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·Neste mumcrpio, no que se �e ere a a ministração esta uai, se

.

houve setor que o 'PSD do_governo anterior deixasse desorganizaçlo

t���:::::t��·al�eQte.' à matroca, f�i este do Imposto Territor.ial e �eu mí�t�r:' A��l�� �, �A��Aln�
.. ..' ..... '

Consequencia da desorganização. que ainda lavra nesse setor, mas CAIXA :pOSTAL, 2 "T FONE, 128
.

'CIRCULA AOS 'BABADOS
q�, meroS' de Deus, h'_de ser nocmaligd� w�dem�e ntComaroa' --------�-----�----�--�-----.----------------�--

os executivos fis('a�s sem nenhuma razão de ser ,e qu�e j:al!t0s abor-
, Pr'e.l'e'''ltur:ca-'' Municipal ás 10 horos, na Prefeiture, para AVICUL,T,,UIiA

x

recimentos causam aos contribuintes; são' pobres lavradores 'que até' II .

, d dei
.

d I b d
tratartde assuntos referentes à Exposição de Aves, realiza

....

da "

1946 ou 47 foram propr-ietários e etérmina as g e as; ven eram-nas' CONQITE
.

:;, Y_ FEIRA LIVRE _ já aprovada.
'

a terceiros e o Estado, que daqueles anos a est9-' parte passou a co- :"'Feira Livre Praça da M!ltnz pela Câmara Municipal. em, :!3 de maio: de '1952, 'em

brar'o imposto dos novos adquirentes eX'ecuta o primitivo proprietá-' _ Friburgo, Estado do Rio de Ja-

I c I d
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d imnost
. . . Tenho o prazer de convidar Funcionará com -ísenção ... de neíro, abrangendo tarn 'o'em

..
"0rio pe a Ia ta o pagãmento o, mesmo impos o nos exercrcios seguia- "-" Ul

48 49 50 51
'" todos os colonos e pessoas in- impostos, 2 vezes ,por semana, Di t it F d" 1

., ,'''''

tes, "

,

,

e '

. . . t ..L k
.

't t'
s r o e ' era '

.. ,

'

-:r-' ',� ,

. , eressauas para ornarem par e sendo admitidos à venda,' ge- Em --e'xpo�fç�o reali2;ada. ,.,emSucedem-se, ;:a Comarca, casos análogos,' fruto, todos, eies-. da numa _reuhião dia 21, ,do atual, neros alim.enticios, aves, pro- .

f' d t 'd
.

verdadeira; anarquia "em que o PSp deixou a administração estadual, rnaao-p. .nn o, o erno e' aves
-

yc- dutos' e ferramentas, sgricolas combatentes de propriedade do
É'de ontem o cas� dO,.colono Pedro Holles, residente em" Ro- REGISfRO CIVIL- em geral, laticinios, pequenos sr, Alfredo Garcindo; vendída v:

deiozi�ho, Distrito, de Papanduva; que quasi assistiu a:� leilão de um objetos domésticos, ovOS, sabão, ao sr. Ivan Peixoto, foi premiá:
terreno de sua propriedade II:laS -que 20 anos atraz pertencera ao sr.

Alois Karasinski, ,Escrivão de docés, ariigos de confeitaria-pas- .do corri MEDALHA DI<� OURO,
I d v, f

. t-· d d d f I' d Paz -e Oficial do. Registro Civil,' . _
, .

Fento Migue «ia erga, ora m ven arra fj quan O" o a ecimento es- telaria e -oútras mereadortas a
.

classífiéado em 1°.· lagar e can-

se senhor, vendido a terceiros, quartos e�té quintos' pelos herdeiros deste distrito de Papar.duva.: critério da Pre{�ítura. I
c

siderado I) terno-ele aves mais
,"',_C I· d h did tid

. município e Comarca de Canoi- -

desses e a o dona, 'apezar e aver expe I o cer I ões riegativas . Contando com a. presença de perfeito" de toda a exposição.
h b d 1 nhas, Estado de Sta. Ca tarina etc. -

�

quando das vendas, de aver co ra O, regu arrnente, os impostos que todos a fim de coletar sugestões
.

Tomarm parte na exposição
o�eravam' o imovel, aos diversos proprietários, ignorou o falecimen- Faz saber que pretendem ca-

de todos os interessados, tia ela- '86 avicultores.
.

d I h d id d' 't f
" sar: João Pereira Filho, naturalto âque e onra o CI a: ão, Ignorou as rans erencias, Ignorou que boração da' lei. â sei, sancionada, i Está" portarito; de parabéns a

b d
' '

h' IBM' deste: - Estado, Mafra, distrito .de ,"

vinha co ran o os. impostos e pen orou, o Imove, porque ento ',!- apresento meus agradecimentos, Avicultura Canoinhense e Ca-
I d V·'

.

h d
.

t lt'
. . BelliVistil do Sul, nascido em- ,

'1

gue a eiga não VIIi a pagan o os impos os nos u Imos exercicios.i. tarínense, que lá fora.vem pon-
como iria ele pagar se já 'falecera havia vinte, ou mais anos e',o ter-" ·25 de novembro de 1931, lavra- Benedito Terezio de Caroalho Jr. do �m relevo 'o .caprícho dos
reno ja mudara de' proprietário diversas -vezes? . dor, s,9lteiro, domiciliado e re- Prefeito nossos A'vicultores.

.

.

� sidente em Passo .Ruirrr; neste ' "'-..
1

P b
, E o -colono Pedro' Holles: ..D3il'a evitar que .o terreno fosse à lei- .

h J
ara ens 80 sr. Alfredo O-a1'-

r l, distrito, fil O legitimo de oão
Ião, viu-se ria contigencia M- contratar advogado- afim de embargar a Pereira e de D. Maria Tiburskí Soe. Esp'ortíve Erval

eíndo por ter .contríbuido com

Penhora e ficar com, o .ter,reno desembaraçado.
.

P' A d:M tt
a vitoria de suas aves, para o

.

ereira; e n.!?_a e 'a os, na-
'II. .;..

t' / progresso de nossa terra,
E não é �ste Q uriico caso. Existem outros do mesmo quilate tural deste distrito de Papan- .�gremlaçao espor lva para a

ás centenasl Assim o de Jub�ski, colono residente no Pinhal, Cata- duva, nascida em 17 de dezem- pratica de esportes em gera],..
rina HolJes, do Rodeiozinho, e muitos outros.

.

,

.

I
brn de 1932. domestica, soltei- principafrr:;ente ba"ket e voley.

'. , ra, :ree�idente e domiciliáda em Para tal agremiação, fOI elei-
Tamanha é a desorientação que a,s coletorias conhe,cem a área

, Papanduva, neste distrit�, .filha ta a ;-,eguinte 'diretoria: ,

global de }cada contribuinte e não di.spõe d�. dados sobl'e a localização I legitima dé Chrisliano de Mattos .Presidênte de honra: Be;�dito
de glebas dife.rentes pertencentes a uma mesma pessoa. tendo sido

I e de,D: Maria Rosa ,de Mattos. 'T. Carvalho Jr; PresideI)te:, Et�
pdrisso, completamente inoqllo, e sem finalidade o trabalho de revisão ,-

, "p"ese;"'t"ranJ O" do"cu'mentos n.estó Rieke', -Vice.,....Presidente:d'
.
- d'

• • •. .

par efe'to de class'f' - d
.

t L">' u � '" '

e IVlsao o mumclplO em zonas 'a I·
,

Ilcaçao, as erras.. GUl'lhel-me Wa'chtel,' 1., Sec"r"'-exigidos pelo Art. 180 Ns, 1 a 4_ �

. Em 1-936, pela ultima vez, houve- declarações d()s cont.ribuintes do Codigo Civil. Si:. algue� sou- tário: Waldemar Knop: 2. Se'cre
ao,fis('o sobr., a� 'p�opriedades Jmoveis� Há L6:"""anos, portanto, .�e? ber' d'e algllm impedimento c." tário: Aziz José Seleme;, 1. Te

Estadq, IJO mUlllClpIO de, Canomhas, nao atualiza �eu cadástro llnobl- ponha-o ná f_orma da lei. La- soureiro: Harry Schreibe1'; 2, Te
liaúo para, efeito de cobrança do imposto Territorial; lavrando, poris, I vro O ,presente para ser' afixa- soureiro: Eurico Wagner; O1'a
so, a desorganização a que vimo� aludindo. '

do no lugar de co�tume. desta dor: _Célio K., Kohler; Diretor

O imposto, lançado como o'foi este ano, é exagerado, sem nenhu- ,Escrivania de Paz e publicado Recreativo: Francisco Bechel; Amanhã - As 20 horas

ma ouvida, pr;ncip�!menf� se CO!l'!J."lf:',!'armos Q da Coletoria local com no jornal «Correio, do Nort�», Consélho Fiscal: Rodolfo Frank, Um l'Impr que dure to(ia a

os de outras Coletorias do Estado. Como vinha sendo cobrado" sem da 'cidade de Canoinhas.,
? Horst Bellmann e -Oswaldó Tre- vid8! Urna união conjugal que

nenhuma rev_isã; há mais de 10 a110S, na base de MEld CENTAVO Cartorio de' Paz de Papanpuva,
-

Vig.�mí;..conl!;elho Tecnico: Orlan-l seja imorredoura! Esses são
o melro quadrad'o, isto é, ao valor de Cr$ 121,00 por alqueire' para 20 de Maio de 1952. 'do, Tr?ml, Rirnon Seleme e Egon os iàeaísde·-tode. mulh�r, 'm'as
efe�L .la Qü:'Lâ.\lça 'Jo imposto, é verdadeiramente insignificante, E' ALQIS Kf\.RÀSINSKI Jal'scheL _... vejam no ír�tenso drama da

mister., entr;.etanto, procurar, �e o meio ter.mo;/satisfazendo aos interes- Oficia1.do Registro Civil Canoinhas, 4 de junho de 19:5.2 I·
' 'wARNER BROS ,�

ses dO,EstadQ, que pJ;�Clsa arrecadar mais �' do contribuinte, not�da- O Pc.de..
r da inoc,ênciamente o .da zona ,rural, ,que-deve ser estiflllilada. na sua ati�idade •

d J'
' • ELITE TE":NIS c-LUBE' como se discute esse fantas"'

pro uS:a�m 1936 o Est�d.p cobrav;" o" Imposto sobre o valor de ..' . ,
.

>

f11a que sempre rodeia os la-
121$000.(CENTO E NINTE E UM MIL REIS) por alq:ueire� e se

/De .-ordem do sr. Presidente do Elite Tenis Clube, venho
.

res mais felizes da nossa

o valo ... +::; d:;t!é�re daquçle 'te�po paraxa subiu muito, chegàBdo até_ tornar publico ;aos '3€nhore� SO�l05. e suas exmas. Fam.i�as, de que epoca - O DIVORCIO

a'Cr$ 3.00Ó,00 por al9�eire cfÇ' ��lTa de planta, é j.usto qu: o Esta-
I ?ch���,�-se P5?nt� a, sua� Sed�,,:, �oc:�l, ,,:,o,nta com a ,VIsIta d,e :��s ES1t.rel:H1cto ,it ]"',:::j'< ��hm;irlt �

do pi'_ui�t'da a uHla l'eVISacl) nQs lançamentos-e atua],lze' os ,mipostos. I aSS?ClaaO�,,- es1:�r:do. dotada a vede ",Odal de, \1m otl�� e-. "amaq Robert D�)Uglas, '.

Revisão, enttetahto, equ�tativa,. igual para UllS é 'ouhos Distritos, ten-
. B,AR, a. cllsI?osl�ao de, todos perman�cendo ��erto dIarIamente.

.

,?O �O�10' basé não p val0r venal. do terreno mas sim o rendimento I .. O�rosslm, Informa ,d� qUI! soas canchas achaJll-se tot�l�e.n- 'Segunda" feÍra:- REPRISE
'dele auferido pelo- proprietário, ,_., 1 -".,

,te prontas J� ap�?s a pratIca de, e_�por.te, co?tando co.m, a Vlslta�
.

,

. '

,., ...

' de todas bS}temsta:'l nos seus- respectIvos dIas de tremo. T f i' A 20 h
. ���endendo este l?onto.de.: ��sta o Gove�no_ d9_ MUllIClPIO, p�r Carioinhas, 10 de -jqnho de 1'952.

erça era: - 1':0 ,oras

mtermedI_O do sr. Prefel�o.�Mu�lclpaI, a .A.ss.oclaç:o ��r�l de CanOl<-' Jair Campos Côrte � 1° Secretário Misterioso' de.sapareddo"",nhas e diversos contnbumtes deste mUPIClplO,/vao dIrigir-se ao Exmo.
Sr. Governador do. Estado suge!-,i:ód,o a!'l seguintes medida.s:
I .1 ° _ Obrigatoriedade das ':declátações" em'todo,- o territorio do
Muni€ipio,.,..-áfim de'atualizàr 0S ficharios, das Coletorias; os contribuin-
tes preencherã0 formularios especiais declarando à Coletoria á area

os seus terrenos, a� localização, '"às confrontantes e outros .dados;

\
2° - Con�tiÚiição- de uma' con:i�s�o de revisã?, int�gr�d� por

repre�en�antes do E�ado, d? �umclp�o, da Assoclaç�o Rural_ e de
contl'lbumtes 'de todos' os DIstrItos, afim de estabelecer o valor dos

, iUtQveis, �os diferentes po�tos do Municipio, para efeito da cobran9a do ,

trIbuto; . �.

3° - Adoção do critério de' Iocàlização dO imovel face ás estra
. das estaduais e municipais ,para a fixação do' valor tributavel; dentro
,?esse critério tel'i�mos' como terrenos de ,I a, classe aqueles Jocalizados
a margem' de estrada estadual de I" classe, pavimentada; como ter

'repos de 2a �s si'tuadas á ma'rgem de estràôa estadual de 23 classe,
:s�m revestimento; . como terrenos de 3" aqueles à margem�de'estradas
IIjúni�ipais de. Ia; 'Como terrenos de 4" aqueles situados a margem de
es.tradas �unicil?ais ?e 23 cI�ss� e como

� terreros de, �3' catego:i� t?\: dos. aq�eles do mterlOr, desservldos de estradas estaduaiS e mut)jClpalS.

A justa l'einvindiceção do Governo dI) tMunicipio, dos cón
tr}buintes- de Çanoinhas � ,da A�soçiação. RJ1ral, �é qU8si cel'to, se-
'r� atendida pelo Exmo, Sr. Gov,�r'nador do. �stad(,;, s�nd9 de' e5-. '

�er�r-se o reexame da_mat,éda' 'aiúda_este ano p�fa. vigor�r à pár-é
tIr do ano de, J 953.

J - •
.

'i' "". ''; *.'

BAILE CON·VITE
A Sociedade E"portiva Erval -tem. o gràto prazeI', de. convio,

dar V. Senhoria e Excelentíssima famUia, para, o baile que fará
realizar hoje dia 14 de Junho, nos Salõe�. da Agua ..Verde (Haensch
'& 'Bechel), com inicio i à� 2.0 horas.

.

',:'-

O Baile será âbrilharltado- pelo conj!:!nto "T,!1PY" "

Notá: As mésas serão r�servadas na Séde do S"alão
Agua-Verde e 110 Bar Frank.

,

t WALDEMAR -' KNOP' _l° Secretário

A situação criada com os. lança�,�nto_s para este ano, lança
mentos já proêedidos e aq'écadados 'em mais de 50% �'dos casos

será, farpbem objeto de estudo por part�' do Governo, sendo de

espe�r":se uma' solúção que cótlsulte aos interesses. de �ai:nbas as·
partes.

'

o

"

.'
,

'

Assim, as demagugicas explorações polrtic1!.s ,que sê vem 'ía-
zendo· em torno, ao Imposto Territorial, não tem razão' de ser.
Fiquem oS contribuint.es de5cansados e nã_o dêem ouvidos aos po"
litiqüeiros maldosos que se preocupam em levar a, d,isCOL'düi e ó
descontentamento 80 5ei.o da massa, _ ,�

; "_-, - b ,GbYérnO da, UDN hã de en�ontt'8r so.luçâo �Mquadà, e d�:
,i'poqnal-iiar el:ite setor desorganizado:-:peJco Governo anteriot; do PSD.·

!. .

:o. ��
,

Numero 20tr

CiDe "Vera UrDi" .

APRESENTA

HOJE:- As 20. horas €: AMA-,
,NHÃ- Êm Má'tinée 'As 17 hs.

O Rei 'd0 Rancho'
,

Farwest em- têcnieolor
continuação da série,
O Rei do-s Espiõe�

Farwest,'
Continua,ção dó seriado

Os Cavaleiros'do Rei ,.rthur

Quarta feira:' - ,!tEPRISE

Quinta .. feira = 'Às' 20 ho'r�i
"

. ''I'
Mais um filme nacional'

A mulher do diabo
c;:om Lau�a" Su�rez, Jacksbn

de Sôi:.!zà e outros .

Sexta Feira

'é o grándioso filme que o

Vera Cruz ;it.uncia para db
,

.' tn-ingo 'pro:l,{imo,· diâ 22:�
y '_---

"

'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A-' SANTO ANTONIO
Para os pobres viventes, és bálsamo na dôr

Do� tristes mm tais não desprezas o grito
'

'Pois, que tua benção nos cubra com amor

'No vale profundo; deste mundo aflito!...

Qaan_do- a' ti diriio súplicas ferv�J.Jte�v
-

Humildes preces... Descortinas um véu'
No instante fugaz destas horas p1'€!se�tf.s,
Es meu guia seguro no caminho -do céu.

'

Até 05 mortos se ergueram do túmulo
Como um eco de Deus à tua voz!

'

Teus milagres se espalham ao cúmulo
Pois be� sabes qú« o mundo é atroz.

A ti elevo, hu;;'iide, o pensamento
/'

-

E, no silencio eloquente de meu coração
Eu te suplico, neste augusto momento

'

Que não me deixe.s sem tua proteção/.. I
I

) ANIVERSARIAM..SE

Hoi«: Sra. Alice, esposa do
.
DIA 11:, Sr. Dr. Arolde C.

sr. (Iraciliano Machad-o. d« Carvalho, DD. Direter des-
AMANHÃ: Sr. Lauro ntu: ,a Tolha; RO$icl,r, filha do

, ler; Joaquim Sé,gio, filho dii
'

sr. Alberto Casamajour, João
sr, Berlim A. Fagundes; sr. Nelson, filho sr.fose Grittens.

João Fürst; Nelson Hirt. DIA 12: Snrta. Maria de

DIA 9: Sr. Francisco'Voigt, Lourdes, filha do sr. IoãoMa

sr. Gastão Casamajour.Lian« ria Correia, residente em Tol- '

filh.a do. sr. Jacob"Fuck Jr.: do; sr. Pedro Orittens.

Edith; ftlha do sr. Aristides
I

D/A 13: Mm'li, filha do sr.
Gueber-t,�

� Theodoro Tacheski; sra. Rosa,
DIA 10: Snra. Bernardete esp. do sr. Adotar Stratmann.

esposa do sr. Aleixo Brennv' Aos aniversariantes nossos
de Curitiba,' Gonâa, filha d� efusivos parQbens, com votos
-sr, Willy Gorseltz.-'

.

de mil felicidaães. ,

Sociedade Beneficente Operárii
CQNVITE

'

.._
,

II Temos o prazer de convidar os s�nho-
, r�es as�ociados, e exmas. familias, bem co

mo os associados do Club Canoinhense,
par: um?, grandiosa matinée dansarrte que
sera realizada na tarde de 8 do corrente,
amanhã, na séde - do Club Canoinhense e

abrilhantadá por ótimo conjunto I;tl�si�al.
h(/ A D!RETORIA /

" iii_...IÍ!BII!I IIie!i Illim!_��;.;.---;;....1

-ORo ;�NTIL BO�··�IL�;_I\ M�DICO' ,,'
,

ForID�d.o pela �aculdade de Medicina da Univer�ida�e de Porto 'Alegre
EXJ()flClaI MédlCo da Aer,onautica - Prática nos Hospitais de P.Alegre

'I
Cirurgia e Clinrca Geral - Tratamento pré-nupci�1 e

.pré-natal ,- Especializado em doenças de crianças
Consultorio anexo à Farmácia Machado - Re�idência à Rua

•.

� 'Cél. Albuque�ue, Fone 288 - Canoinhss - Sts. Catarina
�. . _/

."

�

�__ii

Foto João �.�
•

•

•

- O SEU, FOTOGRAFO -

Praça Lauro, Müller

CANOINHAS .':- Sta� Cal,arina

Completo' serviço dê atelie'r
Reportagens - Secção especializa
da pata amadores - Venda de,
filmes - Fotografias com

Rápidez e Perfeição

, Junta de Alistamento
Militar de Canoírihas

EDITAL
Solicito o comparecimento d�3

Snr. Oficiais .da Reserva e Re

formados, residentes neste Mu

nicipio, a comparecerem a De

legacia de Recrutamento, anéxo
a Prefeitura Municipal, das 14
ás 16 horas, acompanhados de
suas réspectivas cartas-patentes,
afím de ser dado cumprimento

. o n. 8 do Art. 19 da Portaria
Ministerial no 26 de 24-1 .19'51.

Carlos Nogueira.
2. Ten. Del. da 14a, D. R.

PERDEU-SE
um ,cão. policial, pelo cinza,
com 3 meses de idade.

Gratifica-se a quem der 'in

formações ao sr. 'I'esou-
reiro Municipal. Ix

A
CasaErlitá.

,

acaba de receber-um grande
e lindo sortimento de

blusas de 1&'

Terça feira: - {'\& 20 horas

A grande produção 'd�
J, Arthur Ranks

\

Homem de Outubro
Um drama J._mpressionante

Quarta feiTa: - REPRISE

Quinta feira - As 20 horas-
. ,..,..... , ..,

,

CineuVera Cruz"
APRESENTA

'HOJE:- As 20 horas e AMA-
_'-

NHÃ- Em Matinée As 1'7 hs.

Estranha Passageira
com Bette Davis e Paul
Henreid - Ce�sura Livre

continuação da série

O Rei dos Espiões

Amanhã - As 20 horas

Destino à Lua�
Segunda ieirã:- REPRISE

Aguarde� máis um grande
Filme Nacional

Sexta ,Feira - REPRISE

Aguardem para breve

tão perto do coração
,

' .

e
.....,' -; :

Gavião. do, Mar.
/

2x

da"Guerra

An06 CANOINHAS - S. Cái�rina, 7 de Junho de 1952 N.207
.:

A,LF,REDO SGlJ.L:TETUS,
Engenheiro Civil --- Arquiteto ..

,
(O�STRUÇ,ÕES EM GEIAL

,Prédios. de 'álvenaril ou de madeira - Barracões
, ,Reformas� -de (ilSaS e, outros· servicos

'

,'Projeto e fiscalização pelo proprio engenheiro.
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

-
'.

Enclrregado, em Clnoinhas João Venancio·
á Rua (urltibaQos s/rt 26x

lo de Lara: João Ribeiro; José
Dolizoy; João Rodrigues; João
Maria de Camargo'; João Carlos
de Castro; Jovino Wajennchaki;
Juvenal Gonçalves de Freitas; J u
lio Lacowicz; o Justino da Silva
Neves: Gorge Grein; Jorge de
Andrade Souza; José Michalsky; ,

José Gallante; José Condras; Jo
sé Nicolau Padilha; José Souza;

, João Machado; João Chuk; João
Velke; -João Balan; João Furtado;
João Marcondes; João Batista de
Moraes; João Maria Anbáia; João
Soares Fragozo; Lourival Pache
cq; Lourival Xavier da 'Costa;
'Laucreeio Ribeiro do Nascimento;
Ladislau Vatl'as; Lecccldo Soek;
Lucidorio Ferreira dos Santos,
Laurindo Correia de Pnühi; Lau
mir Ribeiro do Nascimento, Lou
rival Schotka, Miguel Keíczeski,
Màx Meros, Miguel Gonçalves
do Rosario, Miguel Rodrigues,
Nelson Ferreira, Nflc1ennr dos San

tos, Osorio Ignácio dos Santos,
Olivíe Pires. Oct�';i(\ Sr:!\': Goa

çalves, Osvaldo de Mattos, Pedro
Prado Filho, Pedro SZKudisl'eck, ,

Pedro Ribeiro. Raul Quadra, Ray-
.

mundo Goss, Sebastião Franco,
Sebastião de Matos, Serafim dos
Santos Veiga, Seraphim Fausti

_110, Silvestre Bohko, TClribin Ma
ciel, Theofilo Scheremeta, ,,valde-

.

miro Boaventura e Zeíredo Zelma,
Canoinhas, 29 de maio de 1�52

Carlos �;:;i:i�:::':_
2° Ten. D, R.·

, Pre�1.Sa-Se
/' Uma moça para serviços,
de escritório, �

Informações ria Torrefação
e Moagem do Caré Santa
Tereza. Ix

'-

Perdeu-se"
�.

Uma, placa de caminhão"
n. 3�38-42, el1tre Major Vi
eira e Canoinhas.
Gratifica-se a "quem a en-

.

tregar nestp redação.

"

.

V E N D" E � S ,E,
,

, ,'_ .' "é,�,_, '

U�a limQu.sine Ch�vrolét de LuxO' '36, e;;' perfeito
estB'�o d� conservação..

' Ma�ujna retificada.
-

Pt:eçõ'e demais informações cóm
',�

I_ ,

JO.HANNES ROTH�RT
C--a;?Ci9 Posta�1 63

.
..

Ministério
14a• Delegacia de Recrutamen

to anexa aJunta de Alistamento
Miltar de Canoinhas

EDITAL

Forn�cimenl.o de certificados de
3& categoria e -Isenção.
- Classe 'de 1925 a 1931 -

Conforme ordem expedida pelo
Sr. Chefe da 168• C. R. esta De

legacia está em condições de for
necer certificados de reservista de
3a categoria e de isenção. das
classes de 1925 a 1931, median
te o comparecimento do interes
sado nesta D� R.. cuja relação
segue anexa.

�

Aristides Ferreira, Alvino de

Campos, Alfredo Padilha da Sil
vo, 'Aúgusto Clopas, Anastácio
dos Santos Lima, Augusto Correa;
Arviuo Wormesbecke: Alberto Fa

gundes de Oliveira; Alípio Ilodri
gues; Alexandre Camargo- A1WilS;'
Argeruiro Fernandes dos Santos;
Alviuo- Gritten; Adão Alves d0S

Santos; Alinor Caetano da Silva;
Antonio Holzapfel; Antonio da
CI uz: Antonio de Paula; Brasili
DO Medeiros; Boleslau Wzorek;
Benedito SchpedÍler;,Brigido Al
ves dos San�os; .Carlos Kachima
reck; Carlos Bojarski; Candido

Augustinho: Casemiro Taborda

'�ibas; Dorvalino de Matos; Eu
rid Pazda Milcheski: Elidio Le

mos; Emilio de Mello: Estenha
no Buthewitz: Franci�co Siquei
r:a

' Padilhá: Francisco fio'! S3utO�;
Felicio Micheski: Francisco Alves

Lourenço; Gentil Maciel Ferrei·

ra; Gemorl Bollmauu: Guilherme
Np.itzki; Guilherme -Meiners; Rer
cílio .de Oliveira; Horácio Chamo

poski; Ignácio Kraieski; João Pau-

�.

�SUOS E DrMA'S ?

4fEcéors' oi

·'1i.O"'fn�,OO�:PII, � Il
'\. ,c.... T;�

'f!(jIÍ;r�çt', tF'_' ,,,,_
,--'_ .. _ .. - -�_ .....

Oportunidade
Ve�de-se por preçd de o

casião uma bicicleta com

pletamente ,equipada e em

estado de nova.

Ver e tratar com Antonio
Martins no Banco Nàcional
do Comércio So A. 3x

P A R,Á F E R (OA ,S I

ECZEMAS
,

I

INFLAMAÇOES,/
COCEIRAS,
'F R I E I 'R 'A .$, I

E 5 P I N H A 5', E1 C,',�================�t
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Prete1tura: Municioal ás 10 bOfOS, na Prefeitura, para
tratar de assuntos referentes à,

CON�lTE
".

-;>:)_ FEIRA LIVRE - já aprovada.
-Feira Livre Praça da Matriz pela Câmara )VIunicipaL

Tenho o prazer de convidar
todos os colonos e pessoas in
tere�a.6a:s para tornarem parte
numa .reunião dia 21, 'do atual,

Funcionará com -is.enção., de
impostos, 2 vezes .por semana,
sendo admitidos à venda,' ge
neros alimentícios; aves, pró
dutos' e ferramentas agrícolas
em geral, laticinios, �uenos
objetosvdomestícos, ovos, sabão,
doces, artigos de confeitariavpas
telarta e 'ohltras mereadórias a

critério da Pre��Jtur�. t

A situação criada com os lançamentos para este ano, lança
mentos Já procedidos e arrecadados em mais de 50% �'dos casos

será, t'arpbem objeto de estudo por part.:!' do Governo, sen'do "de'
esperar-se uma: solução que cótlsulté aos interesses de 'sÍ:11bas as

partes,
' ,

•
,

, '

Assim, as demagugicas explorações poli>ticlls\que se vem 'fa:
zendo, em torno, ao ImpostQ Territorial, não tem razão' de s'er.
Fiquem o� contribuint.es de5cansados e nã,o dêem ouvidos aos po
litiqueirQ� maldosos que� se preocupam em levar a,discoJidüi e o

descontentamento a0 3ei(> da massa. )

'� .

�'
. O .db:verno da

..Uci:N hã de' enconfi,�r so.lu;ão adEequada' e d� �
,t�dr.plaHiar es�e setor desorganizado pelo Governo an�eriorj do 'PSD.

--._------�------------�--�_.----�--�--���----�----�------

,Neste municipio, no que se refere à administração estad,ual,' se
"

houve setor que o 'PSD do, governo anterior deixasse desorganizado

'f;n;:�l::t��'aIneQt�! à matro:a, fOl este do Imposto Territorial e seu'

"mí�tm: A��-l�O �, ����Al�� ��oot�r at� o���t� oe, W��: b�ll�[�M& �A�m' "

. Consequencia da desorganização, que ainda l;vr;a nesse setor, mas CAIXA fOST.AL, 2 -

-::.-,
" FONE, 128' �- ' CIRCULA' AOS 'SABADOS

que, mercê' de Deus, hLde ser normalizado, sucedem-se mi Comarca' -_-,--�-"""'------'--"""----
os 'executivos fiscais sem nenhuma razão de ser e su�e .ta�os abor

recimentos causam" aos contribuintes; são' pobres la vradores ,'que até'

'1946 ou 47 foram prõprietários de determinadas glebas; venderam-nas
a terceiros e o Estado', que daqueles anos a est5l' parte passou a co

brar' o imposto dos novos 'adquirentes e�cuta o primitivo proprietá
rio pela falta do pagamento do mesmo imposto nos exercicios seguia-
tes, 48,49,'50 e 51,.. "

' ,

•

• <'
'.

1:,. >

Sucedem-se, n� "Comarca, casos análogos," fruto, todos- eles-. da

verdadeira' anarquia em qy.e o PSp deixou a administrá'ção estaduaL

É' de ontem o Caso do .colono Pedro Holles, reside�,te em' Ro
deiozinho, Distrito, de Papanduva, que' quasi assistiu à� leilão de UÍn
terreno de sua propriedade mas -que 20 anos atraz pertencera ao sr.

Bento Miguel .da Veiga, fora inventariado quandodo falêcimento des-
, se senhor, vend.ido a terceiros, quartos e/até quintos pelos herdeiros
desses e a Coletoria, 'apezar de haver expedido certidões negativas
quando das vendas, de haver cobrado, regularmente, os impostos que

onêr�vam' o imovel
=,
aos _div�rsos' pró�rietários! ign�rou .0 falecim�n

to daquele honrado cidadão, ignorou as transferencias, Ignorou que
vinha cobrando os impostos e penhorou, o imóvel porque Bento Mi
guel da Veiga não vinha pagando os impostos nóS ultimos exercicios...
como iria ele pagar se já 'falecera havia ,vinte' Ou majs anos e'_0 ter-'

rena ja mudara de proprietário diversas .:vezcs�,
.

Alois Karasinski, .Escrivão de
Paz ',e Oficial do Registro ci-u,
deste distrito de Papar.duva.:
município e Comarca de Canoi
nhas, Estado de Sta. Catarina etc.
Faz saber que pretendem ca

sar: João Pereira Filho, natural
deste: =Estado, Mafra, distrito de
Belli'Vistli do Sul, nascido em'

,25 de novembro de 1931, lavra
dor, solteiro, domiciliado e re

sidenté em Passo .Ruím, neste
E o colono Pedro Holles; para, evitar que .o -terreno fosse à lei- distrito. filho legitimo de João

"'Ião, viu-se ria éontigencia de eentratar advogado' afim de embargar a Pereira e de D. Maria Tíburskí
fé penhora e ficar com, o terreno desembaraçado.

"

Pereira; e Anna de Mattos, na-li,

:É não é �ste ,0 uriico caso. Existem outros do mesmo 'quilate tural deste di�i'ito de Papan- Agremiação esportiva para" a
a

ás centenas] Assim o de Jubanski, colono residente no Pinhal, Cata- duva, nascida em 17 de dezern- pratica de esportes em g��aly'
.rina Holles, do R�deiozinho,'e muitos outros.'

I
bro de 1932. domestica, soltei- princípalmente oasket e vóley.

, • ra, Je€sidente e d'omicilüída em Para, tal agremiação, foi eleí-
Tarnpnha é a �essrientaçã� qu.e 3s coletorias conhecem ': ár:a Papanduva, neste distrib, ,filha ta a &eguinte diretoria: , '

global de cada contrIbuinte e nao dlspoe d� dados sobpe a locahzaçao I legitima de Chr'is'tiano de Mattos Presidente de honra: Ben�dito
de glebas diferentes pertencentes a uma mesma pessoa. tendo sido

I e deD: Maria Rosa de Mattos. ' T. Carvalho Jr; Pre�idenfê:, Ei�
parisso, completamente inoquo, e sem finalidade o trabalho de re,visão ' ...

, Apresentllram os do.cumentos nestcí Rieke; --Vic� -Presidente:
e d;visão do municipio em zonas para efeito de classificação, das terras. '

exigiilos pelo Art.180 Ns. 1 a'4: Guilherme Wachtel; 1." Seêrt>-
Em 1-936, 'pela ultima vez, hOQv-e- c;leclaraçõe� dos éontribuintes do Codigo GiviL Sé algue!ll sou- tário: W8ldemar Knop: 2. Secre-

ao fisco sobr", a� 'p�opriedades .

imoveis�
Há 1.6;-,-anos, portanto, .�e? be-r� de algllm impedimento c�, tário: Aziz "José Seleme;, 1. Té

Estado, ,110 muníClplO de, Canomhas, nao atualiza seu cadástro llTIobI- ponha-o na :Ç_orma da lei., La- soureiro: Harry Schreiber; 2. Te-
lia,riá para efeito de cobrança do imposto Territorial, lavrando, poris- I vro O presente para ser' afixa- soureiro: Eurico' Wagner; O1'a-
so, a desorganização a que vimo� aludirido. do no lugar de co�tume, desta dor: _Célio K., Kohler; Diretor

O imposto, lançado corno Q'foi este ano, é exagerado, sem nenhu- ,'Escrivania de Pàz e publicado Recreativo: Francisco Bechel;

:!TIa cl,uvida, princip�lme"f"! se CO!1�rrf:',rarmos q da Coletoria local com no, jornal «Correio. do Norte», Conselho Fiscal: Rodolfo Frank,
os de outras Coletorias do Estado. Como vinha sendo' cobrado, sem da -cidade de Canoinhas., 7 Hórst Bollmann e�Oswaldo Tre-
nenhUIõ.1a rev_isã;há mais de 10 allos, na base de MEIO CENTAVO Cartorio de Paz de Papançiuva, ,vbJ�IÍ; ,c, oDIS,e1ho Tecnico:orlan-Io melro qliadrado, isto é, ao valor de Cr$ 121,00 po.r_ alqueire" para 20 de Maio de 1952, 'do. Heml, Runon Seleme e Egon
efe�L ..la Cv�.éi�lça Jo imposto, é ve�dadeirameTIte insignificante, E' ALQIS Ki}RASINSKl Ial'schel. -

'

mister" entretanto, pfocurarse o meio termo/satisfazendo aos interes-
'

Oficial ,do Registro Civil Canoinhas, 4 de junho de Hí�2
ses do, Estado, que ,pl;�cisa arrecadãr mais �I do contribuinte, no1:<:tda- - •

mente o ,da zona .,rural. que-de"Ve ser estiMulada, na sua atividade • '

.r

produ�;a�m '"19;6 o �:tadJ) cobrav;'o" Imposto sobre o ';'alo1' de ELITE T'ÊNIS CLUBE
121$000,(CENTO E :VINTE E UM' MIL REIS) por alqueire_ e se

YDe "'ordem do sr. Presidente' do Elite Tenis Clube, venho

o v'ab ... c,::, :::l;uéire daqu�k'te�po para":ca subiu muito, chegando até tornar publico iaos ,>€nhore� socios. e suas exmas. Fam.i�as, de que

"a"'Cr$ 3.000,00 por �19ãeire cri t�LTa,de planta, é J.usto gu: o<,Esta:-I �ch�r:��-se p;ont� a, sua .Sed�� �?c��l" �onta cO,m a .vIsIta d,e ,s��s
do pr'p<;",Ja a un1a L'evlsâ9 nÇls lançamentos-e' atuí\hze os 'Impostos.

I
aSS?ClaaO�,_ est'�r:do ootada a .:.>ede .,o...1a1 de �m otl�u. e· ;:,OlUOq

Revisão, entr�ta�to, equitativa" igua..l para UIlS e' ou�ros Distrit�s, ten-
. ,B,AR, a qIsI?oSI�ao de/ todos perman�cendo,�?erto d�arIam�nte, "_

do como· base nao o valor venal do terreno FIlas sim o rendImento OtrosSIm, mforma de qUI! suas canchas acha;n se tot<:.lmen
dele �uferido pelõ�ropríetárjo, ". ----.

te prontas e apt�s a prática de esporte, contando com a visita�

,

,", '",
.

"
,

. . .
de todas os")tenJsta,,; nos seus- respectivos dias de 'treino.

. �e�endendo este l?onto de. ��sta o Gõve�no_ do, MUlllClPlO; p�r Canoinhas, 10 de Nnho de 1'952..
lntermed�o do sr. Pre.fel�q".(\1u!llcLpal, a .A.ss.oc'laç:o ��r_al ;

de ,CanO!"" Jair Campos Côrte - 10 Secretário
nhas e diversos contnbumte:s deste Il}UnICIPIO, / va.o dIrigir-se ao Exmo. " '

Sr. GoveI:nador, do ,Estado sugeti'nd.o ai;! s�guintes medida,s:, '- -r' '

".10 '- Oprigatoriedade das !:decl�façê)es'" em�'to'do o lerritorio" do BA ILE
MunicipioJ-,/afirn de "atualizàr 0S ficharias das,Cületoriàs; Os contribuin
tes preencherão formularios especiais declarando à' Coletoria á area

jos seus te'fre�os" a losalização, '"õs confrontantes ,e outros ,dados;
,

\
2° - Constit,úição de uma comissão de revisão, int�grada por

repre�en�antes do E�ado, d? �unici�!o, da Associaç�o Rural e de
contobumtes ,de todos' os DIstrItos, ahm de estabelecer o va:lor dos
imoveis, nos diferentes po�tos do Municipio, para' efeito da cobrança do
tribut�; , ,-'

"

30 - Adoção do critério de .. locàlização do imovel face ás estra
,�as estaduais e mUJ:1icipais para' a fixação do' valor tributavel; dentro
,?esse critério ter�f,lmos' como terrenos de" 1 a, classe aqueles �ocalizados
.a margem d� estrada estadual de 1" classe, pavimentada; como ter

'reros de ;za os si'tuadós á margem de estràêla és,tadual de 2R clàsse,
, s�m revestimento; como terrenos de 3a aquel<;_s à 'margem�de estradas
Iriunicipais de Ia; 'Como terrenos de 4a aqueles situados a margem de
es,íradas �uniciI?ais ?e 2a ,dass� e como. terreros de, �a, c<}tego;,i? t?
dos aq�eles do mterlOr, desservldos de rshadas !!staduals e mUl}.ICIpaIS,

Á justa reinvindfceçao' do Governo di) Municipio, das coÍl

t�ibu-intes, deÇan()irih�s t ,da Assoçiação'l Rural,�équasi ce1't0, s�
ra atendirj� pelQ Exmó, Sr. Gov.ernador do Estad(" sendÇ) de-:'es
�erar-se o: reexame da matéda/aiúda _este ano p�ra yfgor,�r à pÍfr...,
tir do áno de J953>r, :i,",'''''" "]!'

,,., "';., .:;_ J,
,. .

. .

,.. _,�. . ,-�

----�----------�----------

REGiSTRO

Contando com a presença de

todos, a fim de. coleta__r sugestões
de todos os interessados, na ela
boração' da lei. â ser sancíonada,
apresento meus agradecimentós.
'Benedito' Terezio de Caroalho Jr.

Prefeito
" ......�.! '.i'

Soe. Esportiva Erval

A Sociedade E::,portiva Erval "tem.o gràto prazer de convi
dar V. Senho.IÍ-a e Excelentissiml;l fam'ilia, para, o baile qíle fará'
realizar hoje dia 14 de Junho, nos Salões da Agua ..Verde (Haensch
& \Bechel), com inicio \ à!l 2,0 horas.

' ,

, "

,

O Baile será �brilha'[ltado pelo conj!Jnto '!Tupy"
..

� �

. ';._�.' ...
.

Nota: As mesas ,serão, reservadas na" Séde, do �alão
Agua-yerde e lJO Bar Frank.

r( WALDEMAR '�KNOP _lU Secretário

\ '

AViCULTURA
,

'

'Exposição de Avés, 'realiz:ida 1.

em, :!3 de rnaio; de '1952, em
Fríburgo, Estado d.0 Rio deJa
neiro, abrangendo tambem o"
.. ,',',,'" #.'

Distrito- Federak- ' ' ;;,.-;t '-:.:,'" "

,)

,
Em éxposíção." realizada, em

" maio-ip. findo, o terno de aves
combatentes de propriedade do
sr. Alfredo Garcindo; vendida c":,;j

'ao sr. Ivan Peixoto, foi premia-
.do corri MEDALHA DJ<� OURO,
"classifiéado em 1°. logar e con- .�

'siderado () terno-a,e aves mais ..

perfeitç de toda a exposição.
Tomarm parte rra exposição

'86 avicultores.
'

'; Está, portantor de par:;tbens a

Avicultura Canoínhense e Ca
tarínense, que lá fora.vem pon
do �m relevo -'0 -caprícho dos
nossos Àvicultores.
Parabens ao sr. Alfredo Gar

cindo por ter .contríbuído com

a vitoria de suas aves, para o

progresso de nossa terra,

Cine "Vera Crui"
APRESENTA

HOJE:- As 20 horas ê AMA-,

'NHÃ- ErhMtftinée ,'As 17 hs.

O Rêi do Rancho'
,,-,_ Farwest em, tecnieolor

continuação da sé,rie

O Rei dos �spiões

Amanhã - As 20 horas .'

Um l'Impr que duré toda a

vida! Urna uni�o conjugal que
seja imon-edoura! Esses são
os iàeaís-de '-toda mülh�r, 'mas
vejam ,no intenso dram<i- da

I ' WARNER BROS �

O pod�r_da inocênGia
como· se discute esse fantas"

'

m_a qUe s'empre rodeia Oi la
,

res mais felizes da nossa

epocá - O DIVORCIO

E.�tre'!:tn�o .A l_�2:jQ S�h�;;;,lt :::
Robert Douglas,

�Segundà\feíra:- REPRISE
-.;

Terça feira: - AI'. 20 horas
,

'

Misterioso desaparecido..
..

Farwest,·
Continuação d.ó seriado

Os (avàleiros do Rei ,Arthut

Quarta feira:' - ",!tEPRISE

Quinta ,feira � As' 20 hor�s'
'.' ." . '"
MaIS um �Ilme namol'lal

A mulher
com Lau-t�, Su,ªrez, jacksbn

, de Souza e ,outros. �

"

Sexta Feira

Tão ,pert�' do ,,(�ra�ão
'é o gràndioso filme que o

Vera Cruz afiunCÍa 'para do-
,

mingo ,proximo, dia 22 :'_
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ?ENT������ES FI�HO IFormado pela' Faculdade de Medicina daUniversidadé de Porto Alegre
Ex-OfisiaI Médico da Aeronautica - Prática nos Hospitais de P. Alegre

-Cirúrgia e, Clinica Geral - Tratamento pré-nupcial e

I pré-natal - 'EspecializadQ em doenças de crianças
Consultório anexo à Far�áci[, Machado � Residência à Rua
Cél. Albuquerque, Fone 288 - Canoinhas - Sta. Cata tina
Ai em' 'SMW?5T -�.W4__1iíí

ALFREDQ SeULTETUS
Engenheiro Civil Arquiteto

JOHSTRUÇÕES EM' GERAL
Predios' de "'alvenaria ou de' madeira - Barracões

Reformas, de casas e outros servlcos
. .

Projeto .e fiscalização pelo proprio
-

engenheiro.
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Encarregado em (anoinhas João Venancio
á Rua Curitibanos s!n

-------.--�/_�-----
25x

VENDE-SE

/.

,
.

I '

Uma limousine,Chevrolet de Luxo 36, em perfeito
estado de conservação. Maquina retificada.

Preç'o e derneis informações com

.,'JOHANNES ROTHERT
Caixa Postal, 63

Para "homens
'- '.

e senhoras!
/ Vendem-se duas bicicletas
NSU (homem) e PROSDOCIMO (senhora)

........... '

Ver e tratar com Edgard no Principe Bazar

Fã'brica de Sabão
ALWIN F. G. BEULKE

CAMPO d'AGUA VERDE - Fone 294 - CANOINHAS
"..-.

li·'
BORAX '_,_ TUPY LIGIA----

A venda na. Filbdca, nas casas atacadistas e em todo

<: \::0mei-clo varejista da pr�ça.

PRESTIGlAI O QUE � NOSSO�

Um camfnhão Chevrolet 39, máquina nova, pneus. em
,Qtimp estado de conservação.
, REFORMADO EM GEHAL

Preço Cr$ 30,0'00,00, com 10,000,00 de entrada e o

restante---í'em modicas prestações a dinheiro ou

Â TROCO DE FRETE

Vende-se
Um terreno com 3 casas

e 18 datas, quadro urbano,
no prolangétmento da. Rua
Senador Felipe' Schmidt.

'

Uma chacara com 2 aI'"
"queires, perto da cidade.

Uma caminhonete Ramana
Negoci,0 urgente. , \Ver e tratar com Waldomi·

ro Schultz, Tres Barras. . fX

:ver e tratar com Antonio

Martins no ,Banco 'Na_cional
do Comércio S. A. x2

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura oPerdeu-se
Uma placa de cáminhão,

n. 3-38-42, entre Major Vi
eira e Canoil'lhas.
Gratifica-se a quem a en-'

tregar nesta redaçã�

grossúra.I .

Preços sem concorrencia
�ó na

VidraçariaCal).oinllas Ltda
Fone 277 .

.14-6-1952

G'overno Municipal

/

LE:i n? 180, de 26 de maio de 1952 Junior. Prefeito Municipal de Ca
Cria póstos médicos Municipais : noiuhas, Estado de Santa Catari-
Benedito Tereziode Carvalho na, faz saber que a .Câmàra Mu�

Junior, Prefeito Municipal de nicipal decretou e eu sanciono a

Canoinhas, Estado de Santa Ca- seguinte lei:
,

tarina, faz saber que a Camara Art. I: . Fica o Governo Mu-
Municipal decretou e ""u saneio- uicipal autorizado a contrair em

no a seguinte lei:
.'

empréstimo até a importancia de

,Alt. I: - Ficam criados postos Cr$ 3.GOO.000,00 (t�es milhões de

médicos Municipais, nas seguin- - cruzeiros), em estabelecimento Na-
tes localidades: " cional de CT�dito.

'

, a) Séde do Distrito de Papan- Paragrafo t: -' O prazo para o

duva;
-, resgate total não poderá exceder

b) Séde do Distrito de Major a 10 (dez) anos.
'

Vieira; 0/ I

Paragrafo 2' " O juro maximo
c) Séde do Distrito de Paula desse compromisso será de 10%_

Pereira; ',� (dez) ao ano.
'

d) Séde da Povoação de Bela Artigo 2 É' facultado ao Poder
Vista do Toldo; , E-xecutivo emitir 3.000 (tres mil)

e) Sede da Povoacão de Feli- apólieês 110 valor de Cr$ 1.000,00
pe Schmidt; , (mil cruzeiros) cada /uma, a juro
-f) Séde da Povoação de Mon- de 8% (oito) ao ano, transferíveis

te Castelo; por endosso,' para garantia subsi-
g) Séde do Distrito de Tres diaria dessa operação de credito, '

(Barras, caso haja necessidade bem como incluir nos orçarneutos
futuramente; anuais, verbas necessarias a amor-

h) Séde da Povoação de São tização de capital e juros nunca
. João dos Cavalheiros: inferior a 12 prestações
'Paragrafo único .Fica o Sr. Art. 3' . O Municipio ! poderá ,

Prefeito Municipal autorizado a garaui.ir o p_!;lganlentu do ernprês-
baixar \ regulamento necessário timo decorrente desta Lei, com as
ao funcionamento dos postos ora quotas p�rt,..� 00 Fundo flnrloviá-
criados. rio Nacional e imposto de Renda. Benedito Terezio de ('<!'·'.'l?lho
Art. 2', - Para atender as des- Art. 4:' � a produto do empres- Juníor. Prefeito Municipal de

'peiSas decorrentes da instalação timo por Lei autorizado, será {�X- Canoinhas, Estado de �::.,;. Ca-
desses postos. fica aberto, por clusivamente "aplicados em -melho- tarína, faz saber que a Cama-
conta do excesso de arrecadação ramentos urbauos.: eqniP,am"oto 1

ra Municrpal decretou e eU "an
do corrente exefcicio, o credito rodoviário. e.· eventualmente, 110 .. cior,o a seguinte 1e1:-
especial de C.r$ 20.000,00 (vinte l<' t d P J -

A 'c I e,.. orne" o e roouçao gri o a
Art 1 ' Fica aberto �1():- con-mil cruzeiros), •

I
-

d bler dc :

e
.

na su uçao o pro ema c C" er-
ia do exCP':"''' r)':' ., "r'

' . ,J
,- �ão

Art. 3' - Fica o sr. Prefeito gia elétrica para abastecimento d
' . ,

"�tO
.. ,

o __exerClClO, o creci 0, !:-OlClO-
Municipal autorizado a contra- da cidade, mil de Cr$ G7 3:3�,t;G (r.cvcnta
tar os serviços profissionais de Art. 5' - No caso da garantia e sete mil trezentos e vinte

.

'p1édicos para atender e�ses pós':' citada no m;'. 3' será aplicada ua cruzeiros), destinauo a suple-
1 x {tos, até a impor tancia de Cr$- aquisição de e�uipamento Rodo- mental', pela. forma abaixo, di-

2.000,000 (dois mil cruzeiros) viário [10 minirao, a parte equi- versas dotações do orçamento
mensais, pela verba conveniente. valente ao total da quota dO' Fun� .

tvigen e:
Art. 4' - Esta Lei entra em do Rodoviário Naoioual.

vigor na data de sua publicação B -l O 24 2 Despesa de trai sporte
Art. 6' - O equipamento ,(JUO- do Prefeito, quando tom viagemrevogadas as disposições'em, .,. 'I'

.

rio por esta o

I viano a Fel' ar qurrt -

.adrninistrativa C '$ Çj 000,00contrario.
'

- d
' , ri' , •

f +iii
.. ,

peraçao c' credito Jll:::,,:!r��r:,," '1"
. '.. .. .. " I. r;---�� ��1UI!Jl·(-:O�p., v- :-:. �.::-ria

at'1 " Lei n? 181 de 26 de maio
cou: v 'HU"'i

r'
;:eo;L;:.;«-"", uuugc. L! ,-

. de expediente 6 f)OO,OOriamente: T. �T13 m,ot(lniveladora

II
de 1952. 'S'd

- ·u 74 2' Di-arias a fur..C:�';ládos
I

.

pafa os di!sLl'ii.ull ua
.

e e e de.
'. »Autóriza adquirir p'�r co.mpra' P I P' n �n'n ('"rl"l em viagem, <, ..,;;·\;lç.(.- : ,,00<1.00

.. all a r.rCH:�, r; n:y;" t",l.. , .

� ou dOáÇão UiDa área de terras
'um dos demais distritos, onde se, O 94 1 Serviço de llmp,za do

I .em Major Vieira, e a alienar, rão scdiflr.las, edifício da Pl'1"EeHI�ru ')", --io

I� I' uma area e a casoa de h:tenden-
.

Art. 7' Uma v:ez flfetivada a 6 «tI 2 Ope:'ari0:õ' �';;':", �;;::: :.x-
cia n� mesma Vila.

operação de ci'édit't do que tratQ_ tração de pedras 5.000,00

" 'Benedito' T€:rezio de Carvalho esta Lei, -fica o E�eélltjvo Muni- 8 14 1 Transporte de �:lte:-ial
Juni0r," Prefeito l\1unicipal de I .

1
.' I' 't h ]

CIpa "autofl7.flflO A "f) 1Cl .<lr 1\ 1'1 ,pr- para serviços \ó,. "vw, :,":-.:;a3 e
f'_ulloi:::h:!s, Esta3,0 de Santa Ca- . ",

III - tura no ccrrc;lte e;':Cl'C10W 11030· jardins 4.000,00

I
tarina. faz saber que a Câmara .

d 'd't'
..

Jceno, f' um cre 1.0 espccla pa· 8 24 2 Custeio de veÍculosMunicipHi d"'cretou e eu sancio� I'a amorlizamtu di::! ,;iviúêl e J'UI'OS 6'

tI'
'>'''

'. 0',000,00_____.-:_iJO!iSi!i;_iImIl � 1IIIi
no a segUln.� e1:

_ vencidos no exercício.
Art. l' _ Fica o ExecutIvo Mu- 8 5J 1 Opera rios serviço de

,nl·cl·pa.] . a' utol'l'zado a adquir-l'r,
Art. 8' NflS sessões lNf'rgislatibvas limpeza publíca. 10.000,00

dOR meses de Maio e ()V(,1lI ro .

d
- .

d P d '

- 9 ·30 1 Para substituiç.ão depor oaçao ou compra,
.

e e 1'0 de c�da ano, até o reflgate total,
d D

,-'

B d d' funcionários e' extranumera-e eus, uenú ou quem e 1- ,do.... empréstimo, fica 'o Sr. Prefei-
reito, a .área de 2400 m2, situa- 'M" I te' d rios;-licenciados

' 2.000,00
to umClpa nunga O a prestar

do em )VIajor Vieira, destinada contas/da '.situaçã'o dos reclJi'sos ,97.320,')0
a localizacão da Praça Julio da operação d� créç.iito, .instruiu· Art.2. Estalei entra.em vigor naCosta.

'

d d d •.

o·as com os ocunientos a data de sua publicação, revoga-Art. 2' - Fica.· t'ambem, auto- despf'sa. das as disposições em contrario.rizado o sr. Préfeito Municipal Art. 9' _ É facultado ao Poder
a alienar a area' de 800 metros Executivo solicitar a, abertura de -Pr�feitura Municipal de Canoi-
quadrfldos, pertencente ao pa- creditu especial para ocorre'r as q_has, 7 de junho de 1952

'Tratar co� 'ANTONIO'MARON BECIL em -M.aJ·or Vieira' trimonio Municipal, -juntamente despesas nece�sári'as a presente,
'\

com o predio da lntendencia operação de crédito. \

.

'

----------------------------..-;- daquele Distrit.o, ao sr. Pedro
Ar�', 10: Esta lei elItra em vi,

de Deú's Bueno. -"

O t
.

d d J gor na data de sua publicaç�o,po r unI a e Àrt. 3 - Poderá, tambem, o. revogadas as disposiçõe-s em con-

Vende-se por preçO' de 0-
sr: Prefeito mandar proceder a trario, especialment� a lei n. 174
demolição do prédio existentE' de 18-�.52. .

casião" uma bicicleta com- t d f t bno en-eno a u ura praça, em
Prefeitura Munioipal de Canoi. ,pletamente, eql.,;üpada e' em.' çomo, a constr'ução de um poço nhas, 28 de maior de 1952.

estado de nova. . ê outros reparos ner prédio a ser

alienado; Benedito Terézio de Carvalho J r.

Art, 4' - Esta Lei entra em

- .

Pr�feito
vigor na data de sua publica- Osvaldo (Ferreira Soares

ção, revogadas as disposiçõse em Seoretário

contrario, especialmente a lei n'

111, de lr�'i 1 de 1950.
Prefeitura Mqnicipal de Ca

noii.has, em 26 de maio de 1952

As�: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito
Osvaldo F. Soares -�Secretáril)
�

1x

,Lei n, 183, de 7-6-1952

Cria cargos no Quaclrb Unico
do Muriicipio

Benedito Tei'ezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, faz saber que a �
mara Municipal decretou e eu

saIlciono, a seguinte lei:-

Art. 1 - Ficam criados e pas
sam a fazer parte integrante do

Quadro Unico do Municipio, re-

Lei n. 182, de 28 de maio da1952
Autoriza ,uma operação de cré

dito de três milhões de cruzeiros.
'

, ,

J" Be�edito Terézio dt Carvalho

-

organizado pelo Decreto-lei n.

50 de 26 de maio c@ 1943, dois
cargos de operador de máquina I

padrão V, 2 (dois)' cargos de a

judante de operador de rr.áqui
na, padrão S; tres cargos de

motorista, padrão O; 3 cargos
de jardineiros, padrãq O;' um

cargo de zelador do Cemitério
Municipal) padrão Ff.

'

.
.>

Art. 2 - Fica o Prefeito Mu

nicipal autorizado a abrir, no

corrente ano, os créditos neces

sários, por conta do excesso de

arrecadação do exercicio, para'
ocorrer as despesas decorrentes
da presente Lei.

Art. 3 - 'Esta lei entra em vi

gor na data' de sua puolícação,
revogadas as disposições em

contrário.

'Prefeitura Municipal de Canoi

oras, 17 de junho de' 1952.

Benedito Terezio de Carvalho Jr.

Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares

Secretário

Decreto-Iet m 184, ,:e 7 6-1952
Abre '-:--rédito �::;uplt-',

I

Benedito Terezio de Carvalho Jr.

Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares

Secretario

bom e barato
sempre, na '

e4�(J; . �.,tit(l,
..
'

Em� sua' 'casa ,exíst�m

vidraças 'quebradas?
Disque para fone 271 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a�

t'enderá CÇ>in prazer a domicilio
I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPRA ,E VENDA
DE I�JlOVEIS
Anexo ao escritório de

advocacia do Dr. Arolde
Carneiro de Carza1bo, e sob
a responsabilidade dêste, a
cha-se instalado um Depar
farnerrto Imobiliário, que
mediante módica comissão, Ao público" que sempre sou-

/
encarrega-se da aquisição e be adqu irir -seus .bons artigos; ,

da venda de imóveis nêste I
município, como tambem de I

' t concederá o desconto de
loteamentos e dos necessá- I

-,

_

"

tO, e 15 ri/orios registros para a venda ,
,

I
de lotes a' prestações. ,I ---até' q l", quinzena 'de Junho. y

,

Desejando vender ou' com, fIill"""unu..,
\

I!IIlIIÍII 1IIIIIi

3x prar um imóvel, dirija-se ao

escritório do Dr. Arolde Caro
,,-'� neiro de Carvalho que des-

irl
de já oferece à venda lotes

e chácaras na florescente

La ra I Vila de Rio das Antas.
RUq Vidal Ramos

)

I!IIIICQ�••AIII ••Il;III ••••• a�I..IIIIO ••lIIiul.c:nn,...i ••• ;_II ... 1II" •• fI••U.!8••••••• 1... "''' •• ..,1l8 ••• II'r:ltI!lIf3ftlla.trl!H:i!llIl!II'l .... flal!�cla•• f!!I�E:u!! I a $ rnelhores do, 3rasil
.II!!. B••>õJ-4.,. ... e ;10.5.=5111.:1:�1i;J ;:;'11I1E'. lõI:;;ilIlll:li3!1ii 1I .. 1iI8Wi i''Il \l •• IIM ••• !:IIIIIIIIII •••• &11 ..... 111)11111Dila •••••

-,
III •• lôIR Il1o ti ""li'!;";: .IU! """•• Dua',

I
'

,

ii
'

'
"

' :i Á venda na

�LBa�(o In�. e cem. de �ta., (�i�rioa S/A JII )'EMP'REZA FUCK
i: l"!;!!nz: ITAJAI -' Endereço telegráfico: ({ I N C O» :: '

i� c ii'axss de Deporitos " �i I Previna-se já, para o in-

i!
_

COMIAS, DE M�UIMEHIO COMIAS A PRAZO: , ii I yor�c O y;i,:a 'o lindo
iE·A Disposição 2%à, a, Com aviso de 30 dias 4%a, a. :: I

...... ,..., "',,,,,, .
.

'ii 'Limitada, 3%a, a�_"
" ;, 60 "41)2%a, a, ii sortimento .de

,........ . .

1 4°/ " " Go " .; ° I •• ,

I=� r'3LL1CU ar /oa,8, .

v v /I)a, a. :: I �''-,

ii Limitada Especial 4Y�%a a,
" " ," 120 " 51/,,0/OR, a,�!' r E I· t I'

ii,
'

" "1 ano 6%a. a.' :5 "'" a s a, r I a

:i DEPOSIT'OS POPULARES 50; \ ;i

"ii Agencia nesta cidade ã Pra�aLaurú Müller, esq, R �ajor Vieira ii 'I
::

' �e Emoldu rações! I,:=.;;.:. Abra uma conta no "lnco" e p,ague com cheque!_..li.·
••

""l
.. Quadros Santos" serviço

_ -
H

::::�===;;��::::::�t::::::::::::::::::::::::::::�:=:�!:::::::::: :::::::::::::::::::::�::.:::::::::::= perfe ito p garan tido.

L"" rh ·

d
-

I
I Escritório e- residencie :

, en, a pica: a "I 'I, Rua Vid&; Ramos C�moinh8s s. C.

Falta lenha em sua casa? ,_'------ -----

-
, , .

Peça então pelo fone 226 ,_i _,,..,,,a_"'W'ri-,, U:CS _,

e_V. S. a receberá ime-. I, _

diatame�1te:9tirbo preço. li,,' 11111111111 IA 'O �Ei I'IE
'

I ,Rachid A. Seleme lIUlAi1\Jlü. uU1I· li IJJj .

'

_______
'.....__.__.;.._���_��

I i
Rua Senador Sch�idt

,

�� 1".�, �

Casa das Casemiras e :.AIFaiatêÚia
,-'

'- �: .

I '.. .....

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 lindo sorti

mento de casemiras em cores maravilhosas,

pOS preços verdadeiramente baixos

Aurora carimbo marca ouro por Cr$ �20,OO o- -corte

Qua:lidade - Artigo - Preço
... 'V. S. encorrtracá neste, endereço

Casac/das Casemiras
,

'<fé ��TE�ANO 'BEDRITCHUK õ: eJA.

Rua Paúla Pereira Canoinhas
----

Pertinho da Radio Canoinhas -

'

rOr/ Armando de
,

.

Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS :- NARIZ E GARGANTA

TRATAl\'lEN TO MCDERl\O DE SINUSITE E

OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO)
.,Porto ' União

,

B�ndnds/. bananas e mels.beneries
_�-=-=,��.J«cU'�tim��

as melhores da praça .aos menores preços

na'CASA S�Z'EFREDO
k

Desconto espec1al para· 'revendedores
só. na (asa ,Sezefredo de Siegfried..

Olsen

SAULO
.

CARVALHO
,

Advogado
Escritorio e' residencia

,

Rua CoroneL Albuquerque sin - F'ope 205
í
Canoinhas S" Catarina

AUTOMOVEL
Vende-se um, Chevrolet 37" em perfeito

I estàdo Preço de ocasião

Tratar corn 'Estefano 8edritchuk. 2x

A tençãó, srs� "Colonos

'Gral}de "Oportu'n idade
",

Avisamos termos a'bprto "oovamente a C0'l1pra. de "Xaxim" para

qualquer quantidade, até o mes de setembro.

"Pagamento à vist,a por metro éorrido ou por pé,
,

Melhores informações àl Rua 12 de Setembro; na fabrica ou

à Rua Paula' Pereira, na Casa Vitória.
,

'

MICHEL & RIMON SELEM·E - Canoinhas _
2x

$g;�����f�n�&U�UiU�I��ni������������
ta '

,

(
, ��

I Principê das Novidades!
� Sua filha. vai casar'? �
�� Ent�o adquira os árrtigos-�'��

d I'
;. - - m

�e e a umlnlO utels para ' �
,

Gaitas Pianadas] � casa, como) seja:rp: W

�ODESCHINI
"fC� -." '., m

I'
.

N
'

"

[;(e Chaleicêis; Panelas" Sã- m,·

'� elas., 'Cafeteiras, e�c_
'

I
5� Baterias completas sempre ern stock, m
� .

' �

! só no ,PRI'NCIPE BAZAR m
��,

.

,�l
� O QUE MELHOR ATENDE E MELHOR ,VENDE fJ1l
��,������iEi���B����B�ti�B�fl�

Fone, 119 � Caixa Postal, 94
Canoinhas ,Santa Catarina

só Da

Vidraçari� Cailoinhas Ltda.

Um bom rádio? Some�te
PHlLIPS

Um nome .�' Um simbolo
Uma qualidade

Será encontrado na
.

Empreza FUCK

Molduras:
U'ma infiniditoe de tipos a

seu agrado pn�so de fR.bricp.
só na

Vidraça,ria Can/oin�}'5 Ltda.

Tem bom gosto? I
Tome Café I"

8tH. Tereza16·P

A,
CasaErlita
acaba de recehet um grande

e lindo sortimento de ..

blusas de lã

,

I

14-6-19'52

� �

Dez anos de atividades em � 'Oanoinhes,
está completando 'a Firmar

�==�=

EstefaDO� Bedritcbuk & ftia .. ,

.
,

Dr Arolde Carneiro- der C�rYalho
- ADVOGADO (

(inscrito na Ordem' dos' Advogados do Brasil, Sei;ção do
, Estado de Santa Catarina, sob nó. 3(0) ,

'

"

Inventários, cobranças, contratos e outras
.

causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação doo >-

trabalho N aturalisaçoes e títulos declaratorios.
'Causas: Criminais ..

.........G ••••••••

'

tlU

/'
Distribuidor dos afamado..s caminhões:

Mer(edes Benz -/ Renault .. Federal
Automoveis Mercedes' Benz e D. K.",W.
Tratores HAHOMA<i e RENAUlT�

Molares 'Es�adonários e Conjuntas e·

létri,cos .. Pecas e Ácessorios em, 'geral. '

,
-) - .'

-

OFICINAS MfCANICAS
RiJâ.p. Pereira, 16 - Telégr�: ,Sermão -,fone, 179

•

\ •
)

o.:-

CANOIHHAS' - Caixa Postal,' 12'· Sta. !atarina
;l

-

" .

»9 la _g=�_,_��l;"'��'?a'NM"r+ d&. ffl'''a _i!!I!!!5!!i# "_lN.

Casa � A,m i/ga do R9YO
'

�'-

de M'iguel Maguerosl<i --"
_

Monte �asteló, '-f ex-Rio das Antas
, "/ . i

I
Avisa,. súa. distinta fr-eguezia' que dispõe de, um

,

. variado sç)rtimento de' fazendas, roupas feitas,
, chapeus" �Içados, aluminios -e os artigos de pri-:

I
meira_necessiçiade pelos menores preços da,praça·

AO, fazer suas compras, prdcure a '

CA,SA AMIGA 110 POVO'�'
........ az F!� _'rsnvrrz

.

.

. ._.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���;:��e�.llJ+:' êll,'c"JQ'l'- -,'�
�

_��, l�,
.,

�', <t1��fe'F,�,$ :���cip�i
�,i

t1 � -�. �ft Iiiií.� · / " ;�b�i 'R: f;�§ vtI�: 7-g-iª5�

;��. [;':�':"':,!6,.:'·-81'" ;""'D',' '-CD'··"�e'�""" -,

'm""�.".'.' ,.,-",,-., '�-j':"...-é,./'
.' Con�ell� �lGHÚo

.

"

I§,""
' �

_
' .'

-, Bei1e�ito Tétezi'élí de C�rva-

�{', ;:,'" ,,;�-.,��
"

,e
", �

."
","

"'\-,', ,,-, '",' .' ,,�.'� .• ��' :�' •._��� J:j!f�ha�i·�:t!�o ��H��i�;�
- 'Cat&rina, .faz saber que a Câ-

"ANIVERSAiuAM-SE
,,,,o

{, .,; ..
;mar� ,Municipal -aecrêtou e eu

;, ,,'�
,

.

-

•
. t ",;, "�" " '".', \ _-

, sâiiti6ri-õ� l seguinte. lei: . " 'Wt''i'''''t<, "w''. , HOJe,! . a, ,\���!li��, �i1c�a, filna c' �qi> ,sr: ,
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c- it I R bl ca 1 fo fi riu cl',e�ção'-=de um orgão' espeêi-
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o '�r, j'bharrnes Rothért" / " "�FalefPu; sabado ultímo, dia 7. <

Art. s. -:-:No', corrente an<;L ""q�je P'I:J3�ldenl�"",Getuho' Vargas,' flC�f _110"�a�co, do Bra�ll, em at�
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q sr':' José Lulú Vieira',.enteaao est� despes'a�rá ocorridsjjior dlallt�" a:pelo�, l?al;lq�I�Ilta�es .do bUJ�ao dISClph�.?�' .,e3�a_ a�era;?a,
Seg-unda ferra: diia, Natércia ..J melO de. credIto esp.ecial,. por SuLmamf�.st,o, ti "pl'(�pOSltQ resolver no, t.ocante a dI5lÍ'IlJ"mçao de, caii:i-
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�o saudoso Ma]' 01' Vieira e um 'Iesposa, �? sr,�,Athàide All�ge; o do 't' d
contá do excesso'de arrecadação breve's dia� 'grave pfÕbkina de, bio e fixação' de lItll :;'�Ii li ser

sr, Eml11à'ilO E. Uba: dna, Aélelia C s,maIctS,!nIgovs. mdpr� ores do ,Art�'�' _ P,ara o exercicio"'d� madeira fidotaDdo. a ff)rmula pro- pag()� pélo irpportadoL. AcreHita-se
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' f' '. ,�.,.� '. '. ",J,953,,,,,-poderá c<?n_�tar,dorespec- pfista ('1,11 lSClHs�-ni=l, ,amar� ,e- ,_que e�sa so.uç.ao s,e�'3 ,.a.,a t.am-
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Quart,a feira: os srsf Agenor I,. çt,:(S��,,:o: Maes, :e-serlhpra, na em contrarIo,. , ..,; MIlitar de '1 'iínoinhas,' ..

c eg,"lstro,' Iv�.:t, Kreilfng e Celsü.,.-Bauer. '
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Seleme' e A,diQ S.eleine Slilhr" Á"
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',-,' Osvaldo
rt:r:�i�a SOarés '
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'" 'Joao B!p't�$ta. de Góss, escri. Junto ào ('Café Expresso) T Preto. Hugo Voigt; Nilo,\Ricardo I ví!\te dialll clD mê8 j;Ja.ltJ ,d." mil

.( �'ão de Pa.z",8e" Pàula_ 'Pe're"l'ra" avisli, aue 8,,,Bat"';rl',, �"A,TLAN- t
'. ,e59tlrl\:i8, pen,l Cciir},!) D!'lS" 1n- He,rbst,",,"Theopbllo' SerenisK,I,I',t_rpo,- I'
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' , , ,., ,. \>... tendenclils" de .Três Barras. Pa;- ,

" noveceJÍLos 'e trinta e· um.,(1!3b\
'.comarca o,e C�n'íAnhas Estàdo' TIC" de 17 plscas; oferecida Cn.. 'M

"'-, lmlz lvó\le 'Audrade, Paulioo Teo- i de profissão, lavra.fl0r �"tllrl(; cio
,áe Sánta' Catârin's', ,_
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" �ereirà, ,é no Posto 'der: Arreca- . '� u, " ,
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• vil solteiró, residente e domicilia-

�,�,;",;.,-,',�,�,',:,',i : raço':JéabefAúe pretênde.m' çs:- \ ��etZi�";. 'ed,n�'un tu"�5e' nà"f,referidO paçâo de' Feljpe ,,�cbmidt, afim ,rN'�, ClekmeA,h�e. f�ntod,nqS·'<i'ls�i, AAnto�io" I qt neste ·dJettÍt0." Jnh�egiti��
. ,.i.., s!lr�se '.: ojio Wsnder' e JoêE>ly t-os o; � ._lSposlçao do'",. -elizardo CIe vaciná'�los' g matriculá-los, OVAC .;: t�.l�LeS ,a } �aj'" u��sto I de. Franêisco Kruii Sobrinho e âe

�\;?, Rodrigues ,Figueir,e!lo, Ele, ,sol� .détentí.:ir ÔO?ójupon N°:!»4-7-6» 't" d' 3' d ''''J' h'
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�,);:j".� !11Ve�e; deste ,Estado; natural de' procedido em 3,'6-52", .;�
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. rão os niesmo� eliminridos de
a ,,_ _, � u natl.ll'í;!l_dêste Éstad6.�CânoiÍIha8
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Faula' Per-eíra" na<;:é�o I:IOS' 27 �A_
,.'." Oliveira, Jóãc) M�ftiml, ...Semiijo
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�e Ja'pelTó .. de) 92:2; filho legiti- - � " Canoinhas, 30 de Mmiô':dé Ü)5.2,. 'UI: ,lflS, i vpstre ..
1 ee l,. e ro dé Agosto de 19.31, mil, novecen-
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,�lsca Wandér\".Elâ; solteira, do- S " S �,-é,l ,," '_' <180 FBm;c18GO"' ernan es, ose Inésticos,. estaclo"dvil, solteira, rEl-

!ne:1ltic.a, reside6te neste distrito
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Os ,festeiros encarf�gaçio�, , .' _,... '", z;_ t M9�'e�a, Filh�, Jpsé Maia Cawa, s{dtnte'c domidHac!.l !!�st;, r!:,;�;-jto,
tl�tural d,e Bom Retito,,�d.este da, realiiaçãQ da 'Fe::,ta '''do ,da tmagem ,de Sao B�nedI-: EIP.l�I(1 Nbrt.1PR dos Sa�t�g; E�h .filh�;l�gJr,jmade Mig(1f�Y::)oup'inski
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.'ge,19;36; .,filhà dê HerciHo Nu- .
',", ,!,.' :.d" "" '0 .', Valle,.1\Dtotllo Tad.ra,.Walter Cor" ,.,.r ""� ". "r" . ',''''

? �esc Figúel'rédo e . d�. 'Maria Jo- ',. dec�,rn o comparec,nr��nto do " 8., s�ra :mals uf!1" or���_en.. re'a" de Freitas, João Bileski. J'ay- ,,'KpreReutilram os
.•docume�t'q,8

-,
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' e,xi-gidos pelo Art..180 dú-C6aigó
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.
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A' f
' ' . . "Civil Brasileiro, de n6e! 1, a 5 se

�,er de,. "algum .impedimento á- 'tànto contribuiu:--R�lféa,'{) bri-, " ", .repa� que '�,1 �u�erfcfr ,vu:. Jo�o "Ant��io Maria, Wa.1de.' fJlguem soiJbel-: a,e aJgi;m:,<iU1�íedi�
çu�e�o na forma' dai ler sendo .'.

('lho ·da· mes�a, e á, todas a_s ,a cmc9..j'"ml� :I1��elr9S; ;,epro- IJlIrO ISoBr�8 fl'��os�, Albert�:,Bo- '. m'e'ntoí, úponluho na fSrma dr.lei.
,��t�,�!àfixado é'mc me� ca�tôrio�ê .

pes<::O::lS a _ c'
,. va da devof'ao '''dos nossos. nas�o,o ,F1Iho.,_, Alc.!c1es. Pa(hlha, ...,. -

"p' 'bl''' d'
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«CgH.REIO DO"'NQP",TE»'''i
'

_' �uxlh�raITl p�rt9d(Js>os meIOS"":;;",; �::otos, qu�, sempr�:, te� .. çàlves; Victór,>'Boreck, ZeglJimor ser a,fixadü)nel!tei'GaT'tófie),=l1o lu'----

. -':�P�ulá Pereira, 28' de Maio d� 'Agradecemos em especial� dls�e�,,1sa��no�,atos rehgIOs9� ,:.Kar91eski. Orc�t�s �ndrad':.? )�,óão" gal: de eostume e pnblica!1C! "p�
';. 195'2,

",
\ ao Snr.i Benedito Terezio'dé ...M�Jor Vlel�a, Junho de ).,952, �,ar!8" de)es'Js, V�ctor, VIera de ·.Jornal «CORREIQ no 'NORTE»,

\.�" João BapÚsta de GÓS$. .:Catvalho Junior., á oferta"
' ""

.'.'
' (DO' c�rr,''es.ponden,t,e.) ����I;et���i�,errd,a:cr,f�/,e [;�gUu/l:i ,da",cidl:1de de Çanoin?á8 •. c"� '�
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"" Esc-ri - .' ,
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. 'Majór 'Vieira, em � de junho
,,; vao,,, ".' .

"

.
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"Nlireski Sobi'in}1o, Aristides, Ma�: de 1952:
"..

cbádo" Albe�to\', Marciak, ,J6ãÓi-" .

,

Ii."
'

,

Françã Machado, --:'A-dinilQ Rodri-/ I ,0 Oficial (ló Registro Cívil.
--

;

gu.e8, Pedro tlliz do� S�n,toB�, "0- <�'José M�ri1t FUJ;tado ,7 i?�iU1�
.'

I;este'!l t)�beiia, Est8llislau:[)obl'ych-'
ItJp, .

.João Màrli1\s; Üflse Pédró:
Pereira. de Lima, ,-José Wisnieski;
Es�anislau Tchaik,t_ TrãjaI)O Ma·
chad(i' M unhoz, GÜ}rantinQ, cda

e?ilva:�•.Pàulin0: Búu,sselo, RicarâQ
,

Sprendemán,' Sil vçstre' Eov,itza.
,AI'Qatio;;, ·Ascl;�mbreÍ1rlér. ,eAntoIiío

.

. da Vei�a, AIui:>; Bil:;ow, Anasta·
Gio Kolaeki;;,,'Ca.rlos Dvoiaoki," Fe- t:ompletD:' S'erviço (lê. atelier '.

licio�"GêIiíza;"Giusefhê" Va;:lz" Mi-' Reportagens. - <&ecçã'o l)Specializa
,gUéJ $chabât_oski, Marcolin()' Go- ,.";

da paTa amadores: -.'Venda de,

mes, Luiz Lorena,"', Florentino Li- : filmes - FotOgrafias com -::'

lfO de Lima, Sergio Gl'anze; Pe ..

'
.

Rapidez, e Perfeição...
;,

dTO Carvalho Sob�inQo, Maximo' .

, .. ,�"

Giovanoni e'FranciseoE. de Souza. Perdeú:-se
O

.

pI..az; para ent;ega dos. mes
,mos s::rá de:,30 dras. ,��

Delegacia ,de R�crutam�ntd' de
Canoin.qas; 10 de junho de '1952,

., CARLOS NOGUEIRA �,,;
2�' Têrl .. Del:; '[>.' R.:�," ...

.. ,�
'",.

cana

_
Pi'aç!l : La�to. M-üller �.

CANOfNHAS: =:- Stá:,:-,'Catari,na

".�qVende-sé
UIJl<i. casa.�de �adeirà, com
ven�zifÍh�s,;: vidros � etc.,.
para :reiir�r ao

.

terre:n:o. '

y' Tra'tar com:"Alfré'âo Gar-'
cirido,\ fori� 261, h/�idáde.

":: .. :- -

,CHúrras-'
,

"

N
1.0

"

Uma plac,ª de" c'?-'minhão,
n, ,3-38-42, entre. Major Vi
eira':'__e Canoinhas� <".'

G,ratifica;!se;, éÍ� ,qúem)l en
tregar ne�tà redação;(� ,ié'':' ,

Antigo.. Kiei� ,;:- _ Agor� ,de "�ro_priedacle ..

"

�

do.·J�. ROBE'RTO' TODT ..
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