
Bornhausen volta de
mãos cheias

O vespertino "Ultima Hora",.
do 'Rió, dando registro ao regres-'
so do Governador Irineu a Santa
Catarina, deu à publicidade a se

guinte nota: "O Goveruador Iri
neu Bornhausen volta hoje para
o seu Estado, exultando com o

exito dos "seus esforços no Rio.
Conseguiu 30 milhões. no Banco
do Brasil para reequipamento e

ampliação da Empresul; obteve 7
.

milhões para a construção: de ca

sas populares; firmou 3 acordos no

I. N. do Pinho, criando 3 par
ques florestais', restaurando areas

devastadas fl,etas en'êbentes e Ii
xando dunas na região litoranea
de Laguna; conseguiu maquinas' e
implemeutos agrioclas para distri
buição aos fazendeiros prejudica
dos pelas enchentes, através das

Associações Rurais; obteve enca

rninhamento de verbas do Minis-
-

teria' da Marinha para obras por
tnarias: encaminhou- no Miniatê
rio da Fazetrda, .a questão da ma

deira e da farinha de mandioca;
conseguiu um lote de conferen
cistas

.

para o Curso de Expansão
Cultural, entre os quais irão a

Florianopolis os srs. Aranha, Gy:l-,
lotti, Pedro Calmon, A. F. Schmidt
e' Josué de Castro Vai satisfeito

. o. sr. .Bomhaueen e nos declarou
que "voltará'" breve.

.

,_ :

.' 1

Amplosuce :SOdOG vernadornaCa-p.Federal
o Regresso pe Iririeu

'Fpolis. 7 - Regressou ontem
, do Rio O Governador lrineu Bom
, hausen que teve carinhosa recep-

. ção aeroporto local. Durante per
manencia Capital Federal estudou
S. Excia, com altas, autoridades
República solução para varies as':
suntos importantes relacionados- à
economia de Santa Catarina. On
tem mesmo S. Excia. reassumiu
exercício cargo, entrando imedia
tamente a despachar com seus

auxiliares.
,

'",

Recebido ,n� Rio pelos
-

pessedistas
,

O brilhante matutino "O Jor
na'I", . da. Capital Federal, divul-'
gou a chegada do Governador
Irineu Bornhausen à metrópole,
com a seguinte nota: "Procedeu
do de São Paulo chegou .outein
ao, Rio, o Governador de Santa
Catarina. sr. Irineu Bornhausen,
que veió tratar osm os poderes
federais de' assuntos 'ligac!os à sua'
administração. As primeiras pes
soas a comparecer ao seu desem

barque. 'no Aê'r?porto Santos Du
mont, foram os 81'S. Nereu Ramos,
Joaquim Ramos e Nilo Ramos,
que até bem pouco tempo figu
ravam corno os mais ferrenhos ad
versários políticos do chefe do E
xecutivo caterinense. Tudo mudou
entretanto, como é do conheci
mento g!lral, com o recente ácôr
do' firmado entre o PSD e. o 00-

_ vernador, em torno das eleições
que apontaram a' nova Mesa do

Legislativo Estadual".

Sfgnificativa homenagem
'Durante sua estada na Capital

Federal, recebeu,' o. Governador
Bornhausen, significativas home
nagens do seu vasto circulo de
-releções, destacando-se ,8 que lhe
foi prestada pelo deputado Edul
berto Ribeiro de Castro -.

da VON
fluminense, e que censíasiu num

jantar realizado no Country Club.:
, 'A 'esse jantar, compareôeram, en
tre outros, o ex-Ministro' Clemen
te Mariani e o sr. Nereu Ramos
Presidente da Câmarà' Federal:
que, dessa mane.ira, ,córifOJ:me di
vulgou a Agência Mefjodional, se·

lou o recente 8côrdõ firmado 'em

Santa Cata,dna, entre a VDN e

<> PSD.
'.

Recebido por Jafet, Pedro' Sa
les e Cleofas

Rio - Desde que ,chegou a

esta Capital onda veio pata tra

ta� de importantj:ls assuntos que
se

.

relacionam. com os interesi:les
de- Santa Catarina" ,vem, o sr.

Governador Irineú Bnrnhausen de
senvQlvendo jntensa atividade jun
to aos alias órgãc;>s admiaistrati·

Ministério da Guerra)
Junta de Alistamento Mi-
litar de Canoinhas'

�. Devem comparecer a esta
Junta Mi1itar� afim de retirarem
suas carteiras de reservista, os

cidadãos abaixo relacionados:
Pery Gustavo temke, Lourival
Pacheco, Edy Knop, Agusto Cor
rea, Valderpiro Boaventura; Pe

.

dro Prado Filho, Jorge Bueno
,da Rocha, Eurid Pazda Michels-
ki, S.egismundo Voginhacki, Pe
dro Costin, José Míchalski, Mi
guel Balluta, Lourival Xavier da
Costa, Jorge Dias, Osorio [gna
cío dos Santos, Amtstacio d9S
Santos Lima, Darcy Villanova,
Felicio Mieheski, e Valeriabo
Müller.

,
A �ntrega dos certificados se-'

-l!á feita as segundas', quartas e

sextas feiras, no pra�o de 30
dias.

Canoinhas, 30 de abril de 1952.

'Benedito T. de Carvalho, Junier
Presidente, da J.A.M.

tro determinou a ida imediata a

Porto Alegre do Diretor do Ser
viço de Expansão do Trigo afim
de providenciar o embarque das
sementes adquiridas e destinadas
a cobrir =aquela cota. Deixando
o Ministério da Agricultura diri

giu se o sr,. Governador Irineu
Bornhausen ao Banco do Brasil
sendo recebido ali pelo, seu Pre'
sidente, sr. Ricardo Jafet com

quem manteve louga conferência
da qual resultou, a aprovãção da
-concessão do emprestimo" d e

TRINTA MILHÕES DE ,CRU
ZEIROS, à Empresul para am

pliar os serviços de energia �I�
trica. -Afim de tomar providencias
com relação aos problemas de EX

pcrtação da madeira esteve no

Instituto Nacional do Pinho; on

de juntamente com o Presidente
dessa autarquia e varies dos seus

técnicos estudou medidas destina
das a remover quanto antes as'
dificuldades que no momento im
pedem }l exportação.

O sr. Governador Irineu Bor
nhausen esteve no Palacio Tira
dentes para retribuir a.J visita do,
Presidente da Camara "sr, Nereu
Ramos. Introduzido no Gabinete
manteve ali demorada. palestra

. com S. Excia. e todos '08, mem
bros na bancada catarinense e va

rios representantes de outros Es
tados. A 30 de abril esteve no

Catete, onde, foi recebido 'em au

diencia pelo Presidente da Repu
blica.

vos federais afim de conseguir so
lução adequada, para aqueles as

suntos. e não tem sido infrutíferas
_ as suas gestões pois em.rpoucos
dias de estada na Capital do País
já obteve dos poderes públicos va- ,

rias medidas de interesse geral
Rara o seu Estado. O sr. Guver
nador Irineu Bornhausen visitou
o Ministêrio da Agricultura onde
se demorou em palestra com o

titular da pasta e durante a qual
reinvindicou e obteve diversas me

didas de auxilio à 'agricultura ca

tarinense dentre as quais salienta
se a obtenção de uma cota su

plementar de mais DEZ MlL SA·
CAS DE SEMENTES DE TRI

GO para ser distribuída aos plan
tadores catarinénses. O sr. Minis-
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CIRCULA AOS SABADOS

Instalada, oficialmente, a 3a. Cia.': da P. M�: Conceituadas Cornpa-
Presente o sr. Coronel João belíssima' oração aludindo à 80S oficiais e prá,ç!ls da 3a Cia- nhias págam OS pre

Candido Alves Marinho, digno coinéidencia de ser instalada à
.
Em ambiente dê grande cama- juizos "'de um incendio :,O�t?andante) Geral da Policia 3a. Cía. exatamente no dia co= radagem e de entusiasmo, dís- '

MIlitar de Santa
_ Catarina, que memorativo do 117°., .aniaersá- cursou. o dr. Aroldo Carvalho Por intermédio' do sr. Alvim

se fez acompanhar de oficiais Fio de fundação da nossa Poli- que,
.

em nome de Canoínhas, WSWler, operoso corretor de s��
dó seu Estado Maior, os srs. cía Militar. Teve palavras alta- Govêrno e .povo, .saudou o Co- guros nesta praça, onde , repre-,
Major Mario Guedes e Capitão mente elogiosas a atuação do mando da Policia Militâr. senta a conceituada fi poderosa
Gilberto, realizou-se a 5 do cor- Governador Irineu Bornhausen Díscursou.a seguir o Coronel organisaçãoA�a.t�dne�se. "Lívo
rente, entre grandes comemo- que não mediu esforços para Alves Marinho, agradecendo a nius & Cia.", 'sediada em BIu:
rações, . a solene ·jnst9lação ofi- propiciar à Canoinhas a con- carínhosa acolhida que tivera menau, representante exclusiva
eial da 38: Companhia Isolada clusão das obras do

.

Quartel e em Canoinhas e dando, a pala- das seguradoras "Mutua Cetarí
da Policia Militar, sediada nes- � criação da 3a Cia. - Depois de

,vra ao sr. Major Mario Guedes nense", "Sul Brasil", "Atlantíca"
ta cidade,

J

agradecer a colaboração -de to- para agradecer, em seu. nome, e "Internaeíoga]", que mantem
O ato contou com a presen- das as autoridades municipais, aquelas manifestações. Após a contrato de seguro contra- ris

ça de oficiais, sargentos e sol- notadamente.ido sr-Prefeito, dí- Impressionante oração do Major cos""de incendio em, edlficações "

dados daquela corporação, au- rigiu �vibrante sa'udação à popu- Mario Guedes, que se. alo�gol:' da firma "Serrarias-' 'Reunida.
toridades ,muricipais� entre as. lação do:Municipio, conclaman- em considerações sobre a Poli- Irmãos Fernandes S. A.", .teve
quais assinala�os' fi) sOro Dr. Eu- do todos a, 'na e�fer:a de suas cia Militar Catarinense,. discur- lugar a 'diàs atrai, nos eS'crito';
clides de Cerqueira. Cintra, Juiz atribuições, colaborarem com a sõúo Vereador Carlos Schramm, rios daqt}ela gr�nde' organiza
de Direitó dã Comarca, BE'ne- Policia Militar na tarefa que Íhe digno Presidente da Camara ção, o pagamento de Apolices
dito T; de Carvalho. Prefeito incumbe a lei de garantir as Municipal. Todos os oradores de Seguro' no valor total d.e Cr$
Municipal, Rubem ·M. Costa, nossas franquias democráticas e foram vivamente aplaudidos, 275.000,00, distrib(!lclo entre as

Prumotor Publico, Edgard Per- ,_,a i1..QS$8'll"S:egurança. Após a churrasçada o Coroneí, referidas 'Ieguradoras e referen- ,......._;

d�gão Pereira, Delegado de Pó- ,_ Muito aplaudido e cumpn- 'Marinho em companhia do sr.
te á indeni�ação 'P<i�.e,�s devi":

licia, Diretores. de S.
-

Lumber, mentado pela sua brilhante 0-
. Prefeito Municipal e cte outras da á firma segura� em virtu-

srs. Jaime e Ernesto Sishop, sr. ração, e sr, Coronel Marinho, autoridades, percorreu demora- 4e dos I>rejUizos sofridos em

Luiz Pacheco dos Reis; çoletor convidou, à_seguir,
.

os pres�n- damente a cidade, visitando e- consequencta de incendio que a

Federal, industrial Joaquim Fer- tes para um�' taça 'de champa- dificios publicosf-' Hospital, Oi-' 4 de marÇO de 1952 atingiu u

nandê!s Luiz, Deputado Estad�a� nha e, após para uma visita a . nasio, etc. f! fazendo visitas de Jllá grande serraria ,localisa�a
Dr. Reneau Cubas, Tabeliâo A- todas as dependecias da �Sub- agradecimento e cortezia. na Fazenda São Bento, Di�tri-
ger.or V. Corte, VE'readores A-� Unídade. te, de G4úi�ral Carneiro, do Mu-
genor Gomes, Silvio Maier,Ba-

Noticiando respeito ás 501en1- .

nieipid de Palmas, ParanáDessa visita, não sp'�, o" Co- dades da I'nstala<>a-o da 3a CI'a
silio Humenhuk, Ne_y Paclieco.. ,; - . E' de se assinalar a correção
D R

mando da P.oUcis Militar, sina-o Isolada cumprI'mos' o gra' to de
r. ivadavia Correa. e'inume- tambem todos quantos compa-

"
'"

e, rapidez com 'que se houve
ras outras autúl'idad"s €' pes- receram áqu 1 f

v�r de dirigir palavras de con- "Livonius & Cia.", por intermé-
soas gradas, espeduirnente con-

'
e a casa, Iveram ,a gratulações ao sr. Cap. Jubal dio de seu incansavel repre

vidad!'ls, cujos .nomes não aoo-
melhor impressão pelo,muito Coutinho, Comandante da Sub- sentante local, o sr. Alwim Wag-

tamos, bem como escolaces, a-
que foi conseguido, graças ao, Unidade, organizador e respon- ner, visto como- 'um sinistro 0-

lunos do, Ed. Sagrado Caraça-o
Comàndo do Companhia, o Cap. savel pelo brilhante 'programa 'd

...

d
Ju.bal Coutinho e a .to'dos, O"

..J
.

-'d d
corri o em prmclplos "

e mar-

de Jesus e do G. E. A!mirante
u ;Je comemoraçoes CUl a osa-

ço, sem nenhuma dificuldade' ou
seus subordí.nados, em tão bre' - mente cump'rl'do CongratulamoBarnlso, profe�soras e, bem as-

.
.

-

imposição, foi liquidado em prin-
sim, os Revrnos. Padre Arnul-

ves dias, pois sabem todos, já 'nos, por igual, com os demais
cipios de maio, isto é, 60 dias

no dia imediato à conclusão das, oficiais da 'Companhia, e bem
fo, Vigaiio da Pa-roquiR, Irmãó obras do 'Quartel, .checr,ar_am a' S C depois, tempo estritamébte ne-

Mar:ista�do GinAsio' de Canoi-
nossa cidade os contl''''gt'en't'es ,d'e

as�im, cem os argentos, abos

cI.ResBs.ário ao pronunciamento do'
nhas e Pastor George Weeger.

U
�

e Soldados.
,

praç�s, quando, Ainda, não dis-
As comemoraçõe-s. tiveram i- punha a Sub-Unidade de todo

Pelo fato, sem duvida auspi-
. .

't li' h C' tE.··t O cioso, rendemos. nossas home-
mclO as Ol o oras, com o âs- o mobiliário e material. Assim, en roo spin a f. .

teamento<do, pavilhão nacional só à custa de ingentes sacrifi- nagens àquelas conceituadas

e leitura ,do boletim àlm;Ívo à Cios de Coma'ndante e comàn- Alfredo'O. de Sou,za companhiasdeseguroeaosseus_
data. Oficiada por S. Revma. o dados e do perfeito entendimen-

'.

'O. C!lnt,fD. Espirita Vr.. A lfreda "

represeptantes.
Padre Viga rio, célebrou-�e, à t9, entre"esses, foi passiveI apre- Qui_nthip � ,dê :.�OUZ8" não se ,fe!,!- ----.._--.-----

.....-

.

S t �M" d '�A
'"

d
.. <, ' Enc,·a.dernàçõe"s em G,eral? ,

segUir, an a I'lSa e ,çao e 'sentar o Quartel em, condições
.

I:>c)[.jsa.b:iliza. P'pF t'l'âbâlhos' re.aliza- .

Gra.ças, nUl;m� das dependencias de ,ser in&tal�da a Companhr� dos I'órá' do' CeiHro, nem respou- -'SQ� n:a ·IMPRESSORA
de novo Qua�'te1.

'
,

I_lP, dia designado 'l1el� �ó'man- de por' pessô8s qlie... trababalham'
Ás 10 horas, numamplo alo- do Geral'

.

. ispladamente em Ime do Espi�i-
jamento,

. literalm!,!nte tpmado "

� Ainlia dentro do pro,grama<de ',,;t'isinOt cristão.
'

'

pelos convidados e autoridades ,cothemorações, ás 12 'horas; 'no':� C-umpre esclare"9.r "'que I!essôas
presentes, ft>ve lugar a cerimo- bosque proximo, ao Quartel, te- que fazem profisi;ão d@' 'f;spiritis
nia de instalação oficial da Cia., ve lugar a churrascada ofereci- '. mo, isto é, qu� .trabalham medi
discursando, .na ocasião, o sr. da pelo Govêrno Municipal' à 'ante remuneraçãQ, rião ,podem ser

Coronel Ma111nho que pJ;od1,lzill Polida Militar e, especialmente:, coí::is'iderad88 Espiritas', neln como

.� ."

,
,_

inembros .�o"verdadeíl'o Espiri�is-
mo cristão. ' " J

"

CanQinhas,�'5 ·de tt.llilr�dé>lY52�
AUiedo 'Garpindo� ,2�"r.rcskfen •.

te, d; Centro Espirita Dlh Alúe- "

do �JIiDtino de Souza.'
'

,

v:').,,'"
,_)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS -.OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
/'

.

"

. TRATAMENTO MODERNO DAS SINUSITES
OPERAÇÃO .DO BOCIO. (PAPO)

Previna-se já para o in- P t fi 1-
· vemo e veja o Ii�do ; 1/;;;;1iiiiiiiiCiiiiiiiiiioniiiis_ul_tó_t_ioiiiiiiiiP_er_m_a_ne_n_te_: ·_O_rjiii� n_a_'O__iiiiiiI

sortimento da

'Casa Erlita
J

-�-Casa Amiga do Povo
:

'

ele Miguel Ma,gueroski .

Monte Castelo - ex-Rio das Antas

Avlse sua di'stiota', freguezia que dispõe de. um
variado sortimento' d� fazendas, roupas Ieltes,
h

'

I d I d as melhores do Brasil
C epeus. 'ce ça os, a uminios e os artigos e pri- Á venda na

. meire necessidade pelos menores preços da praça EMPREZA FUCK ::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::;:::::::::::::::::::::mm::::m:::�:::�1:55 .'

" .'
�o fáz�t:�uas compr�s, procute a \ ·ii Banco Ind. e (om. de Sta�, Catarlna'S/A ·ii,_�' 'CAS.A'",AMIOA ·00 ,povo

'1'
'.. '

. .,

...

'

.......-......IIIiÍIIiI...IIIfIII!-----'-'�II!I. '1\11ccánicos i! Matriz: ITAJÀí -

.. Enderêço telegrafíco; " I N C O» -il'/
II � Taxas' de Deposnes, II:

t' e Ferreiro '

ii, COHIAS Df MOUIMEHID CONTAS 'A: PRAZô: H'
55 A Disposição 2%a. a. Com aviso <t�, 30 dias 4%a. a. 55

P''''eCI-S.:o:::a.. se :: L' ít d ' 301 "",,' so "4,LOI
'
..

'
.

. .:.a' ft.& - II lm1 a a'
'. . /08. a. \ ',: 1"J. 19�' a., :1

. 5: Particular 4%a. a. . ""-" "90 " 5%a. a. --i5
, ·"Of·.·C'·D8·sr,MecaADI·C'as' ii Limitada ,Espeeia! 4V<i%a. a.

.

":,: ,''', "

1,�0 .. �' 5%%a. a .. iÊ
..

"

". " 1 a' o
. 601 a a

••
.

'

.
"" ." '- \ q. . /0.' , ::

.

� DE'';'
,
5E· trÉ;p()SrfOS POPULARES

".

5% .

.

" ii
·

. �"J:'
..

�: ;:_ "

SI' li Age�cia nes�& cidade à Praça Lauro Müller, esq. R� Major Vieira- 'ii:"". o·ao.. e �m.e Ue. .
••

�'_.'.,--'--'--'........_...... g, Ábr.a uma' c(;:mt� no "Inco" e pàgue com che'que.! H
II
.'

.' II
:: ,...........•...........•...�"' ···········1···············::'·_••••••••••••••••• .: .,•••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••�.

COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS

.Anexo ao escritório de
advocacia do Dr. Aroldo
Carneiro .de Carvalho, e sob>
li! responsabilidade dêste, a
cha-se instalado um Depar
farnerrto Imobiliário, que
mediante módica comissão,
encarrega-se da aquisição e

da venda de imóveis nêste
município, como também de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda

-

de, lotes ... a prestações.
. Desejando vender ou com

prar um imóvel, dirija-se ao

escritório do Dr. Aroldo Cár
.

neiro
.

de Carvalho que des
de, já oferece à venda lotes
e. '<ihacaras na florescente
Vila de Rio das Antas.

, Rua Vidal Ramos'

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

,

�aG�t11fl�&1�Fl�g��������U���ti!Q��
� . m

I Principe das Novidades I
m

'

-m
m Sua filha vai'casar'? m
m .

.

" m
ce Então adquirQ os artigos m

m de aluminio uteis_ para I
m casa,. como sejam: m
ce eh' I

-

P 'I' B m
ae

'

� �lras,. a!le as, a- m
ce C.las, Cafeteiras, etc.' m
tia

'

"I
'

m
ce Baterias completas sempre em stock, m
�.' . .

, m'
m só no PRINCIPE BAZ-AR m

a O a_u€ MELHOR ATENDE E. MELHOR VENDE I
.������������������������

�.
-

.

VENDEM ;I'SE
·Duas Seirarlas' ,Tlssot, ambas com quota de 8

(1Ito) vlsóes por.m6s. Um. delas teRl
locomovei I� Wolff de 45" H. P. Eletivos.

'IE(O M,UITO RAZOAVEL
Ver e, tratar (om, 0-· Sr. fSTEFANO 'WRU8LEVSKI

" �
.

.

.._ , I

Caixa· Postal, 138, .

.: .. Clnolnbas Émoldurações!
Quadros Santos, serviço

perfeito' e gar-antido.
5óna

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

.
.

Gaitas Pianadas!
· TODESCHINI

-_- C
Casa das Casemiras e;j\IFaiataria

t .

Avisa-'a sua distinta freguezia que acaba de receber
um lindo sortimento de casacos para senho·

ras, lã e nailon, ultimes tipos ,

Capas de gabardine para 'homens, é um lindo sorti-
. mente de casemiras em cores maravilhosas,

'

por .preços verdadeiramente baixos
Aurora carimbo marca ouro por Cr$ 920,�0 o corte'

Qualidade - Artigo - 'Preço
V. S. encontrará neste 'endereço . ,

CaSa das Casemiras
de E'STEFANO BEDRITCHUK 8.. elA.

Rua Paula Pereira - Canoínhas .

Pertínho da Radio Canoínhas 6x
-

-

r-r-

I Dr. Armando de Lara

.

Posto Ouro Verde e Oficina Mecânica
BASILIO HUMENHUK & cu, L'tDA.
CANOINHAS· . Fone, 145 - Sta. Catarina

-

A V I S A
,

. Que já está ftrricionarido a bomba de gasolina,
atendendo a qualquer hora do .dia 'Q'u da' noite

/

serviços de urgencia •

Gazolina, serviço mecânico de emergencia,
.

oleo, ar, agua, etc .•.

o-. Arolde Carneiro "d,,:' C�"'Valho
. ADVOGADO: . :;�. ;L.>" '.

(Inscrito o'a Ordem dos A'dvofgados do Brasil" Secção d�
•

, '�, r . ,Estadp de Santa Catarina, sob fi:o� 3601)
'.

"\,�""'''':' ;, .,.- �....... k. (
r -: I D... r. .

{

". c' r ..
� � ": .... �_ t ��> .�'... _ ..

·r
... ··"' ... ·��'� .{.�. )"

-

Inventái-io�, ,: c�ó�ran,ças, 1. dontratos e, mitras "causas
"'� çiyei? ,� :ç�r[�'e_rp.ia.l� �ireitq industrial, "e-legi�lação do
,.,traQal4o ,-"7; ,��;tllr9,lisaçõe� � titulQs çleçlqrator\os.

c
.

C'
< • ,,'. I '

...
, ;:'0."'-, .....ausas" nn:nnalS. ,��..L �_ _ � . !,

,

,1";'; '_ • .,." .

rlP'}
:b

••_.;.4�_.:.'1 ,:"., ��.t :':Molduras:'. ,(\

"" ' Es�;itÓr.io 'Oe: residencia : Um� infinidade de tipos a

: ,: '\!' Ru�: ,Vidal Ra'mó.> .r' L, .cá�:�.!dj;aia _5. C. . seú agrado preço de fabrica.
---------/�------------�--�--·------� só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

AGENeI! JOÃO SELEME Viagens de ida e volta à
Alemanha com estadia e\ex
curção de 12 àias, em onious,
por somente Cr$ 10.350,00._ Distribuidor dos afamados caminhões:

Informações naMercedes lenz -
- Renault - Federal

: 'Automoveis Mercedes Benz, e D. K. W.
Tratoresl HAHOMA(L' e' RENAULT.

Motores Estacionários: '''e Conjuntos e·'

létricos '. Peças e Aces�órios 'emgeral.
OFICINAS MECANICAS

Casa Er,lita'

'Vidros:
,Toda Especie, qualquer
comprimelfto, largura ou

grossura.

Preços sem concorrencia.
.

,

Rua P., Pereira, 16 - T�I_sr.: Serm�o - Fone, 179
r�ç�.HOt�HAS -. 'Caixa . PO$,tal, 12 Sta. Catarina

.

,. I • '

só na

Vidr�çaria Canoinhas L'tda
"'Fone 277

.

, i

I

Bananasl banan�$ e. mais,,�b�ndnaS �
.

- :

"as r11elhores da praça àos, menores preços
"

.

na CASA SE2EFREDO'
Desconto. especial �ara revendedores
só na (asa Sezefredo. de Siegfried Olsen

.

,

DR.
'" ,

SAULO. ,(ARVALH,Q .

, .

Advogado '

.

Escritorio. e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205
Canoinhas S. Catarina

,�--.�.�----,�--��--�I--�----�'----�,�,-
Para 'seus- 'arlunCios:! "Correia do- Norte"

.

"

-

' . I I' ","

,
""': .J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COR�EIO DO NORTE
!i

10-5-52
, _.

t PREFE.ITURA· MUNICIPAL" ·DE CANOINHAS
Balàncete da Despésa Orçamentaria ref�rente ao mês de Março de 195'2-

Código \
Local', TITULOS

8 21 2

8 21 3
g-22
8 22 1
8 23

'

8 23 1
8 24
8.24 1

8 24 2
8 5
8 51
-8 51 1
8 53
8' 53 1
8 7

_ 8,72
8 72 1
8 73
U 73 1
8 8
884
8,,84 1

8 84 2

.. q 31
9 31 -1
9 34
9 34 1

9·34 2
9 3_±;3
9'4

-

9 44
-9 44 1
9442
9 8
9 84

9�4 1

9 84 2
",9 84 3"

9 84-4,
9 84 5

99
.994 .;

9,94 1

9 Q4 2
,9 94 3
9 94 4
9 94 5
9 94 6
9 9-4- 7
9 9-18

Operários serviços estradas e pontes dó distrito de
Canoinhas
Zeladores de estradas
Material permanente

.

Aquisição de ferramentas /
Material de consumo
Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas'
Combustível para veículos em serviço de estra-
das e pontes ,____

,

Custeio de veículos
SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA

. Pessoal varíavet � ,

,

Operários serviço de limpeza públtca
Material de consumo

_.<

Para serviço de limpeza pública ',,-

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS
PúBLICOS EM GERAL

Materíal permanente
Para serviços de próprios municípais
Material de consumo

Para serviços de próprios municipais \
. ILUMINAÇÃO PúBLICA

! Despesas diversas '.
I -Iluminação pública

. da ' cidade ·e da vila de Três

I
Barras .

. Energia para motores, reparos de.Instalações e ou
.

tras despesas
DIVERSOS

Pessoal fixo_
Aposentados .

INI;>ENIZAÇõES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Restit. de irnu e taxas 'de exercícios encerrados

ENC,ARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de' funcionários e extranumerá-
rios licenciados

.

Pessoal varíavel
Para admíssãq de extranumeráríos
Despesas diversas ,'.

Construção de prédios escolares e" aquisição , dos
-

respectivos terrenos '.-,
\

, \

Construção de casas populares
'

Salário ramílía ,

PREMIOS DE SEGURO E INDENlZAÇÃO
,

,
. POR ACIOENTE$ . : "

Despesas. diversas
seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens, moveis e imoyeis,. .'..
SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Déspesas dive�sas.

. "

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

"

Emolumentos QU custas OficiaI Reg�stro Civil e Juiz

S�bve.nções concedidas pôr 1,· 'a diversas

..
instituí

çoes ,

.'
. ,

.

'

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
Auxílio à Assoçíação dos.Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina.

.

.

DIVERSOS
f

Despesas diversas t

Aluguel prédíos intendências, .eadeías, (correios e
. telefones

'

Despesas imprevistas
Pensão à família. de Alínor V, Corte
Pensão a Augusto Gaíssler

,

Pensão a Agostíaho '\Teixeira de, Lima
Pensão a João Florentino de Souza

'Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

.

Cr$
'- Restos a ,pagar de'-1950

Restos a pagar de 1951
--

'CRÉDITOS ESPECIAIS
. Vencimentos do Seeretario
em, disponibilidade
-Aquisição Bonus do, Estado

-/' SOMA CR$.
,_- Saldo para -abril
SALDOS DISPONIVEJS

Na Tesouraria
,No Banco' "Inco"

�\ ..

RESPONSAVEIS
Nas Intendencias
Depósito Judiciário

DESPESA ORÇAMENTARIA

Ante(:i�l- Do 'mês I Total

I Cr$ Cr$

12.693,80
530,00

lA84,QO

3.304,00

8.564,90
463,50

3.752,00

/
l

3.997,00'
676,40

705.00

.3.121.40

11.358,70
2.910,00'

7.222,00

&00,00

600,00

..L-.-_-

Cr$

16.690,80
1.206,40

).189,00"
6.425,40

19.923,60
3.373,50

10.974,00

/
, J

8 '9'
I .

f;l. 94 . Despesas diversas .6'"
8 94 1J Pára aplicação especial em benefício de ordem rural,

I
consoante odísposte no art. 15 §'4 da Constituição

8, 94 2 I
Federal, na construção e conservação de rodovias
Aplicação da taxa rodoviária

9
�

ENCARGOS DIVERSOS
9 O I PESSOAL INATIVO
900 !
9 00 1 I92
9 24-
9 24 1
9 3
9 30
9 30 1

� 1.200,00.

16:452,00 .

3.160,00

6.480.70 -.

9:740;00

. 2.819,40

800,00

3.9Ó2,90
1.000,00
500,00

1.000,00
1.000,00
340,00
200,O()

263.115,2�
-

18.399,10
103.922,20

30.183,30
132.038,20

1.800,00

6,509,20 22.961,20

1.580,00 A.740.00

310,00 .' 310,00'-,....

8.480;70

4.730,00 '�14.470,OO
---�/ _.

439,40'
_;,..-4

4�9,40

2.J49,40., '

4.968,80

/

2.000,00

480,00
4.340,�O .

.500,00
1.000,00
500,00

·500,00
350,00 _

199·9D9,40
8.870,00

164.Qu2,40

9.Q82,50
442.700;00

38,;.436,50 825.464,30
/'

9.964,20
1.262,60 17�.4�8,30

",

2.000,00

480,00
.8.243,30
1.500,00
1 :30P,OO
1.500�OO
1.500,00
. 6'1),00
200,00

463.024,60
27.269,10
267.924,60

9.982,50
442.700,00

. 1.210.900,10
173-.448,30
1.384,349,10

Gilberto A. Fonseca
Canoinhas, 31 de março de 1952

Edgard Mayer ', Benedito. T. Carvalho Jr.
.

Diretor da Fazenda
'

Prefeito
(

, Hesp. p. Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE, 10·5·52

PREFEITURA MUN'ICIP;',L ·DE ÇANOINHAS�
Balancete da Despesa - Orçamentaria referente _ao mês de Março de 1952

TITULOSCódigo
Local

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês l: Total

. EDUCAÇãO PÚBLICA
_ ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo _

Material didático em' geral
Reparos de prédios escolares

- Despesas diversas ,

Aluguel de prédios escolares.
Assistência a alunos necessitados J

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

3
3 O
3' 03
3 03 1
3 03 2
3 04'
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30 Pessoal fixo
3 30 1 Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen

do: normalistas e gínasíanos, padr-ão M a Cr$ 850,00;
regente 'ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;

_/'" complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00; não ti
tulados, padrão I, a Cr$ 600,00

3 30 2 Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a
Cr$ 500,00

.

3 30 3 Gratificação aos professores que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à 'terça parte dos res

pectivos vencimentos
,

3 31
. Pessoal variavel

3 31 1 Substitutos de professores_licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

,

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo-
Inspetor Escolar - Padrão T

I Despesas
diversas /

Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇpES E AUXILIOS

Despesas diversas
..J

Contribuição ao Estado, para manutenção doscur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"

�? 84 2 Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa ar

'.'Escola industrial de Santa Catarina por éonta
do município

-

3 84 3 Bolsas escolares divet:.sa·s'
-

4 �____.
.

SAÚDE PÚBLICA
.

4 8 SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES EAUXILIOS
4 84 Despesas diversas -

-'

�84 1 Ao Centro de Saúde do Estado !

4 9 SERVIÇOS DIV:{l:RSOS
4 '94 Despesas diversas .

4. 94 1
-

Desobstrução de córregos e rios
4. 94 2' Drenagem de terrenos alagadiços
4. 94 3 Limpeza de valos, bóeíros e sargetas
5 FOMENTO
5 1 FOMENTO 'DA PRODUÇÃO VEGETAL .

5 ' 1f Pessoal variavel
,5 II 1 Operários serviço fomento da produção vegetal
5.13 Material de consumo

'

5 i3 1
; _ Materíal-servíço fomento da produção vegetal

5, 2 . FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
_ 5 21 Pessoal variavel . �'

'

5 21 L Operários serviço fomento da produção animal
li 23

. Materiàl de consumo ,

'

,

5 23 1 I'4aterial serviço fomento da,prpdução animal
-

6
, , .S�RVIçoS :INDUSTRI1\IS·· ,

_

-

, 6, 4 INDUST�lAS FABR;I:S' E MANÜFATUEEIRAS ,.
.

--6, 41 ' Pessoal-varíavel
.

-"""6 41-1 Operarios serviço extração de pedregulho
6 41 2 Operários serviço extração de .pedras
6 4.l 3 Operários fábrica tubos de cimento
6.9 SERVIÇOS DIVERSOS

.

6 91 Pessoal varíavel
6 91 Zeladores de cemitérios
6 93 Material de consumo
6 93 1 Para o serviço de cemitérios

--

SERVIÇOS pE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇAO DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS
Pessoal varíavel 1 .

8 11 1 Operários dos serviços de ruas das vilas de ':{'rês
8 11 2 Barras, Papanduva, Major Vielra e Paula Pereira

Operários' do serviço de ruas, praças e [ardíns.. da
8 u 3 cidade -,

-

Zeládor da Praça Lauro Muller
Materi�l de consumo.
Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Transporte de material para serviços de ruas, pra-
ças e jardins .

'

,

Combustível para veículos em serviço na cidade fo vilas
g i4 ,3 Planta cadastral da cidade e pJS'Ç10 urbanistíco '\

8 2 CONSTRUÇÃO E OONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
- Departamento Municipal de Estradas

_

'

de Rodagem. ,

,�

8 20 Pessoal fixo
8 20 1 Diretor do D. M E R. - Padrão Z2
3 20 2 Escrtturario D. M. Ê. R. - Padrão U
8·20 3

_ Operador de Maquina - Padrão Z2
8 20 4 Ajudante de operador de maquina ......,.... Padrão S
8 20 5 Fiscal - Padrão U
8 20 6 Dois Fiscais - Padrão T

8 21 '" Pessoal variavel' ,�

8 21 i Operáríes serviços estradas e pontes dos distritos
de ,Tlêf!'Barràs, Papanduva, �ajoi Vieira, e Paula
Pereira'

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1

-_

,

8
..

, ,

8'1
.;� ','8 Ir

8 13
8 13 1
8 14
8 14 l-
8 14 2

/

Cr$Cr$
-

150,00
781,50

2/1.617,00

2,000,001.5i,\l,00

975,00700,00

650,00480,00

;400.,00. _?OO,OO

4.830,00
2.048,20

_ 9.961,30

4.244,00 1:686,00. --

. 200,00 H.180,00

.

.)

8.630,60,10.742,00

7.765,00
1.800,00

lá.4�2,00-
900,00

2.293,00 70,00

79,30

1.074,50

.

3_9,00

5.079,00

- 2:000,00
1.400,00
2.000,00
1.200,00

� 4.000....00
2.100,00
4.000.00

"
2.400;00

5200,00
"

2.600,00

16.347,50 4.665;00

I

Cr$

150,00
781,50

�

59.967,00

3.500,00

1.675,00

1.130,00

600,00
,

4.830,00
12;009.50

5930,00

1.380.00

19..372,60

26.187,00
�2.700,00

2.�63,00

118,30

6.153,50

6.000,00
3.500,00
ô.ooc.ou
3600,00-

7.800,00

21.012,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

_
Alais Karasinski, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro,
Civil deste distrito de Papan
duva, Município e Comarca
de Canoinhas, Estado de San-

, ta Catarina, etc:

Faz saber que pretendem casar:

'Augusto Ostrowski, natural.
deste Estado, Itaiopolis, nasci
do em 2 de março de 1928, o

perarío, solteiro, domiciliado e

residente em Tunelandia, neste
distrito, filho legitimo de João
Ostrowski e de Leonarda Rut
kiewicz; e .Marta Maier, natural
deste distrito de

. Papanduva,
nascida em 21.de novembro de

1930,_domestica, solteira, dorni
ciliada e residente em São To
maz, neste distrito, filha legiti
ma 'de Wladislau -Maier e de
Estanislava Mai€r.

Marcos Pscheidt, natural des
te Estado, Itaiopolis, nascido em

6 de setembro de 1921, indus
tríal.csolteiro, domiciliado' e re

sidente em Palmitos, neste dis
trito, filho legitimo de Luiz.
Pscheídt 'e de ROsa -Pscheidt; e

Lucia Riboski, natural deste dis
tritó' de Papanduva, nascida em

,

27 de outubro de 1935, domes

tica, solteira, domiciliada e re

sidente em Passo Ruim, neste

distríto.vfilha legitima de Esta
nislau Riboski e de Genoveva
Riboskí. � t_ .'

Julio Nov2k,' natural deste
distrito de Papanduva, nascido
em 14 de maio de 1928, lavra·
dor; solteiro, domiciliado e re

sidente em .Rodeio, .neste dis
trito, filho ·legitimo de Alberto
Novak e de Apolonia Granza; e
Theophila Stask!)wiak, natural
deste di"tt'ito. de Papandl}va,
nascida em 20 de dezembro de
1927, domestica, solteira, do.rr.i
ciliada e residente em Rodeio,
neste distrito, filha: legitima de
Estanislau Staskowiak e de Ma
ria Staskowiak.

João Vicente, natural deste
distrito de Papanduva, nascido
em 28 de Qutubro Ele 1922, mo-'
torista, s0ItE'iro, domiciliado e

residente em Tunelandia, nest�
distrito,. filho natural de .Josefa
Maria de Souza; e Maria Luiza
H_onorio Bueno, natural deste
distrito de Pa'panduva, r..aseida
em 9 de agosto de 1933, d9mes
tica, solteira, domiciliada e re

sidente em Tunelandia", neste
distrito, filha legitima dé'Tomé
Honorio Bueno e de Balbina

Evangelista de, Souza, falecida.

Apres�ntaram os documentos

exigidos pelo Art. ] 80 do Co
digo Civil. sáalguem souber de
algum impedimento,' oponha-o
pa forma da lei. Lavro o .pre
sente para ser afixado no lu- '

gar de costume desta Escrivà
nia '<lê" Paz do distrito e puhli
cado no Jorna! "Correio do Nor
te" da' cidade de Canoinhas.

. '.'

Cartorio de Paz' do' distrito "de

Papanduva, 5 de abril qe 1952
{
Alais Karasinski

Oficial do Registro Civil

Tein bom gos�o?
Tome Vafé

.

StH. Tereza16·P
.
\

Um bom rádio? Somente

PHILIPS
Um nome Um simbolo .

Uma qualidade
Será encontrado na

Empreza FUCK
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10-5-1952

EDITAIS
../

Ermildo João Wojciechows
ki, Oficial do Registro Civil
Interino, deste distrito

'

e Vila
de Major Vieira, Município e .

Comarca de Canoinhas, Esta

do de Santa Catarina, etc.

cisco Ribovska e de Clara Ri
bovska, residentes nesta Vila.1 =

LEI N, 179

./ GOVERNO MVNICIPAL

/

/
(

brica "Re,Çeita de, Indenizações
e Restituições", .constante da vi
gente Lei Orçamentária.
Art. 2' _..:._ A "Taxa de .cet

çarnento" incidirá sobre os imo
veis fronteiros á rua ou estra
da que vier a ser calçada.

§ ,1' � N:as ruas,' ayenidas,
travessas ou estradas essa taxa
deverá ser cobrada à ragão de
1/3 por metro de testada, cal
curada sobre o orçamento glo
bal das obras, reduzido o CUsto
da metade do cruzamento com

outras vias publicas. ,:;
,

..

m-a da lei. Lavro o presente E: § 2'· 2. Nas praças � largosg
dital, para ser afixado' neste Taxa' será determinada rnedían
cartório no lugar de costume e' te. a divisão proporcional aés'
publicado no. jornal "Correio do metros de testadas dos imóveis

Apresentaram os documentos 'Noite" da cidade de Canoinhas. ' i de metade de orçamento global
exigidos pelo Art. 1.80 110 Co-

.

d b
, . . .. .

8S oras.·

dig Civil Ns 1 2' 3 4' e 5 Major Vieira, 24,de abril de :19á�, '
..',". '

" ..1 o IVI, .", . , / J § 3 O'
- . f' "

.Se 'alguern souber de algum Ermildo João Wojciechowski . ". -. s proprie arIos. de

impedimento, oponha-o na fo;!'- Oficia! do Registro -Civil Interino Imo<v_e�s, ,�D:ua�9,tl, J�as esqUl!las
,

' "- "';..
.

pagarão as contribuições relati-:
'--, /--.

---....;.;.----.....;..----.-------,--------.,...�".-.,...------,-�"
'. .vas às" dNas.Jfrent'e�. '<:

· �••. _� __ .. ,..

-.
..' J..;.- :..

,;_

.

••__

.

_':.. .

.

•• ., .....-_- '
.

• ..�.:;••••�
..

f @ l � " .. "!�" ��: � :� .::::::.:.:•••••••• : ••:C�������.":�.��.. :�.� �.:.:: t
.

€69 l ' - jirL,,3' -,(No, orçamento glo;-;
\

'. ,/
'

!!fPí'iW+ iM@i!i!i!iiW
. .�'

•••••
'

••••••.
/ bebI das obdrasT, para defeito de

" �o rança· a
e .axa , e palça-

,0.' ·"IN.E, _ V.·.:.".: ,4: .1�f1R.'U'Z,' '.>t�.r ,'11·'pr'e.s·en'ta�.�.,' j' 1:(.:��'1,.�"::����,::J::;!1���i.ni������t:.li �11ft \I. t fis,caJizaçã�;:a�sim' >�,on;ío os ju-
,. - '

lí'
.

(' I :. ros, ','.tofnissões�:l e '-dife'úerrça de.
HOJE. _- As 8

..

horas' e AMANHAr- êiri\,Matinée as 17 oras �:, t" d
"

. IpO' e
. ernprestímos eventual-:

Ruth Roman, Dane Clark e Rayrnond Massey no Tecnicolor da W,avner -' :,r.. mente levantados para o fínaa-,
".. .." I: ciamento desses serviços.

Naquela' ;niná de hóm�sAru�s��U�I?m��� e� o m:ior tes��r: .: II.' ���t�d!'�;.V;��::::�!;� s��:
-

podiam possuir - Um crimitiqso. que, ocultava um terriv«:l segredo e ir terminada" rua -

e uma vez fir-

TE NOS ;: mado o contrato para a reali-_
uma linda mulher que o odiava... IMPROPRIO A: 14 A .. ,

,I
.

zição da obra, todos os propri-
Continuação da'��érie: O REI DOS ESPIÕES I: etários no trecho a ser beneff-

,.,.. ! : dado serão larÍçadôs p�ra paga ....

As ,8 horas

�'.''::' '.'
mento da Taxa de CalçamentQ

Eis Robert mais vio1ento· do qUe nUl1ca. Odiado pelos homens e amado mediante comunicação conten-

pelas mulheres. Um drama intenso e grandioso..
.., d� 9 desigqação do logradourO>

/ publico, .,� ihdicação do terreno

.••.'
com a)'es'R.�ctiva:" lfletragem, a

t§'�J�.�, 'Ii�,' �., ..,< I i
'"

quota-parte e a importancia dc&
� ,�- � I; calçamento, f:lfim de que os pro-

l· prietários desses' imoveis efe:
i ',' tuem o pagamentp do qire ve-

:: : _nha a correspondtr a cada um.

! i Ah. '5' .:_ A contribuição par�

I:.i:. indenização ·do . calçamento po�
derá. ser. paga em prestações
ménsais; }guais, 'a 'partir � do pri�

; i' meiro ín�s seguinté à�'expediçãô
Li." ,

da c,otrluni.cação., ,�, que�al�de o

r: art. anterior e ná forma seguinte:
1·
,,: .Até Cr$ 2.500,00, 4 prestações
::: «« 6.500,00, 8 «

'� �<<< 8.500;00, 12 c'.

: «« 14.500,00, 18 « /

:::�:: a,lem de 14.500,00, 24 pre!>tações
§ l' - E� caso de pagamen":

i.
to integral, dentro de 30 dias
da expedição, será C'onçedido o·

� : :
I • desconto de 6%.

" ,
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Altera a Lei Municipal nó

48 de 27 de agosto de 1949
e dá outras providencias.

Benedito Terezío de Carvalho
Junior, Prefeito Munícipal de
Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, faz saber que a Ca
mara Municipal decretou e eu
sancionoa seguinte Lei:

Art. .i - A "Taxa de Calça
mento" a que alude a Lei Mu

nicipal n. 48, de 27 de agosto'
je 1949, será arrecadada na ruo

Julio Gonçalves dos Santos,·
natural deste Estado, Canoinhas,
nascido em 10 de setembro de
de 1927, lavrador, solteiro, re
sidente e domiciliado neste dis
trito, filho legitimo de Miguel
Gonçalves dos Santos e de Es
colastica Soares; e Clarinha Mar':
tins de Carvalho, natural deste
Estado, Canoinhas, nascida I>OS

14' de outubro de 1927, domes
tica, solteira, residente e "domi
ciliada neste distrito, filha legi
tima de José Martins de Car
valho e de Arialía Vieira de

.

Carvalho,

Faz saber que pretendem casar:

Nelson Gomes Moreira, natu

ral deste Estado, \Florianopolís,
nascido aos q de-maio de J 933,
operaria, solteiro, residente 'e.
domiciliado em Canoinhas, nes

te município, filho legitírno de
Nestor Moreira e de.Nícésia Go

mes Moreira, falecida; e Izabel

Ribovska, natural. deste Estado,
Canoinhas, nascida ('aos 24 de

julho de 1934, doméstica, soltei
ra, residente e domicili�a nes

ta Vila, filha legitima de Fran-
.

. \ ,',

. AMANHA

,§ 2' ....:_ T�rminado 'o ,pr�zt)
para o pagamento de q'ualquer
prestaçãd vencida e' não pagaj
será lançada em Divida Ativai
do Municipio, e 'autorizado a_
Prefeit�a,Municípal a, ingressar'
em Juizo,. p�ra a cobrança exe':
cutiva,

�

na forma das leis em

vigor.
-

.

Art. 6' A presente l�i en.
trará em vigor na data de �mà'
publicaç_ão, revogadas' as dis:'
posições em contrario) espe'cial-'
mente as-.constan:tes da léi n: 48.

Prefeitur� 'Municip�l� 'ca-:
noinhas, 22 de abril de 1952. ;

\
\

Segunda .feira REPRISE
------------------

TERÇÀ FEIRA - As 8 horas ! �.
'i' Á L G UEM D E I X O U E S T .E M U N D Q i!'
! Com Virginia Mayo, Gordon Mac Hae; Dane Clark e Edmond O'brien li
L 'uin extranhq drama em que os h�ijos eram acompanh.ados por tiros. !:.

W IMPROPRIO ATÉ 18 ANOS - Continuação da série: Os Cavaleiros do Re!'Arthur Ii."
I: Quarta feira - REPRISE I:

li. QUINTA FEIRA - As 8 horas ;i.
'r - OM RAIO DE LIBERDADE " ;r
•

- !�
: UCB - A vida. dos presidiarios da Arperica do' Norte ; i
i Um drama.. real e arrebatador"- _

1 i
: ! :

•

;;. Sexta feira - REPR ISE'.
, .,

,

�

.; �.:.�
!� .�.

-

.. , .. .. '0 ao •• ••.•• .._._....�.l® \
\w l·······················�·'···················· ( I,\o'*."'e&,1:Cfcti;�''1''{''_ t:.iJ::J;.'
.. .... . .. .. r.. _

.. .._.. .. .. ..w_.�,K._...f'I .. \.�. I

....... . ..........

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito Municipal. <-:- .

Moácír J. Lemos - Insp. Esc ..

Resp. Exp. Secretaria.

Em sua ,c�'s� existem

vidtaça�'; quebradas?
Dis�e para .:fone 27'7 e a

,Vidraçaria Can9inhas Ltda. a
tende�� com prazer a domicilio

Lãs, lãs·�:'m-ai.s lãs
um variádô ,'sQ�:ti�ent,o ;peJos'

menores preços,; Já em expost,ÇJo .

EMPREZÂ 'F,UCK
, ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA DAS, MÃES
-,

Homenageando todas as mães; neste dia que lhes é
, .'� de'di(!âdo," II' d� m.�io; ('Co�reio do Norte", tr�ns- ,

-i- __
.

ctéve júbiloso, este soneto' que bem dizem,
.... do âmor, e respeito' consagrado as mães. _.

�âe� ,

I"" �., t.. -:

,��Ft,a, ':, meu , fv(�6! quan'qo Ó. à:tag.�m fti�
'9>o.tg.un_i ,totao' C:tep�B'a:u.(o, enconttateB'
,,"''Utna.' t1tbot�, o�(hinFtc:i.i em.' mo�o � "em

, q,� "abal'\d�n� e oulonaL'ine(�nc:o(L�
{. " .

tWTa� p���eà' jufi:tb dera, n�B'B'e.vdia.
é9. ii��B'Çl' h9f:a. de ben9aoB', s�m pa�ates:'
�âo' :o�B' sem' (ong.afnenle a. �orUemp(Qte8:
COida c:àn.sada, ttérhu(a e sombtia I

�a 'foL h.tMo. e f(õHú entt� e�p(endotés:
�CL(De� �m dettetlot �O&' seus cmoras

0nda. h.aja fL(hos que t�e queiecm bem".,

,.Ama-a, tesp" itCl;"�; alli1.�cú:a;.ti hél beUiic:ê;
���tH-�Ft� com bondCld� e com. m-eíç.i.úte;
- �eembta.-le; aê) oê.-(a, a tua ptóp�ia QJTIã.�!

, Ahlonio C�rreia de OLiveçra'

� NASCIMENTOS
,.

Eo'contxa-se em festas Q. lar dp
sr .. Adolar Wiese e exnia. esposa,
com" o nascimclIto. de uma robu,s·
ta ,garota,:"ocorfido dia 6.

Engalanou,se () lar do' sr. -J�'ir
Oámaso ,da Silveira e eXÚJa. e8,-'

posa, com o nascimento" da r(')'

busta' Midan, oc,orrido' á 27, de
>

• I- •
" -

abril p. p .c, t'm Papaudj{va,

, HOJE:- Sra. Lucilá; esposa do
'Ir; Ve'ndelibo Kloch;.sr:Raul Tremi
'ÂMANHÃ:- ,Jovem J.oão Nel-

8on' GritteÍls� st. 'Gujjh�I'me Mtihí';
sr. Agenor;"Gotries.

'

,., '

'" -D'lÀ Ú:; -Solange, filha do' sr.
rÍlfi Nader;"Marilda; filha do sr. :

(JsmaÍ:ib, Oáv.et." "

'

,

, qIA� 13:- -rTe�eza." "filha' do, sr,
Ney S. Mâchadó; Fiorentina, fi
Ib-a do, sr, J.\udovico PiecZ'a;'ka; 81',
Davinô, D. 'dá' SilveIra;' sr, Adol
fo Schràlhm; V�a·:'kSr8., JUfítina
Fontana,; L,amo" filüQ do sr., Car-
!ós"l\1üllb,auer.>" _,
,

\OlA', 14:, Sr. Páülo Ritzmann;
Maria�dilha. dó si:"Ahtonio Sant"-,

�na;.,: ')ra. 'Wa,ri�a: ,.,;.esposa do sr,

Nelson' 5cht)_idemaptel; Paulà;"', .fi;
11!l. dó sr. "G�iliíel'Êle' l\lo.hr ,

ElIA -i5:-'Jové:m Pú'i G, L'em
ke;,sr.:Henrique' Wakiman!1'

"

DIA �,6:. Sr. Nei S: Machado.

'N.()sso� s{�ceros para,ben�

Parabens.
,_ i '. �_:'?

F�ªça; da
, -,

, I,

c·,Wolfr,am"
,

'"'
' .

a sU.�" trari�pÓÍ'tadora oficial
"" I'

) 'AGENCIl\.
.;� .'

Rua Felipe Schm.idt s/n
Fone U2 "

-

·Agradeciment.o
,A família enlutada de

,F'-,a�ci'scri N. ,F-u.ck,;.,
'"

,

.'
.

_. I· -.

sE;nsivelmente abalada com b 'prematuro .desapareci-
-mento d'e seu Chefe, ,Vem por, nosso' interm,éd�o a-

'

gradecer ,de coração aos bondosos 'médicos Drs, Re
neau Cuhas e Oswa)do Segundo de Oliveira', qúe tu
do fizeram para evitar ,o triste desenlace e especial
mente ao R�v. Frei ArnUlfo, �igário local, pelas seus

cuidac;los '::espirituais para com 'o extinto. Aqradece
'tambem aos parrntes e, amigos que acompanharam
- o féretro e. assistiram a Santa Missa de 70, Dia.

A todos o seu agradecimen'to de umDeus lhe

No corrente ,ano; como em 195(
a transição de abril .para maiofoi
a�sinaladá, ern nossa cidade, com

noticias de 'dolorosa 'répercussão.
. ,. '-,

>
..

No' ano passado, à infausta no

ticia do ,passam�ntb "da'" Sra. Do
na Luiza Krüger, ;d.j:!\ saudosa me

Fiscal do Instituto Nacional do moria, segui:u-sé:;q>�:cJesàparecimen�
Maté em Canoiuhas, -pai extre- ,

to dó pranteado' Dr� Lazaro Bas
moso e marido dedicado, foi, Fir- tos, inesperada' Í1o.tlci� que ·ést�r

, mino Soares tlB'l' à�t��tico várão', receu a P01l\ila:ção dtadin�� �m
de Plu'tarco.' Cumpridor dos seu� r

,1952, à p;íesnia época, primeiro o
...

d!,!vc!"res, amigo ,d�:d�€ado, ac�mpa� f
falecimento dk, Firmino� Soàre� de'

nhou de perto t090S,OS movrmen- f Carval�Ó' e cen:i' 'seg�ida o deFran
tos dá nossa comuna. Em ,30 dei- II cisco �içolau; Euck;, ót:&ri�o a

xou-se .emp�lgar pelo in?v�metito- dois�e, ,Mãio:',
"

"

'

�,

revolucionário ao-qual servlU.C?m,! C'd�d di
b d t' ,I a ªo igno- c0l!l0 9S,' ql;le

a negação, mo eração e patrio IS, S h d
.

mo, Coriquànto não tosse" politico mais o sejam.v- en ior: e marcan-

te personalidade; teve, à marcar
militante e não ocupasse cargos

o seu caráter, um traco de todos
êletivos. participou de inumúas conhecido: .a sua profunda reli-
campanhãs, ás quais emprestou giosidade. .Afeito' ao tr,àbalhd;'-à
seu entusiasmo, o seu estimulo- e familia e à fé cristã, chefe de ú"
incentivo. Não foi, jamais, um iç;; ,

diferente aos destinos do Brasil: 'ma das mais ,poderosas organizá-
E eões comerciais e industriais'do

do
.

nosso querido, stado e dã ter- municipio, ainda assim, Francisco'

Í'íl que adotou corno sua e à qual N.' Fuck, sempre encontrou 'tem-
prestou tantos serviços, Nas me-

po' .para' colaborar c��' a
-

Igreja,moraveis cl:!mpanhas de 47 -e 50
'cujo cÔro integrou por muitos a-

'formou-na UON, prestando rele-
nos Homem de ação, dedicou-se,

o vaQt�.ê. serviço,� a6 Partido'. d- ain a, a atividade 'politica, preo .. -

,O extinto deixa viuva a Exma. cupadõ com bs des.tinos da adro!"
Sra. Dona ZeliúcÍa e os seguintes nistraçãp publica- 'em sua ·ter'ra."",
'filllos: Moacyr Soares, de Carva-. QuandÜ' qãS:: ultimas eleições, foi
lho; residente em 'Sãb ,Paulo; D. candfelato à Prefeitura: Municipal)
Zilda S. Correa, casada, coni o Dr. destacando-se. em toda a campa-
Ri;adavia R. Correa: 'Sr: 'Osvaldo,

<
nha é mesmo' depois de cônheci

:Ferreira Soares, zelo�o Dir�tor do do o'resultado do, pleito, por imo

Grupo, Escolar Almirante Barroso, p�qavel linha de c:onduta no 'qu'e
desta çidade; D, Zaide S. de Al- tl;lhge'ao rti�peifo ás rii'Jl'lha� "Qe�
·meida, consorte do Magistrado moCráticas. Adverso o resultado

,

Th:"�losé Pedro Mendes de Àlmei- das urpas; foi' das, primeira,s �_e's"
da;' D�,"ZeliaJ reside,n!e �m Porto, I SO'1: a levar sel� a�raço �e fel!ci
Alegre, RGS;, D. ,Zl.la, dIgna con� ·t,àÇp�S e seu prl'l'neIrO estimulo ab

-'.,' X"X x sorte do nossQ presado amigo AI- ' "cand,idaJo vitorioso, o JlêU parti-
Par& saldar ,seu _ compromisso fr�do de Oliveira ,Garciodo. çula-r a'migo, Ben,edito 'ferezid d"e

no cértíüne estadual; viajou 8, Ose}:lUltamento de Firmino,Soa- ,�'�,r:válho Jupifilr.�, "

.

'Joinvile domingo, passado a e- res te,ve lugar à tarde de 1°. ,ete Coôliec�do e estimado em ':to-
;

, qtlipe. do Ipir�nga F c, Não maio,��m grande aco��nhament? , 'd,o� os rec1intos do �unjéipio, te"
fOrl;lríl felizes os comandados de- Nossas sinçeras condülencas à ve, porisso; ,dolorosa re.peréussão;

,

Tito; sendo derrotados pelo A- familia enlutada, neda cidad<; éno interIor; a no-

méricljl daquela: localidáde- por , tida'-do 'p�"ernaturo faIeciinento d�
6 teD;tos_ â' O, Em virtud.,e.--davi-, '::�" Franêisco, Fuck Aos 48 ands :de'
tori.a dos americat10s em nossa Ate,'nç�o id'adé� IIlOÇO; '>qu�n:do aiIJda n;�ito
'cidade', df,a 27 de :ab,,l'il, 'd'escTaf: '

d
. ,.L d'

.'" ,'. .

'o ,'-Pre'c'is'a-s,e,',ur'gente de,um 'po éi:Ia, upr a 'sua mlellgenCl& e

,s,ificou-se o Ip-'i,rimg'a do' atual d'
,

' , l' '.J d
.

'

farmaceuth:o am Pap'anduva
-

a sua ação a 'co eb'vwa e cànOl'
campeoó'ãiô.".

,

�'

'I ohense, desapareceu, deixando 'im;, ::-:-� ;': ' �, X:x x y
,Y

Informaç"õe_s-, com ti :sr.
. preen'chivel lac-l!-fia, em nossa so-

Afin�"',de::-cc0��fnbrar à �,data: CLORIVALDO R.. _DA 'SI,LVA ciedade, .'
'

,

magria
/

�QS,j rfa�lbadórés; "foi
" : , . '

'

.. ,
. O sepultamentO' do extinto' fõi

or'g'a'niü'tdiJ .em cima da ;"horti entre canoinhenses mais um de-' u�n dos de maibr Gco,mpanh�lm, en�,
u,ma, partida,-:en.t,re' o Fe, rrd,;iario f" d'" 'd ., T• 'ensor ,o m9'IS quen o" ra:- to ]'á vc>l'ifiêado E'Tn Canoinhas, a-

1, de Curi.t{ba �e (:anQfnhas :E. C. .
- '-'. .

, '
' ',_- tà-s�',de Chiquinho, que v.oltar:á'l' test'ado'é1oq'u"ente da sua pop�là-

O' franco, ,fa,v",eritismo. do, ,duh:! d f d d I b
,

a e en er as cores ,o c u e ridade' e elevado ,cQqceito e,fi que
cu,ritib�n9 foi, confjrmado :eom que ajudGu a fun�dar, sen}pre foi considerado.

'

sua, vito(ia de 5 a' 1. Apezar da .x x x

s1:rpeJ'�ori.dade tesnica
c ele,-; seus Ruy, no jugo ge domingo ao

A Soci�cÍadé Operaria,.' de que
adve'r�;'ario" souberam' os alvh assinalar o primeiro tento da Fral�cisco Fuck foi funda,dor,' a-
rubras

.. corÍ'espon-de'r: à �x)?ecta- tàrde foi contemplado com cem co�pa'nhou o eri'terramentà; pres-
t�\Ta; _apresentando iirn f_utébol cruzeiros' por uma, fan 'canoi- tandei-Ihe as home'nagens estatu;

mcíde'§to por�� cem por'Jcehto nhista, -Bom incentivô que me-
tárias. A CamaDa' Municipal, em

di�ci9li*ar, ,9 que foi
k

muito, ci:F rece ,louvores pois num quadro sessão' espedal, reverénciou ,a me.,

méfltacló�: pel? embaJxad� 'vi�ic de. amadores, somente o incen, moria do,falecido, falando, na o"

tante,.: ,I", X -x x? '. " tivo aos crak:s lhes dar á animo casião, diversos oradores ql,le en?l·

_ P'EDR,IN:aa.",q c_cmhecido I1ta-, e ardor a continuar "mo)hando teceram a per�'bJ}alidade ,de Fran·

e,ante 'alvi·rubro lá �deu
. J;ja.ixa a camisa", Pflas suas cores.

.,

ciseo Fuc�,
do Exe,rcito 'ti se"�ncÉniJra 'Émtre ,

x x,x ' "Correio do Norté'; associa-se
nós, Em gr:an(je forma, veio .sem' Diante'dós êônseeutivos jogos ás manifestações de' pes�r tribu-
davida _ alguma enrique,c�t o Os dois clubes loéáis não farão tadas ac! ilustre homem, reveren-

'prántef cimbinl;üstá.," ';'.;,;' '. partidaspmallhã. Portanto néca' cia a sUa memoria e faz cheg-ar I

x X x. de futebol. à família e�lutáda as exp'ressões
Transferido de Mi:lfra, acha'se

�-

'

"',

OBSERVADOR 'do seu mais sincero,- pesar. �

" ;-

ESPORTES
Reabilftade O Canoinhas
E. C •

.;. Brillhante "vitoria
frerrte ao Ipirariga deRio

, Negrinho -' Desclassifica-
,

-do o Tpiranga local
Outras Notas

Preliando domingo ultimo
frente 80 Ipiranga de Rio Ne

grinho, vimos"um Canoinhas E.
C. cOlJ}pletamente diferente, Sou
beram' os "brotinhos" se impor
a altura de seu adversario, que
desfrutava de enorme cartaz em

nossa cidade, diante de suas tres
vitorias com os alvi-celestes e

um empate com o "mais que
rido)' em Rio Negrinho, Logo
no ínícío da, peleja, os alví-ru
bros souberam melhor manejar
a pelota, passes admiraveis, com
binação exelente, enfim comple
ta performance. Na, .prírneíra e,

tApa vencia o "mais- querido';
por 2 á O. No fim do prelío o'

mãrcãdor acusava 2 aI' pró
locais. Vito-riã justa e merecida
do Canoinhas que atuou melhor
e jogando com absoluta disci

plina, acatou elogiosas referen
cías de todos' "quantos afluíram
na tarde de . domingo, ao Esta
dio MUTliéipal em nosãã- cidade,
/', tUDU a peleja o' popular Oady
Nader, com felii dl'seinpenhb.'
Mostrou à tbrcidâ e ao esqua
drão ipit'lmg'uista cbrrio se a-tua
honestamente uma partida .de
futebol, pois _infelizmente as der-

.
rotas dós clu.bes que visitam

àquela localidade bã0 em 'sua

maioria ap\mtadas ,'aos arbitros

que tudo fazem para a- vitoria
do clube loc�l

O Ganoinhas
'.

E. C. apres,en';"
tou-se cem ,Waldo,' Salvaâor e

Wadio; Bojarski, Adãozinho e

Tensini; Ruy, Lolongué, Wolney,
Alcides e PedriQho. Em modifi

cações feitàs êontou com a par
t!cipaçãQ de Pery e Sylvio. O!'!

�entos foram assinaladds"_g o r

Ruy· e Pedri.nho, este ulti@u�de

cabeça
' " " '

A -renda' foi de C_r$ 1.800,00
aproximadamoente,
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, HOM EN�G E�,;PO�T_U MA

FirmirioS. deCarvalho' '7Francisco' N. Fuck
A's primeiras horas da noite de

30 de'abril transato, oe6rreu, nes-.
ta cidade, o óbito do conceituado
cidadão Firmino Soares de Car
valho, antigo habitante deste tnú

nicipio e chefe de tradicional fa-.
milia canoinhense."
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QUEDA DOS êa-
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