola de Passo Ruim distrito
de Papanduva M4nicipiQ de Ca
noinhas,

12.648,00

.-

1580;00

,
,"I

_16.452,OO

.8.480,70

9.740,00

2.819,40 .

3.902,90.
1.000,00
,500,00
1.000,00
1000,00
340,00
200,00

263.115.20
18�399,10
lo3,92�,20
385,436,50
143.308,30
528.744,80

-r

Moacir José de' Lemos. -e-:

Resp. Exp. Sec,

·16·P

'
• .J .'

_

,

. .J.J
Um bQm�,:_táai0?' . Somente .

.

.PHI.LIP'S-" ��
. "" -

Um nome· Um símbolo
.

\'
. '. Q r_.ria qualidª_ge '

Será encontrado na

Empre,za.FUC�'
i· '".

-,

3.950,00

4.430,OQ

Prefeitura' M:Ollio.ill.al
.A"VI·S' ,O"

' '-,;-:,'

,(� .,._. s.: .1,1./'
�. -. -

,Torno público,· .sef".te:r.1nlnan
temente proibíqo, �. passagem
de pedrestês:'pelos cílnté,irQs, do

..
Jar,dim da Praça 'púQUcá'.. ','

.

I

.

Será púnidQ ÇOJ.:lYêJ.:l�,é,ntem�.n- .

te àquele que transgredi·r. este
. ..�

aVIso. MO,.dr" J: Lem(js
Resp. Ex)>. Secietlu'ia

-
• o;:

145,545,10
6.4,85.70

43.491,20
195,522,00

29.073,60
77.038,20

16.237,10

19.696,80
·1.262,60� .

I

."A �'�

Casa 'Erlita'
ac,a�de receber um grande

e hndb sortimento de �

biusásc.de lã ,.'-
,

. I.f

�

AGENCIA JOiO/SELEI!-

10.057,60
124.342,60
'"

'

. J2.600;00,

1:47,00'0,20 "

r--
.

Distribuidor dos afamados camirihões:
.;,

, ,

,Mercedes Benz -,' Renault - Federa,1
Autómoveis Mercedes' Benz, e D. K. 'W. '

, Tlatores ,"HANOMAG, e REH.ÂULJ.
Motóres f"Est.adonãrios "ê, (onjuntos: e·�'
lêtri(os.· reçà-L! :Â(�,ssórios em gerar.
"

." O,F,IC IN AS "M�t(Â MI CA Se'" '"
.. ','

.

,

'

'. ';1 '. ',' I." .

'

.

Rua'P�. Rer,eira, 1·6,-Tel',gr�': s,rma,ó "-·fone,.�179·
. (Á�OlMHAr�.: (ai�á- :Pcstal, "1�2 �. )�Sta,�,G"â:fatin�

_ ,,' .�,�;o.� .. :;::....... :I ... _�

V 1

Albino R. Budant

, .

Canoinhas; 29 de fevereiro de 1952' . .

-

�
Edgard Mayer;', 'Beneqito T. Carvalho> Jr. :
Diretor da Fazenda Prefeito

-

Coiltador

I

..
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



26 de Abril de 1952 "N. 201qroa,(:fos de p )e�,
êxito . o� . 'festejos

'�. do Canoinhas E. ,C.
.. ;,-<:

yitória do "ruais queÔdó"'"
,

por] 1 à o.• - OU,tras frotas
�

.. �" ,

, .

Cerno vin'}'ià sendo amplamen"
te .divufgado, o clube alví-rubro

,. �PI[:JaO�R:AMIREZ !'i; l/elaborou um 'interessante pro- Requerirnentes' do mês de feverei'ro ele 19152
Eu me lembro da noite outonâl e. comprida, '" ama 'para execute-los sábado

. domingo ultimo, o qüe o f�z João dos S. Correia Sl)b: trauferencia caminhonete, Anis Cador'Em que ao pé da 'fogueira, es'{iápa'Uas a ronda .

Dos causos do pàssado e de. úma uelha=oida c m estupendo sucesso. Saba- licença Estabelecer, Willi Brúski transí, terras, Geui L. Hirt baixa

Q do" a ndite -, rio tp a r q.u e imp., 'Maria de Loudes Carneiro traust. terras,' Max Olsen trans. li-U6 eu não, sei agora em q�f. pago se esconda. "Uberaba" realizou um festival mousine, Estarcilio S. de Almeida' lic. estabelecer-se, Sergio Gapski
Todos em derredor, olhos fitos nas brasas, ;.;),/ que atraiu grande multidão .. Do- tránsí, de terras, Analia Camargo .baixa imp:., Estanislau Capitoski
Ouoiam-te- tambem, saturados de unção, mingo pela manhã, f,oL.,levada ríc demolir, 'Erminia"'8-hristani Exoneração, Professor,. Bento José de
O relincho" de ufh potro, alcaoa-t« nas asas .'8 efeito a prova .cicJis'tica de 10 . Lima transf. automóvel, João dos S. C ... Sobr. tranf. caminh., Dis-
os rodeio febrirdas lendas doi. rincão... • voltas em7'túrno da Braça Lau- lribuidora Catarinense Ltda. lic .. pi vend. de";,bebidas, Gustavo G. de

'Pi"
., \,.' �f- � ro Müller, vencida pelo jovem Andrade 801. pa�g.. itnp. ,:"Cr.$ 180 ,oq,,� Targina,

.

Hitzmann tranf, terra,
,�ç C""o,ri� ,;z roâao mate-e O chuhasco que assava Orlando- Trernl, secundado por José Pereira Íic, 'PI estab, oficina". Waldemar C. Stange transf. bici-
Pf(n#:úrado no. espeto, 1iére aroma, exalava, Carlos: Bekendorff, A tarde inu- cleta, Waldernar C. Stange traní. bicicleta' Antonino Nicolazai 'trans.

"�.," Mlrra', de. algu,'ni feroz )tleus 'bárbaro' e guerreiro, meias" provas ciclisticas para irnovel; Antonio Rutenski lic. pi estab. comercio: 'Lotaria Kolbreck,
c. '. , rnnças mereceram os.aplausos tranf.v bicicletà; Rem�o Scholtz transf. bic.; Ricardo J. Tavãreà sa-

...
' Da: gljif<a.sobos sons, na f]liI<'ie'tud'(! tão vaga , da múltidão que" desceu até o lario famifia: Hicardo Mü'lIer transí. limosine; Afoilso Fàrdoski: trausf .
.

t
" 'Dessa noite do sul,_'te_u sem'fJlan'be ide adaga Municipal. As principais provas terras; Paulo Kauz'ler transí. terras; Predro Prio, baixa motocicleta;
'"'
Era -O,6�pelho,dó pago, ó gJI@I''Í'{iJs'o rtniJpelro! foram vencidas pelas':' gentis Dr. Tarcisio Sehaefer tl·átU�'f. "lic�; Afonso Koch bicicleta; Miguel Pro-O'

�<....
. , , •

.

d' .. _", - srtas . W�1y Zhíerhut e'; '�Itka cooiak baixa 1ic. veiculo; Kurt Wolter transf. Iic. veiculo; l\Hguel
, ":;

.
, .'

.

-,
=.,. .' r '.

'

.

� i' .' ( , Trernl. Logo em seguitla tivemos Proéopíak transf. lie, veic.; Elmi'lia'no Abrão Seleme lic, 'PI dern. caãa:
',_

.

. .. ' -

< A�fl-l{El<SARfÀM,rrSE
. .

à 'P'rellminar en't're,-'dóis cofnbí- Josê Muchel trãnf', 'bicicleta; Ind. União Mad. .Ltda. transf. terras;
'"".

'

..
:,"�: a _�,"ía'_ '.Efn:y M..• Í:Il.u- .

do sr. É"fs';t(, Barcelos; o .

nados lodi:s merei::endo'lifeb<;ã'O' M'i'gue'l Klempoús 'lic. pi cons't. casa Anil. Ro'�a 'Meto exo11eração""lilrlil-
, ' .

AZ;!r; ,

D 'Ilii
sr. 'a ,lpart;:(.llp'àçã0 'd� v'arios m'ento- '

fessor; I\lfredo Rl')nbold tranf: baza\', inicid., Yirkilio P ..

·

de Lima traúsf.
_.'.•...ft.'�;,· . s s1's:. :vano

"

Voig,t; are§' 'w,ie$�" "
'.

. . , .. . .

'In
'G t 5t 1 n d 1',,1" rei; �do 'Olirripíc'ú 'de lrá'ti, � ve'n,.. 'tcVràs; Natha'lia. Walkô'ff Exone'ra,çã,o c ..Professor; .'cGermano ne)nkold'L u� avo, 1'a ,,!,o._nn, �o o I� Viá -30:;as ffl1!ninas Ariet-e ceb li 'seTeç'ão !A. :>po'r' '2 temos li t'taDs'f.. ca'r. tavoura;' 'Ellêsto Suo:kaow !lfiixa �

rêb. ".çámiubão Clerne'tl't'e1!Jlfyerl, 'Ferna_nIJo 'Frezberger,· filha do sr. Oriom:f1'r Schaldt ' 1. - A troHe. nos sa'lões dã Bot, E. Piecza'ar'ka ba'ixã biciéleta; 'Lailro Wendt .t.ransf. Bicieleta; Irmãossrllf· Df!ra,. ftlha, do'.§r... Va:-, e. tvet'e Marilda, filh;j, 40 sr:' O;pe'ra'r'i'a o Cainoibhk's E. C. 'bri'n- 'Zugmano lic. pI Co'nst. dep'osito; Miguel 'Procópiak lic const. predi(')�e'10 Szlv�, o. ,o?.�m l',r_ede_rz. Vi'cénte Oaps'ki; il. srta. "Elv'Í- dou se'us 8S'soci-ado'S, e 'itUis'tre mat'e'ria1; A'lv'ino Vôigt trífnsf. 'teráis; Matoso R. sos Santos baixaco.,!<ohlrr, o ,men�,,!,� Odzr Ra- rã Brauhilrát e' o 'Sr. Rtta'l embaixada com um hai1e�-;'que i'mp. caro lavoura Evaldq Zí'perel' transÍ; bico Màrio Artm .Ferrare�iChld, fzlho do sr. Oady Nader.' !Do"'ro'ler. "

n I>�' ' transcorreu aQimadissimo/pro- transf. bici,Çleta; Evaldo Ziperer transf. carro e charete; JOlté' Theo·
, 'Amanhã: o men,ino Adernar A ·todos'os aniversariantes: longando-se até altas horas da dóro Koller }faixa caF._ d'e lavQÚrá; Fr�del'ico Witt baixa bicicletã;
.Antonio, pilho do sr. Leõna1'� lI'(7)'$5'OS parabens, com 'Wotos I matlruga9:a. Foi ('oro,fid'jl n;a oca- D'ietriéh Sienl� 'h'ai�!i ffiZtôcic'iéta; �stefllno W1'1lbleski baixà cntniohãó;"

drl Brêy. ,..p�. d_e4J,eretieS' felicidades. e. : sião a Srta. Zélia T8c�, eleità ,.loão Rocha tran�f. bic.; João ZiínermanD ljc. pi sepultl1I' menor;,
, . " em reRmldo pl'elio, Rainha de·' Banco. J nd.' e_ Comercio at S".Ca'tarina Qabêa imp. bic.; Brih-ilio de- "{);a2,8: 'ti menina.J!lfi"filhá Aius,ta. de rrrtlpcias 1952'âo CanQ'inhas 'E. c., �, Paula baixa cá!'. lavoura;'>J:t>ã'O ·Pires de,AndraC1e;baixa cur. lav_uura;1J.�. �r. R'l1precht Loe.ftle,r; o � Ernesto ScbumaélÍem -tcan,sf,"':car: cle lavora;- Egenio Nc'itzel LI;ansf.

,

.

- Sr.. Odival R. dos Santõs; dec� 'V_e.m i1_é contratar casamen- ,. .

A l>artida Principal' bic., Otto F(iedrich transL<c,!minhão; Maria Conceição !.fail�f. bic;,
rt ;3lumenau; ojovein�lavio.�: /i,,,, !o,. na c1.da4e de B�'f,,�qu.e; 0_', . Sob' o apito "do arbitrar Tufi Ed'gard Scl1wolk lic. para. sit estab. de .Arm .. em·; LeoPo.ldo Buba

, .�.I'h.o ·çio sr. Ce'�o.. Zippel;,f) ia- nos'S.o .1Jarhcular am'lgn �r. _.

Nader 'teve· inicio as 16 horas transf: càminbão; Celina de Óliveirá transf. cdr. de lavoura; All,tonio.
.

. -P.auJ� �a.tomoTl, com a" srta. ; é o. esperádo prélio entréas"equi- Gonçalves. tl'an. _bic; Irmãos "Fernandes S.A. baixa 'camin1lão; Alceu:. ·","9·to Nelson Adolttr.:,filho do J'��cZ'l!:,·,fzlJza do S1'. Oú�t�vo! pes do "Mats queridQ" e União'" 'À'l�gp:o tl'ansf. cam. 'che�rolet;:-j.�ventioo Chagas trant· (�ar. lavollra;sr"At;iQlar S/"fltmann. .

W'l�trlclt Ir, e ex1i'l:,a�;..senlztJra., Olimpico de IrHtf. O jogo fdi Frerlerico H. Schmidt transf. 'ilàmjnbonet�; Fmão.s Cbag�:;l lic .

pa�a
Dia. 29.;.,4�a. J,!,uà, esposa', . Nossas feJl€t/ações. dispIJ tado de igual para igual, mM Olaria; Rodolfo- Scheide li�. consto murro ·Alv.; Irmãos Pr(1cápi�k

. . ,." - ihteressarit'e em t'odo seu trans- haixa imp. carninhão;� Vil'gili�:�P. de Lirbà transf. <, biç.,; A.lfret:lo Re-
�� éG,irrer bbehdo a vitoria' pór nhold tr�n'sf., qi'C.; Sebastião :Rocha ·tr,anf._-�car'." In':Qura:s C(:It;emito'

.

.

,. ':-: 'liEib,.".I.·SA '.·YtELÊN.A 1>" jU!'tiça ao Vice-campeão local. Iàmcoski l.ic. para estab.�- com 'Oenercs' Alimellti,ci6s Fagllnd�s' Danie·
..

'. " .. \'
..p"'l'o,'· e's'co' re, 'de 1 a O., te' nto de luk Cia .lic para i.�stabe.lecer-se�·' Antonio'Tcmp'oroski' baixa Ú.laroeQá-.·DIV.A.', :M.....À. D.. iA"

.' -.,
.' '

'" ,

I:\, (
� W:gl.ney aos '41 minutos da eta- ria: Inácio MicolQjow tr.atlsf. áar. lavo "

e .biç.; Armeliu 'l'omãsi
, !{§Qi!'li{, ]!fARIA '8-7- e

,

'

,pa�çú�plemehta.r. �t�·ansf. imp. caminhão; Juliano J.' Stefaf)i baixa cmaínbão; Arrnêlioo
, .,·CA:DM,DN·.L'UCIA'

' - Thomasi; Trall�f' c'aminh,ã-o; Otavio Beckert b3·i�a caro lavuur�; ',fran-
..

-

�,
:I,

.. ...,9., •.. \.., ....

.

",Quadros' - Canoinhas E. C. 'cisco HatschbaQk ba'ixá carrú./lavoura .baixâ"" irrlg. ca'i"ro p�l\ticular;. -,' . , ... 'com Waldo',' Sa.-Ivàdor e NE:Ison',
.

- , '."

. part'lc�p.a.1jJs_,por nosso intermédio, aos seus GatIus. Penter,' baixa imp. bicicl�ta; Ar1illd(� MUI'eira, haixá imo-:- :car·
.; Qjm. i'imi1;Z_'(tps:, e am:iguinh-ãs.. �, bêm assim; ds Vadiai AdãO'ziÍlho e Tensini,Feri

ro lavoura;\Raul T-adeu, baixa iíYIP: .çarro ,p.ai·J..icular; ;Fí'afléis0Ô Bec-
, - J.

:YJ' l·_ C dep9)8. Alúizio)�.;Wclney Lolon-,' ..·.-''''6.s',$·ôa,'S.·.�.'.ua.s,· r,e aroe.s.. d.B seu.,s pais Aro/do.' kert, bai�a imp. cirro lavoura; -0:3_v:a
..

·ldo Corr'ea, 'baixa inlp', bj()icl�,·ta.;r
.. ,... gue, Alciâes"·e;Ruy. _,'de,

_ Car.pçzl'f:to. e Dtv.ar.r . Z. dI Ca1'vall'lO, o
. Simplicio Vieira, baixa .imp .. C!:lr_ro lavoura; J,oaquiiÚ. Núoo� Cava-

: n.pscirn.'t/'lit(J d,e' �Í1a irmãzínha .

"

�

,�
União de trsti - 'com Juarez :lheiro, baIxa. imp. /�aFo, I�vou'ra': Aiigü�ta Caryalb';;, baixa.· �mr\;:('ar-•

'"

�. ;,�.;; ""•. J, iM:A 'R i� � b,.Á
.

dR À C,A ,':" .. ', b,Hdo e Na'ssimj Rúhens, JaIme 1'0. lavoura:' Alice C.il:óha", M�chad(i), LiG;' p'i:mv. f�staç�Ô. ,.;
.

'a '161
> . ê Tiriva; 'estios, Chlmandbt Re-.. ComD requerem. "',. ('" ,:,;

..

"

.

'Qco rp'/;�' a,' Y dó_ _porrl'n{e. _'!�.-,�.
.

__._!�._ 'nato, Pauiistá e ('â:rF�plplO. 'A' Prefeitura' M.I;lnidp�1 de Capôinhlis:, "15 de: I).bril de 19�2:
._.,.

��� atuação de Tufi Nader esteve Í3ENEOITO'T�EREZIO DE CARVALHÓ JUNIOR - Prefeito
'.

,'.
\'. ,

.
�: ótima, send,o ..

e 1 o g i a d o P€-
'

.

.; �. '., '.'

R
.'

S
·

d d B f
' MOACIR JOSE' DE LEMDS, --.'" e�p.'.'Ex1Ji Sec·f.-etarÍa

.. ,()GI��,� :�"' � ene ic�nte ,Operária la

pro�:t::l�ci�o:i:::::e. '��.'

c'

dO ',�� ����
y; �',."";"' AS�,�mbléia Geral 0rdi_nária.

-

O_,Ipiranga F. c,; excu�cio" M
.. ,��:· 'btore.s .,opara:�.>B.]c.. ·.�. icls,tas.

:-;,De cob,formidaàe' cóni' os estatutos sociais convido os srs. nando. domingo a Rio Negrinho .
.

�
assoCiados' para. a .As�embléia Gera� Ordin?s1?,. ·a.' 3e_r r,ealizada em '1" f�i .derr;0t�t::IO" pe.lo seu }'lsnõni-

.

<

;'
, ,.. � de, pro�edêi1�ia H�Hà;t��;:.'· ,'+ c .'.

,
"

....�:data· de ,'1. de mmo vmdouro! na sede sócIal, pelas 14 horas, çom" ·.mo daqael�do�al.ld�de, p.ela con- (Adapfa�se a qualquer 1;j'po\�fé.:;,.j:ndcl�t�) .,
.

;"t � 8; seg�ihte ordem: do�d4a: '

. .

. I, '. _ tl1gem de , •.6. a 5. .

, '

.. '. ,,'
/. .

� " ,,,.'\1' .:_ �leiçâo' aa nova àire'toria . e"' dO�'conselho fi�cal, por AO' contrari'o' dos bOl;ltos·;'vin.... Otim'a qUélJidade .' Gra�de durábhrdad�· •..Alt'o
�' -térininÔ�d·e··mandatô. .j' ,

cu·lados em no.sso meiO- .€spor- rendiu}entQ • Consome' apen�s 1 litro
��\. ,2' - Homenagem a um só'cio benem�rito, .com à coloca-. tjvü: �SALVADo.R E. LOI?ON- 'de combu�Hv'�1 em' cada 6(J .kIts.�.!.•�..

�

..._,<, "

,3'
çãoA���:���e���eors�:tr:!oi:t:r���: ::�::::-

'

';���,:ri:�s���[�����a�.�:�i�;,
. Assistência técn,ica per

....

rnan;�te·
'" , '.' ...... .

..' .. 'pd�tensões�'pal;a )a1, trátah1o-sec ,

• ,,� NOTA IMPORTANTE: As chapas; par� concorrerem à eleição. jünplesm�nte de· ':venem)""cta ' V'éndas� a" Vista.\:é a' Prestaçôes
.

deverão' codet:_ o "de- acordo" dos candidatos e serão. 'à- 'b.pcísJçãQ� :'. .

,;:"
.. � .' . .' . .' - . ,

p,r�s�ntad?s à diretcn',ia, 'pa�a fi'}s: de r'egistro .. --;:- A asse,rphléia, .'", :',�A\DÃOZINHG ;D� ?iã-��o�k O·'f".:1-C"",'I�·.n., .=.,. .R'···�e··'··,lã.�p'o·,g.O',f"l,f,nClO�ara," em caso :de ��Ita de nUl)1er<.-\ 30 Thi,nulos após � eon;! I-lêri' '�.e ··eons.tit�'e, Q, '�aiS f�li�; _ ....... a......

:,ocação" com qualquer·'riumero de aS'3ociados 'presentes. ': . :'qUi;iÇãO :1êita pelo-:."Mals:�Q.qe!I.�� ",', .Ru;a :Müjor Vieira (Edifihio Addlfô Voigt)' �! 259x�;c.
.... FESTEJO.S DE 1·. DE ·.M

..

A
..

10 do"; :,_pr<epçn:a.se· lJ!;isim b Cal:l0:'?' iiLZii!lT �
. inhaS"·pa.râ urna tempúrâdá

.

vi- .. #'
.

"Além do Dia do Trabalho, esta Sociedade. fest�jará o seu tól;lbsa ·em 52>'
, .,'

.

merec.�ndo u- locais; mesmo deante da delTc-
3{)0 anivensárió de fundação, ocorrido em 9 de abril.

.

�
. ... -- , .. 1' '-", 'V 'R' ('

./. t d R' N
.

h
-

"

.

. ;-:-1,JO'gando segúnda:-feira_ erp fl e 10 egrm o, nao esmo-
Ofere'cerA farta churrascada aos srs..associados e distintas .

(Tr�s� Barras, o uillão.Olim·pi-co
.

_ Por Qrdetn da F. C. F, te- reçarn, fazendo, boa figúra nO

I � iamílias! a': preços modicas. - A partir d!ls 15 Foras; 'haverá ma': dê ihíti con�êg-uiu".uh] ,::e'mpate, remos ama-r.hã ,êm- nossa cida- certame estaduai, frente 8. um

;,," tinée d.arísante abrilhantad� 'por animado co·njUl1.to mus.ical, para por 2 tentos fr.ente. o. ,Tres Bar- de o jogo lpiranga versus Amé- esqu.adrão categorizado,. como. é
�

.

a qual são convidadàs os srs. sócias .e exmas:"familias;". '

nfs... A atúação de Seba'stião foi rica de Joinvile, pelo' campeo- o' Am€rica de Joinvile .. ii<

í
ptêjudfçfal aos vÍsitantes, 'que"� nató�staduáli�E�peramos que os "O-BSERVADOR" ..
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