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m Então adquira os artigo� �l
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t� Chaleiras" Panelas" Ba- m

I' c�as, �afetei�as, e1,?_ I
ce Baterias completas sempre em stock, m
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tre só no : PRINCIPE BAZAR m
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�i!ji5i!jEjfi���i!ji!jí!i��ai!j�ea�a�BB�

Duás' Serra'rias Tissot, ambas com quota de 8
.

(oito) vasões por mês� Uma delas tem
1-

- locomov�1 I. Wolff de
.

45 H. P. Efetivos.'
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, PREÇO MúiTO RAZOAVEL .

Ver e tratar com o Sr. ESTEFANO WRU8lEVSKI
\

.
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Canoinhas(alxa P�5tal, 138
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Casa Amiga 'do Povo
<,

de _ Miguel M,agueroski
Monte Castelo - ex-Rio das Antas

Avísa sue distinta fregu�zia que dispõe de um

variado sortimento de fazendis, roupas feitas,
chepeus, cslçedos, alumínios e os artigos de pri
meira necessidade pelos menores preços da praça

Ao fazer s'uas compras, procure a

.CASA A.MiGA DO POVÓ
.� , .,
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Dr, _ Arolde Carneiro da
. ÀnV;OGADQ �'"

f:.l
·t· '.� -"..f'".... ,
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", (lns.Grito' na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do' .
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Estado de Santa � Catarina, sob .no.' 360)
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, Inventários, ,co:brança's" j, contratos e outras causas
.

civeis;.:ei·coP1er:d�is�:Djreito industrial-e' legislação do
trabalho - N aturalisacões e' títulos declaratórios.
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' ',; Escr-itório' e residencia:
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.
Ruà, ,Vidal-Ra�s� qanpinhas s. C.
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Distribuidor dos afamados caminhões:

Mercedes Benz - __:Renault � Federal
Au.tomoveis . Mercedes Benz e D. K. W.

Tratores' HAHOMACi e' R�MAUlT�
Motores Estadonários

__ ,

e· (onjuntos( e ..

létricos OI Peças e Acessórios em setal.
I '.

OF·ICINA"S MECANICAS"
Rua P. Pereira, 16 - Telegr.: Sermão. - fone, 179

(�NOIHHAS -.. (�ixa. Postal, 12 .. St�, CatMi_na

i
V

17-5-1952

Anexo ao escritório de
.I

advocacia" do Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a

cha-se instalado um Depar
farnerrto Imobiliário, que
mediante módica comissão,

.

encarrega-se da aquisição e
I

dã venda de imóveis' _�nêste
município, como também de
loteamentos e. dos necessá
rios registros para' a venda
de lotes a prestações. '

Desejando vender bucçm
prar um imóvel, dirija-se ao'
escritório 'do Dr. Aroidv Cáf:
neiro de· Cat'yalhó .que dêS':' -,

/

/

-s, !
.,

""" '

de .já
. 'oferece à vendá lotes �.:�,�.,.,; �_

'

-e "êhacaras na. florescente' I"
. -, '." .. '.

Vila de Rio das, Antas.
",

·lDr.· Armando de, Lara
Rua Vidál Ramos

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

-,
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!� CO�IAS Dr. �1nUlMUIO CGNfAS H P8�Z6: n
:� A Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%11. a. H
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11111'

.;> � • • iii SIt
.

., - l1!1

ii Abra uma' conta no "Inco" e pague �orn chequei' n
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Ernolduracõesl
.

Quadros Santos, serviço
perfeito. e garantido. \

.

/ só na

Vidraçaria Caneinhas Ltda.
�

-

COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS

.....

Previne-se já para o - in-
- r: I

verno -e veja o lindo
sortimento da

C a 5 a IE r I· i t a

Gaitas .Pianadas!
TODESCHINI

as melhores do Brasil

A venda na

Mecânicos
. e Ferreiro

Precisa-se

/vtlfícinas lecânic-as
r DE -_

João Sele,m�
..

.

<.
.

'

/-. -

,

Molduras:
Uma infinidade de tipos a'

.___.-c-

·.seu agrado preçO �e fabrica.
, só' na

Vidraçariã Canoinhas Ltda.

,-

Viagens de ida e �,olta à
Alemanha com estadia e ex

,turção de 12'dias, em' onibus,
por somente Cr$ 10.350,00.

-Informações na

Casa E:J:lita

" Vi.dros:
Toda Especie� qualquer

comprimento, largúra 'Ou

grossura.

Preços sem concorrenciã'
só na

.

Vidraçaria Canoinhas Ltda
Fone 277 ....

.

' .

.>:

Casa das Casemiras e Alfaiataria
----.._
----------------------�----�-------

Avisa a sua distinta freguezia que acaba de receber
.

um lindo sortimento de casacos para senho-
.

ras, lã e nailon, ultimos tipos
Capas de gabardine para homens, e um lindà sorti

mento de casemiras em cores maravilhosas,
, por pre;;os verdadeiramente baixos I

Aurora carimbo marca ouro por Cr$ 920,00 o corte

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

cása das Casemiras'
,_':.' de, ÉSTEFANO BEI>�rrCHUvK' e. crx:

,

Rua Paula Pereira -' 'Canofnhas
.

Pertinho da Radio Canoinhas 5x

. -

•
_ Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS" - OUVIDOS _< NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DAS SINUSITES

OPERAÇAO DP. BÚCIO CPAPO)

I· Consultório �rmanente: Porto União

Posto' Ouro Verde e Ofícina Mecânica '"

BASILIO HUM-ENHUK & era. LTDA.

CANOINHAS - Eone, 145 -

- Sta. Cat.ãrina

AV I S A
í

Que já está funcionando a .bomba de gasolina,
atendendo a qualquer hora' do dia ou da noite

serviços de rirgencia.
.

_ /'

Gazolina, serviço mecânico de emergencia,

oleo, arj . agua, etc ...

L

, . \' :. - ,

Bananas, bananas e -ITh3is -bdn�ria� I
,

I
.

as melhores da- praça aos menores preços I
na CASA S_EZEFREDO-
"Desconto especial para revendedores

só na (asa Sezefredo de Siegfri'ed Olsen

I. DR.
t
!

SAULO' CARVALHO
Advogado

,Escritorio e residencia
"

'. Rúa Coronel Albuquerque- s/n' - Fone 205_

Canoinhas �s. Catarina

Para seus anúncioS: "Correio do Norte"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TER.RE .{ o A' VEi'JDA

, PRECIS'A-SE:
,

.

'

'

"

"

'

.'
.

" '

. ..)
Na Florescente Vila de Major Vieira
U rn Sapateiro "e Seleir6 � Um Barbeiro
De um Médico ao menos, uma, vez por
se-mana, na Farmácia- São Luiz, de pro-

,

priedade do sr. Sarkis Soares.' 2x

", nformacões nesta I ntendencia Distrital
\

Em sua casa existem

vidraças quebradas?
�

Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a

tenderá com prazer a domicilió

ÁVISO
-�visa-se· a quem interes-

sar, que esta Co�etoria não
atenderá pedido por corras

pondencia, de Talões de 10i
posto, que não' vierem '-
companhados da respectiva,
importancia. "j

,

Coletoria Estadual de
Major Vieira

ALFREDO TRINDADE
Coletor

Lãs, lãs e mais lãs
um variado .sortimento pelos

menores preços, já em exposição
EMPREZA' FUCK \

/'

,

PREFEITURA -MUNICIPAL DE

Operários para Fabrica de

Esquadrias - Tratar com

E, Dombrovski ou com

Otilio de 'Oliveira �x

Rua M. Deodoro - C:anoi�has

, ;'

Um bom rádio? Somente
"

I PHIl,IPS'
Um nome Um símbolo-

"Uma qualidade
Será encontrado na

,

Empreza FUCK

A "

Casa, Erlita
'acãba de receber um grande

, e 'lindo sortimento de
.blusas de lã-

Faça da
«� Wolfram"
a sua transportadora-oficial

AGENCIA
Rua Felipe Schmidt-s/n

Fone 112

Atenção
Precisa-se, urgente de um

larmaceutlcc em Papanduva
Informações com o sr.

CLORIVALDO R. DA SI,LVA

(ANOINHAS
-

Balancete da Receita Or�amentarla, "ferente ao mês �de março de, 1952

ARRECADAÇÃOC�igo O I SC,R I M I NAÇÃO
__G_e_ra_I� � �7- , � � �A_'_n__te_r_io_r�I�D_o__M_e_As�,1

0111
o 12 1

'0,17 3
.0 18 3
o 25 2
o 27 3

SOMA 'Cr$ .

Saldo disponível do exercício de i951

1 11 2,
1 22 4
1 23 4
1 24 1
1 27 1

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a), Impostos
Imposto Territorial

'

Imposto Predial •

Imposto sobre Industrias e Profissões '

- Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto-sobre Jogos e(Diversões

b) Taxas
Taxa de Conservação de Estradas
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFíscalízação e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública
Taxa Cadastral

2 01 o

2 02 o

<, PATRIMONIAL ...,_

Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios .-'

QU0ta-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes
' -

Quota-parte imposto federal sobre 'a renda

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal
Quota prevista no, art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
..

Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituiçõés
Contribuições Diversas
Multas (-

?'" \

Operações de Credito
Eventuais

4 12 o

'4 13 o

4 14 o

4 15 o

4 16 o

\
6 12 o

6 14 o

,6 20 o

6 21 o

6 22 o

6 23 o

/'

Total

,

" 225.150,00, 225.150,00
r 300.877,30 300.877,30

353,312,60 62,527,80 ' 415.840,40
37.323,10 21.467,90 58.791,00

180,00 1&0.00

60,00 \;60,00
f 7.291,00 2,270,00 9.561,00
9.985,00 3.045,00 ,13.030,00

16.823,20 16823,20
80.167.00

- , 80,167,00
-

5.755,10 2.980,00 8.735,10
I /

'-

\

424,00 19'2,00 616,00,
-

132.032,10.. "

132.032,10

<,

,

7.927,90 2,59§,80 10,524,10

1.575,20 3.54,7,00

6.809,90 3.900;00 lÕ.709,90
431040,40

'

855.604,30 1.286,644,70

97.704,40

U84.349,10

Canoinha:s,' 31 de março de 1952

G-ilberto A. Fonseca
.... E:dgard ,Mayer

Diretor.da Fazenda
"Resp.: p. Contado�__

Benedito T. CarvaJho Jr.
Prefeito

<\

17-5-1952

.

Motores para
\

Bicicle as
de procedência Italiana

(Adapta-se a qualquer tipo de Bicicleta)
Otima qualidade - 'Grande durabilidade - AItl

rendimento - Consome apenas I litro
de cornbusfivel em cada 60 kIts.

Assistência técnica permanente

Vendas 'a Vista e a Prestações

_O,ficina · Relânipa'go
Rua Major Vieira_,(EdifiC'iQ Adolfo Voigt) 259x1

,
-

, ,
'

'

Club� de Caca"Tiro e Pesca rdajorT.Vieira
De acordo �m instruções baixada! pelo Diretor da Di

visão, de baça e Pesca, em portaria n , 90, de 26-3-1952 (D, O.
de' 3-4-1952 - pago 5.458)" o periodq.rle: permissão de caca de
animais silvestres será de P. de M.àio a 15 de ,Setembro do

.cosrente ano,

Ficou" proibida .a caça' em qualquer perjodo:
,

a) D� Perdizes. e Codornas nos municipios : de
I
Ca-

noinhas, Porto-União, Laguna, Palhoça e .São José. ,

De Jacuí inga e .lVlacucos nos .municipios de Canoi
nhas, Porto-União, Jaraguá do Sul; Blumenau, Biguaçú e São José.

Os infratores estarão sujeitos à multa de Cr$ 500,00 a

Cr$ 2.000,00, alem de prisão celular, e apreensão dàlarma; con

forme o art�go 7.2, deere:o-Iei� 58,94 de 20-10-1943)-Canoinhas; 2D de Abrtl de 1952" /'
I

RODOLFO SCHEIDE - Presidente
,

Registro Industrial
EofTÀL, (

A Agencia Municipal de Esta
tistica [á está distribuindo os for
mulários para o Registro Indus
trial, no corrente ano, das seguin-.
tes industrias: Serrarias, Monjo- �

los, Atafonas, Moinho "de Cereais,
Olarias, Barbaquâs, Tecelagens,
Selarias, Calçados, Marcenarias,
Goma-Laca, Bebidas, etc.. cujo
prazo para devolução dos ques
tionarios devidamente preenchi
dos e assinados 'é até o" dia 20

, do corrente mes de maio.
São convidados pois 8 compa

recerem à Agencia_MQnicipal de
Estatistica, os Senhores Proprie
tarios ou Responsaveis por esta-,
belecimentos industriais 106aliza
dos neste Munioipio, afim de re-.

'

ceberem os respectivos formula
rios e as instruções 'que se fize-

.

rem necessárias, sendo possiveis
de multa os que não Q fizerem.
Canoinhes; ',14 de maio de l.952

-/ JOSE' GAMPESTRINI
Alois Karasinski, Escrivão de '

, Agente, de Estatilltica
Paz e Oficial' do Registro Civil, '-----.......------

deste distrito de Papanudva,' P' rec I'" sa semunicípio de Canoinhas, Estado
'_.

de 'Santa Catarina etc:
-

EDITAIS

Salvador Gomes, e Idê Soares.
Ele solteiro, lavrador, natural e

residente deste Distrito onde
nasceu aos 25 de julho de 1927.
Filho legitimo de Antonio Go
mes

,

e de Emília
. Pereira. Ela

solteira, doméstica natural e re

sidente deste Distrito ondé nas

ceu aos 8 de julho de 1933. Fi
lha legitima de Alfredo Soares
Bueno e de Maria 'Gloria Soa
res de Paula.

Quem souber de algum im

pedimento acuse-o na forma da
lei.

,
'

Paula Pereira, 9 de maio de
1952.-

' � ,

,

João Baptista de Goss
'Escrivão.

, Faz saber que pretendem ca

sar: Miguel Maguerroski, natu-
.

ral deste Estado, municipio de
Curitibanos, .nascido em 28 de
dezembro de 1927, motorista
solteiro; domiciliado e residen
te em Monte Castelo" neste dis
trito, filho legitimo de Teodoro

Maguerf-oskí e de Eva Carme
lita, e A ntonia Martins .Jungles,
natural. deste Estado, município
de Mafra, nascida em 20 de
dezembro de 1932" doméstica,
solteira, domicíliada e residen
tf! em Monte Castelo, neste dis
trito, filha legitima de Juven-«,
cio Jungles e de Rosa Martins
Jungles.

,Apresen!aram os documentos,

·AVISO

,
'

Vende-se um/Iote de terras com á area de
2.528,550 m , ou seja 104 alqueires, situados
no' lugar denominado Paciencia, no MunicípiO de'
Canoinha's; - O' respectivo imovel, .contem 256
pinheiros, 48 imbuías, inclusive diversos cédros
em pé. - -Possue uma, parte ele, campo formado �

'para criação de 9aoo. Presta-se especialmente
'

Tem bom gosto?para o cultivo de arroz e outros cereais.

Servido de úm excelente rio denominado Pacien- Tome Café
ela que transpõe a fazenda. - Completamente 8t8. JI1ara'1!l1cercado com arame. - Possue uma casa de, 16·P /

r 1'-1 UhU

moradia _._� Preço por alqueire Cr$
,

1.500,00 - Estuda-se condições,
de pagao:'ento e acelta-se oférta.

/

Negocio direto com o-snr. \

Anrorrlo R. Thomasi
Residente em .Felípe Schmidt r; Valínhos 3x

João Baptista de Góss, escri
vão de Paz, Distrito de Paula
Pereira, Comarca de Canoinhas
Santa Catarina. Faço saber que
pretendem casar-se Thadeus Cis-.

.

koski e Valeriana Pauka. Ele
solteiro, alfaiate residente em

Apucarana, Estado do Paraná
nascido em Marechal Malet, Pa
raná á 12 de oúiubro'de- 1923.
Filho legimo de José Ciskoski

--------------�----"""__'"'-------------------,;' e de Estanislava Ciskoski. Ela
solteira, doméstica, residente
neste Distrito, nascida em Flu
viopolis Estádo do Paraná á 11
de [aneíro .de 1930. Filha legí
tima de José Pauka, já faleci
do e de..dna. Mariana Skawa
rek,

Oswaldo Voigt avisa ao

publico em geral, que fica:
terminantemente proibido a

invasão em
,

seus
,

terrenos

para transites, caçadas, -etc ..

não se 'responsabilizando pe-'
lo que venha a' suceder aos

que transgredirem o presente'
Canoirihas, Maio de 1952

De um ernpleiteiro para
fazer de 4 a 5.000 arrobas
de herva. Tratar em Portão
Azul. Informações nesta re-

dação. . 4x

exigidos pelo Artigo 180 do Có
digo Civil, Se alguem souber
de algum impedimento oponha
o na forma da lei Lavro o pre
sente para ser afixado no lugar
de costume desta Escrivania de
Paz do distrito, e publicado no

jornal "CORREIO DO NORTE"
da cidade de Canoinhas.

Cartório de" Pa� de Papandu
va, 3 de' Maio de 1952.

Alrits- Karasinski
O Oficial do Registro Civil.
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Ciro Costa
iJ�'" taquaral à sombra, 'em solitária-turita,
[Para onde, com tristeza, o olhar 'curioso alongo),
S011ha C! negro, taluee, no solidão noturna, ,

Com OS límpidos areiais das solidões do Congo!
Ouve-lhe a noite' a vQz nostJigica. e soturna,
Num suspiro de amor, nu'm. murmúrio longo ...

E o rouco, surdo som, zumbindo na caturna,
É o urucungo a gemer na, cadencia do jongo...

'>
.

...;,.
/

•
...;_ ..._., ;; ,. <J

8:endno sejas tu, a quem, certo, deâemos
A grandeza real -de? tudo .quanto temos!
So�nJia .ém paz! s�--fetiz: .e,que eu fique d� joelhos'

r-\.� .. �

-

,.
';,<'_ .�._.�

__ .��.,....,:' <
...

't.F
. .,.;,.

'"

:,,!,', c

-rÓr

.Sob O/lUgido céu a re,l�1!lbrar,o 'magl'aqg, . ''-:�
Que os trutas 40 café s.fjlo globulos; verln,�/{l�s;,.._i,. ;"
Do �angue que éSCOY1�u do negrp, esçtav1zqd.O/ ,"

,'1 t __.\_ .

,\ \ .'
.

À,NIVERSARIAM#8E
. H�j�7 os jovens �elio Correí:J e Quinta: feiia:::.' Oro Osvaldo Se-

Harol�?
'

Sehmídt, '!
,. -, s.

:' " gundo 4e OliveiF8 e sua esposa
. '4ní.l!nhã:.,os ,srs. Pedro Merpy Dna. Haid'ée; 'srta.' Nit(a. Hume-

Sçteme e Aptpnio Vuiéik; 'o� io n1Nlk; ti sr: Francisco A.' Rereira.
vens Anuar Seh!me e Celio KoJ;ller. S�xta feira: pna. Sofia; e.!!f'ós�

Segunda f�irà': dn�., ,EI-zà, e�p�. do sr. Jordano� Righet,o..
'

, '8a' �âo sr. Alta\rir Zaniolo; o· ]0:
'V�€m' Jáyn.Üi' José Rudolf; Vitorio.
tt'hfdo $r." V.icente, Nov@k. <',

.
,' �erca jeira: dlla� Pll� °l\:Jªrijl.

:e,sposa do.�Dr.' Saulo. .Gapvalho; j -

�l'ta� -q�rllld,a, Scpmip�; o !ir. A.l-, 'Per"d'e' S'berto Federmanil;, ,M�fia'��ern�-
.

,

,

. ,u- . e·,
g�te, f�lha do sr. Wl,llmpr' Furta-

'�l� noit� .di> i�cen4io dei,' O.dp; �di&on Luiz, filho do!V', 1\rno
'p,e,nr.ri.o, um ó'culos CO.'m' c!li-CQurt Hoffm!lon.

.

!-<'
. .'

xa.I ártigo de grande neces-
" quart� f�i.l'8: �uiz �p�fl,r�.tfilho '

do,sr, Altav,I:I' .ZJJIlmlo; Dóa. Pearl, sidad,e. pratifica-se a quem
espo.sa do'oDr. Or'C.stes Procop-iak. o entregar nesta redação,

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

. A todos os aniversariantes nos-
....... • t ' " ..

sos 'parabebs. coin-�votos de pere-
né$ feliCidades. I'

.Dei anos áe -c atividades

.. �êstã complet8:ndó
em Canoinhas,
a Firma

Estefano 'Bed,riwbJlk & Cia.

"rAQ Rüblico, ,q:ue sempre soü-'
:;:"be �9quirir\' 'seus �?hs' grtigos,
'� cenGàeJétá o deSQónto de' "

-19 e l�oto' . '.
'

a 1a• ,quinzena de ,Junho.
.� -

Can'oinhas S.' Á."Tecela�gem
'" '

'

.' \ "

� As,sembl,éia Geral Ordinárí:á
, ':" Sã� i;?;�idádós" os:srs, ado;i�tas, desta 'co,l1p�nhia

pa�a. à Assembléia Geral Ordinária a 'ítealizai'-se, no' dia
24" dec.maio. c-órrerite, pelas 1.5 '(.quinzê) horas, na séde

"<Í
social (fábrica), "e:!i1 s€gunda cóilVocação, para deliberarem'

'"_ sobr;e' r segu,inleoC orderrf do ',dia:" t:- diséu�s�o e aprov}l
� çjio _ do ..balanço geral, cÇ)ntas, de luçroi; e perdas

.

e rela
todo da. dirétoria - 2:- eleicão do cansemo fiscal e seus

",.' -..., "'.. l �, ,".
. .

.

suplentes - 3:- assuntos .de interesse social.
'

NOTA:-- Não, se reuÍündo ,.,em' segunda convocáção p�r-fal-'
, :.... ta de, numero,' ficam' os sr�. acionistas convidados

�. para a Assembléia Geral que deverá funciónar em

terceira' convocação cóm, qualquer numero, meia
hõra mais tarde, o'

'

�

.L', ,

nr� Osv<iIao
-;\'

.

;.-.

!li

Governe, M!JniciR,al
Decreto N° 58

Be-nedito T. de Carvalho Ju
nior, �refeito Municipal de Ca
noínhas., Estado, de Santa Ca
tarina" etc.

, Considerando que o Governo
"Municipal, .em cumprimento a

. Lei nO, 55 de '30 de Novembro
de 1949, construiu na Vila, de

}Y-apandúva séde :1'0 distrito des,
se nome, neste' municipio, um
Cemitério MunicipaL

Considerandç que esse Cemi-,
_ tério deverá ser inaugurado <nó
proximo domingo dia 11 de
Maio. corrente.

-Decreta:

com Cyl Farney, Fada San

torá e Renato' Restier

M&mm��DB�������mru�����-���
. ,,,', c l�'

M elhorâs
.

em, .perspoctiva
�

.

A "Direção do .eMais Querido» proceres alvi-rubros que os a

, da cidade, vem envídando esíor- . tlétas canoinhistas contarão tam

ços em todos os sentid-os' para bem com a, boa vontade do Te:
apresentar seu jáfamoso esqua-: n.e�1te Hugo que QS yrepprara,
drão, -sernpre ern maior forma, . fua,c,ª-;pel)t,e. ��mo v��os ?es�.
assim que acaba de entrar em .pertou a direção do «Benjamim»,
entendimentos Icom o -Tte. Mon- C0m sua nova campanha de

guílhote da Gloriosa Pclicia Ca- .

S0,CI.'OS, e todos se.us titulares eri-
A, rt. 10 - Os' ínterramentos d dtarrnensé, óra residindo em nos- tusiasma os" muito po el!l0s es-

de todas péssoas falecidas na
.sa cidade, para preparar :/os· perar e ele muito pode i:'ealiz�t,.Vila de Papanduva e nas loca-
«brotinhos» técnicamente. O téc- x x x <::.

Iidades que ..para �'sse fim eram .

.,', . -c:

'servidas pelç antigo Cemitério, rJ��Q. Mongu�lh�t�já "teve elo- ,

,lrajá;. ô veloz ponteiro 'da
d

'

d d d P
. N grosas r, e f.eren.elas 9mmdo _�e «Maior» vem de realizar umue proprl� � e a atoqm3.' '1e t d

' • -

P�f!�nquy� p�ssarn' � ��r fe1tes . sey�, pl:es,H)10� .

em esql.!a",roes
'

':passeio 'pelo, Vale do Itajaí. Sua

po Ce!11H�r�o MllujGip.al á par-
. qfl: capitaL Afirmam também os, �t.!laçãó em Gaspa foi bem su-

tir da sti� inaug4ra�ij.�. . �.
cedida e, pelo, que ínferma O

,
'.

G
. órgãd; d�!"luela prospera cidade,-

.Ar], go � fi·Cíi 9 ,'ep1H�fip 'go C�rr(mt�, seppq' n� €ntpnto Irajá agradÚ'Q, � Direção do-Tu-de propriedade da Paroquia de facultado, a quem ,o req.uer,,,,er, .' ,.. , .. ..-

,
, . . py e, e qua!:)l �erto a I:)qUlsIÇIlO"

. Papanduva, encerrado pelo.. Pra- durante esse" prazo.' a traslada- do pleyer ipivanguista.zo de 5 anos, � cO�tar de 11 � ção para o novo Cemtêrío, dos ".'
, .x x x

'
.

,

'-.c.. êfespojos dos .Ialecídoà, cujo'� en-
. ',. ..' . ..'. ,

terramêntos se tenham éfE:tua- '. O Canoinhas" E: -C; recebÉm,

�" ç N Dç �ç � qp pe}p, m�nq� ht' ciqc,g �'p'g�,- um pfici8, ,9Q 4tiéti�0 Uni�l) q-y" N-,. A" � �.._ limpie� �e Jniti, g� '4�rn9ps:,<Y'
..

A,rt .. 3° -- Findo c' prãzo- df d
.' -

d
'

I Meinho, de c,ereais marca - ti'ou sua, �, mlraçao e agra eCl-
� ap6!�, ��f�rj,dq !19 �rtjgf) flnt,. 1 t' d

lo;;
lh' dMarumby, n: 2, verti.cal 'com I'1õ:r.seFá feita à t.rasladàçâo dós ,p:1ento FJ!.@,'es.4pep p,. a�,qt .. l,.;

'. proporclOqada pelo «MaIS que-
p�neiras. - 1 .Ata�ona. PêP� gj:!�P(}i0!!-. �:t�s�e!H�� aln�!I' ,Bc ridp,>, é9n�Wanqp-Q' pli,t'l! ª,t�r�

-�

-

láriI,lp.a de maI?-dioca.· - 1 !tnhgo l.:;em�terJc, d��,poJPs fS- c.e�ra, '?�rtid.i 'ém IJ?,!itL . �tit �.,

"}
. seso'que serão Úépósita.:dó� -:etn' F'<> J.

cofre americano taman 10 '

. rn9m.ei}�o. l}j.9. §� pf(Jnunciou' �
, ,.,'. «Ossaria Comum»; no 'hovo,Ce- .

b dIn.:edio. c:' Preçoo, e demais in-' . ,
. Direção canoinhista so te a a-

. - miterio, t d' ·t df
-

, S
_' o '•. , ':.\ .

•

�. • a;:.' a coO' en a,
ormaçoes com o nr., .Art. 4:P -4�.jQ!! el1��r.nlment,o� " " x x'x .' .

Joà6B.Pacheco . ��d6�v�s ����;':��d;��o�=M:,_,'.
\ ,G..ipirang: :F�, C:' dep�is' qQ

'. '.' '.'
- ,

'. .1,tql.O W
..
·.�.:õ 'Co,digo d.e Bostü'rtrs, .. �n5u'Q.ess� f1le ....

P.lp-vll1.e, ..p,enetro.u.,....em Tr�s Bq_q-as "

.aprovadn"p_ela"Lei n. 10. num p�(lod? de lr�atlvldade, 4:
,....'.. , ,�� -'. o" "".

,,' ,guarda"m, gla a", dIa s chegai:1l1.

�
,

.

. _.A,li: 5, -. � R�celta do Ce-,
. de- La-zin�o, para 'su," rp!ibelj-

C•
.

"V' -D'" miJ�n(l) M!,ln.lCIPal de. Papandu- tação' "

18.8
"

, era ,,,ruz va obedece�á a Lei n. 130 de'
.

x x x

A·PRE'S'E'N' T"A·'
' , 16 de' julho de )jlpl.

't' ao lO'" 'd'�.° 'quEi 'soub�.mos ]?alltinho,ia.r 'l:J';�''':'';'·iI'\.'e'vog:am-se as IS... ,

-"Y'O'si'Ções �m contrârio, ,p�,r9:r8,necer-� �m
.

Maf!"8. ingre�-
sand.o .00 °Operano daquela Cl

Gabinete da PreJeitl!u;.fl "Mu- da.de. Deixá:rá o Ipirangá de eon-'
Ílicipal de C8nó�!nhas, 8 de Maio tar�c(;m o concurso àü valoroso
de 1952, cirack, tão. ansi�saménte

.

espe
B.enedÍfo Tetezio de Carva- ') .rado.

lho Jünior ,Pre-:I1êitõ.

HOJ:E:- As 2.0 horaS'
'

Mademoisele' . Fifi
_ ..

0 ,

Tomédia ;.. em Tecnicolor

cO,m Jack 'Carson, Doris Day
�e Dennis Motgan.

-
�

"

continuação da séri�

-O Rei do�' Espiões
,

AMANHÃ -i Em Matin,.ée

As 17 horas -' .,ij.:E;PRlSE
"

'

Ama.�ã • As 20 hotas
,

,-

TOCA1A

oSegunda feiI:a::� R�PfUSE

ferça 'fei;;-- As '20 hora�/:
CartaS! 'Marcadas.

com Àllan Lani (Red Ryder)
Continuação da

.

sériE;: >

º� Cavaíeiros do Rei Ar.ur

s;;luarta feira: -' REf'RISE
,

"Quinta feira - As 20, horas

DULCt=:
Paixão de"'um.a..Jjoite : Um fil

m�realista PelícuJá - franCeStl

,Sexta Feira' - REPÍUSE

"
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Agr:adecim�nto"
,A Familia enhhadil de.

�' ',.
.

'Firmioo Soarás de' Carválho,
'pr�fllndariJérite �bàI8,da corri;o repen'tin; fafeci,ri!entu '�1 e fit>tr'

_ Chefe, par 110SSfl interm:edio vem extertll�r' os seus ãg'radecjulen- "

tos ao Dl'. Cubas, pelQ desvelo e Clfrinho co.m que- tratou ,do'
extinto; ao.s pmigo.s' que ó'v!sjta-l'atn dúrallte sua molestin, {'iH1; .

fo.rtando, o. Gom:'s;ua presença e. enfim: a todQs 'que-' aco[Ú'p!i'- , ...

'ilharam' o
.

ellterto olt de :qualquor modo >à éon_foft0u nl( dc-!or::.-
so transe po.r que 'passoU.

'

,
'

, "-

:. .. ,t

A todos a sua ,imorredoura gratidão'.
' .

.' -' �'

CanoÍnn.af<, lY!aio de.l952,
,

• ,-\ ..

___.,

.' Çlobe de Caça, Tiro,e�Pe��a�Major T)V.ieirlr/
"

. EDIT�h -.

,

'

. -

�

A Diretorià do élube â� Caça, T�ro e Pesca' "Maj()r Tomaz
Vieira" convida aos seus. asso.ciados

<

e .demais,....interessad6s, para uma

reuniã,o a realizar,se na ;ede social de;- Clube Canoinhense;no dja 28,'
às 17,30 horas" a fim de tratar da seguint,e�m;dem do dia:-

!,".- Reorganização da Sociedade -:-- � - Eleição da nova Di
reto.ria -- 3 - Admissão'de'nov'9s,socios -- 4 - A�suí'l.tos de interesse social:

NQTA:-' Tratando.-se duma -reunião cuja finalidade repre.:::
" senta o soérguimento do 'Clube de Caça, Tiro e' -Pesca .:' l'rHijo.r

Tomaz Vieira"; espera-,se que �6dos os socios'·co;mo tambem'dé,'
�mais peSSQas intéressadas no ass.ltnto co.mpareçam no. dia e h�ra,

,
acima -designados par� 'que a reunião seja co.roadti de pleno exito.

.

'Canoinhas,\ �5 de Maio de 1952, ' ,

,

RODOLFO SCHEIDE Presidente
"

.

P'A R A F E R I E> A SI
E C Z E M A SI

.
�,

- _''1 _
-

•

',I N F LAMAÇO ÉS,
-ç'

C P ,G E '01" R. A 5 I

!:fRIEIRASI
WPINHAS" 'ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


