
"

I

o, s uP R E M 0- T' R,I B;U',N A'L'
acaba de decretar a inconstitucionalidade da Lei Estadu�l N. 22, promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislafiva e pela qual

se concedia aumento geral de vencimentos ao funcionalismo catarinense. A Lei fôra vetada pelo Governador' Izineu Bornhausen. Po

rem rejeitado o véto õ então Presidente Deputado Volriei Oliveira a promulgou, originando-se dai a, reclamação do Governador para
o Supremo, que vem de decretar a sua Inconst'it'ucionalrdade, por unanimidade de votos! conforme o seguinte cabograma endereçado

ao Chefe do Executivo pelo advogado do Esrado Dr. Gabriel Passos': ,"Rio - 16 .. Tenho a satisfação de comunicar-lhe que o Supremo
Tribunal Federal acaba de' julgar procedente a reclamação decretando a inconstitucionalidade, da Lei Estadual'N. 22, por únanirni-

dade de votos, tendo-se obstido o ministro Gallotti por 'impedimento. Aceite V. Excia. nossas felicitações". Gabriel Passos.

f.no 6
,

Radio Canoinhas Ltda.

mr�t�r: �H�W� �. LÂH��l��
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

I trou não um chefe, mas sim
um amigo sincero e a quelll
muito admira não só pelos seus

dotes morais e intelectuais, mas
tambem pelas suas virtudes cí
vicas, pois, .depoís de mais de
30 anos de inestimaveis servi

ços prestados à coletividade ca

noínhense, podendo descansar
merecida aposentadoria, assume
o cargo de Prefeito Municipal,
cargo que vem desempenhando

, com brilho, dignidade, ínteli-
Desenrolou-se bonito progra- .gêncía: e energia serena, que o

ma, num ambiente alegre, ten- recomendam à consideração, à
do as crianças reéitado, l com estima e à admiração de todos
graça e meiguice, magnificas os canoinhenses.
poesias, apresentando bailados e

pequenos díalogos. Fez preleção Prosseguindo, I) sr. Osvaldo,
alusiva .fi data, a regionalista pediu às sras: professoras e a-

I
Nereida Koentopp.: que soube [Iunos que colaborassem na cam

salientar com entusiasmo o he-

II
panha patriótica a ser lançada

I
.roismo e valor dos brasileiros pelo dr, Osvaldo de Oliveira,
que defenderam nossa íntegrí- no sentido de repôr numa das

I dade terrítoríal contra os para- I praças
de nossa cidade, o bus-

guaios, chefiados pelo ditador I to do dr. Vitor Konder.

Francisco Solano Lopes.
-

I' .Finallzando disse deseiar aue

Franqueada a palavra, fez uso 'o «Almirante Barroso», dirigido
o diretor Osvaldo F. Soares (a- pelo seu inteligente, culto e ab.

-tualrnente afastado, exercendo,' negado Corpo Docente, prósse-

I em cormssão o cargo de Secre- ,guisse vitorioso em sua rota -

tarío da Prefeitura) que em ra- de .educar e instruir - para fe

I picles palavras historiou os be- lícidade e' grandeza do Brasil.

neficios espargidos pelo educan- A seguir, foram realizadas in-
dario, durante varias anos, em teressantes partidas de voleibol.
nosso munícípío, através da e-

ducação e instrução de nossa

gente.' Disse o professor
.

Os
valdo ge sua satisfação en.�co

laborar com o sr. Benedito T.
Carvalho Ir., em quem encon-

mazonas,

SeuBerin

gela' voltou
�,

.

Cronica .de .Mi\ NECO
Após aquela noité de geada g(,OR�

sa, castigo que Deus aá "aos' po
bres que não vão ás missas, de

Domingo, fui dar uma volta pe
la cidade', para ver os estrago!".

- Éstava tudo de acordo, Muitas
ruas novas. largas, bonitas, coisa

"que os pessedistns não fizeram"
porque não tinham duas maqui- "

:eS�\:a�����!�n���od�s��D��� O 'BRASI'L ESPERA QUE CAD'A. UM
O que haviae:ram politiqueiros e

C U M P R A O SEU O·'
,,,.

E V '·E" Rdistrihuidores de verbas a seus a- ,

paniguados, Nada mais. ,Ao re:'
greSS81' ao meu lar, deparo com 10 transcurso do 87° aníver- 'I oferecido delicioso café com do-
seu Beringela, apreciando o tra- sarío do patrono do educandã- ces e salgados.
balho do calçamento da rua. I rio oficial de nossa' cidade, foi A's catorze horas, no pátio
- Olá, meu grande amigaI Ha condignamente comemorado pé- interno do Crupe Escolar, teve

.quanto tempo não vejo essa car- las sras, professoras-e alunos do lugar interessante sessão C{ViC8,
cassa! ,-- , cones ituado estabelecimento,' idpromovi a pelos membros da
- Olá, Manecol Voce ainda se t..ndo participado dos festejos o L' P" L

..

_. 19a ro- íngua Nacional, em

lembra dê mim? dr. Euclydes .Cerqueira Cintra, h
'

, omenagem ao grande marí-

'" Quem é bom nunca e es- Juiz de Direito; sr. Benedito T. I
nheiro que sírnbolíza a prc(oria

.quecidol 'Carvalho Jr., Prefeito Munící- Marínha , Brasileira: Francisco
- Obrigado pela tijolada! "

pa'! e senhora; Capitão Jubal '

Manoel,.. Barroso, Barão do A-
_ Precisamos conversar. Va- Coutinho, Comandante da 3a

mos ao bar? eia. Isolada 'e senhora; sr. Ed-

_ Depois que uso muletaspun- gard Perdigão Pereira, Delega

ca mais comi rama. Tenho medo do de Policia; Fr.ei Arnulfo Hof

ql!e�las não aguentem os-traucos. frogge, Vigario,da Paróquia: sr.
Altíne de Almeida, Rocha, In8-

- Mas não é precise comer ra- petor Escolar; Irmão Guido E-
ma. Tomemos uma'Coca-cola. milio Schütz e Padre Johannes
- Vá ele! Coca-cola tem gosto Birkhan, Dire.tor e Professor,

'
......de Sabão Aristolinol respectivamente, do .Ginásío

- Que tem achado da VDN? Masculino; sr. Osvaldo Ferreira

Depois da espetacular vitoria em

I"
Soares e senhora e' bom nume

nosso' Estado e "em especial em
I ro.de pais de alunos.

nosso Município � I
_:.... Otimo, otimo, Nunca se tra- i

A's oito horas, ré'alizou-se na

b 11.
.

'

� t I' Matriz Cristo Rei. missa rnan-
a_",G:1 tanto, em tao pouco em-

po, O que os outros não fizeram I dada celebrar pela Diretoria do
.

de 45 para cá, 08 udenistas estão II'.' Grupo. Escolar "Almirante Bar-
;I - roso". Oficiou a santa missa

fazendo em pouco menos de 2 anos.

I_ E por isso que está todo sua excia.

r�vma.
' Frei Arnulto

mundo adirindo. 'Hoffrogge, que proferiu brilhan-

,_;_. Não ê por isso não! Os ven-
" te oração, dando em seguida,
comunhão 80S escolares,

cidos não se acomodam por baixo. I

são P A. R A - E S T A T A I S I
.como disse o sr. Getulio Vargas, Ifalando sobre o PSD, hão podem
viver s:m a sombra do Governo,
Não tem', fibra para estarem na

oposição. Na Bahia chamam es

sa gente de Palanque deB;lllhado.,.
Palanque de Banhado�

_:_ Sim. 'Palanque de Banhado.
- Que quer dizer ,isso?
- Sujeito sem firmeza de con.,.

vicção! E agora estamos cheio

,dessa gente I Não vê � Todo mun

do dá palpite ...
- Quando estiveram por cima

maldiziam o que hoje querem ver

seu Dito fazer.
- Isso, isso. Posso afirmar

que quem fala da administração
de, Sf.\u Dito é' justameute quem
não voLou nele. Isso de dizer a

gora que votou no nome do can

didato da UDN,' é para lavarem-

se eUl aguas de rosas. ,.,.C()llheço
esses pa1aoques rie banhado.

_

Chl,garam depois mais couhe.
'd"'

.

t
'

Cl·(,,; qllt' Vlera'fi cU,ll1pOmefl nl'
seu Beringela pe.lo seu aparcci.
mento 'c a7,conversa generalizou
se. Maii'! tardt:, tive que acompa-

_
nhar seI). Beringela até seu bar

h5lquá, porque o homem de tão
alegre, ficou cneio bambo da pet
H.a' nãü--enfenna.
Sabadó voltarei da,ndo outras

... novas sensacionais.
"

Ao deixar setl Bel'ingela, gritou
me de, para a vjsinhf!nça ouv,ir.
"'- Cuidado com os "Palánques

de B�nh�do" ''___ ..e,",_

Ap� a missa, teve lugar _li.
cerimonia "de entronização de
crucifixos nas,tres salas de au

la do educaEd�rio que eS:f? fun
cionando, a titulo pre.cano, na

casa residencial do sr. Antonio

,Seleme� Momento! depois, foi

Tão. Perto -do Coração
O genial interprete de, "Ninguem crê em mi�" Bobby

Driscoll, voltará agora à admiração do nosso público, atra,..
véz de um filme, em tecnicolor, que é a 'obra-prima de if

Walt Dilney - "Tâo pe�to do coração" (So Dear to my heart)
que a RKO-Radio apresentará amanhã no cine Vera Cruz
às 17 e 20 horas e ,segunda às 20 horas. Jt�ssa proçhição ,é a

filmagem de uma historia de comovente sinceridade com o

mundo infantil, historia !,!ssa que teht a mais larga popula
ridade nos Estados Unidos, e até na Europa e muitos con

tinentes, tendo sido mesmo adquirida pE'lo "Readt"r's Digesf'
(Sel�ções) e publicada em todas as suas edições inter:�!!io
nais. Vivendo essa novela de aceitação, universal, Bobby
DriscolVreH liza a m_aior "performance" de sua carreira já
vitoriosa,' tendo a acompanha-lo um elenco seguro e homo

geneo, onde se destacam a graciosa estrelinha Luana Patten
Be.ulah Bondi, Burl Ives e o nosso velho amigo-Harry Carey:
Junto,8 ess.e .lado' humano, real, de "Tão, perto do, cOl�ação",
encontramos àinda o espirito fa�tasioso e inimitavel de,Disney
com os seus desenh::>s animados;, contando coisas da Histo�
ria, como a vida ,e' o exemplo de .colom,bo, o descobridor da
i'mérica, e. tambem coisas de animais que falam e -agem
como nós .. Um solido "score" musical, ae Paul Sm\th, su

blinha tudo isso, as cenas com personagéps df'!, v�fqade e

os de ficção, figurando ali musicas lindissimas, ,como 8 pro
pria canção "So Deàr to my heart"; qüe dá o titulo original
ào- filme, ·"Lavander Blue" "Di1lY-Li!ly". '�tc...

,�-

,Esquilo, um dos 3 represe�
'tai1.t-es da tragédia grega, "foi,

Realizou.se- sabado passado, na morto por uma tartaruga es

Capita!,-do Estado, o enlaçe ma- '. capadà das�garras de uma ave

tfimonial do Dr. 'Cesar Amin Gha�
� de ràpina.� ,

'
,

Q�m Sobrinho, Engenheiro do D., '
. .

E. R nês!;a cida'de, com a srtã: M.iiton,' o 'grande, poeta in-

Suely Gouvêa, {iI�a do H: 'Í'enen, _' glês".compôs ()' "Paraiso Per

te José Valério GütJ-vêa' e exma.
dido" aOS 77 anos" .,_.

espfsa dona Orla�dioa Jà'cques,
Go.iJvêa, residentes em Floriano·'
poÍis., ,"

'1

.

Ao novo pa'r; nosso

felicidades.

Numero 209

xxx

Digna e justa a homenagem
que prestaram à data de 11 de
,junho, dia em que o Brasil in·
teiro, num preito de profunda
e comovida simpatia, relembra

. a: epopéia magnifi_ça em que re

fulgem as inexcediveis quali
dades 'morais e de carater de
nossos bravos homens do mar.· ,

- Salve os grandes herois naL
cionais: Caxia!, 'Saldanha, Ta-

l, mandaré e Osório.
"

,

,

Glória Q Barreso, que pela
sua estrategia e inteligericia, con
seguiu a mais brilhante vitória
naval de nossa histÓria, fazen
do tremular vitorioso o auri
verde pendão ,de ,nossa ,Piiti'ia.

SALVE A MARINHA _

BRASILEIRA !

Enla6e Matrimonial

Assumiu a Gerencia da Radio

,Ganoinhas Ltda., o sr. Ayrton
Xavier.

Que sua gestão seja coroada de

pleno exito. '

-

Dinheiro ·do

.padrão mil réis
A Caixa de'Amortização

prorogou por seis meses, até

janeiro de 1953, o prazo de
recolhinto das notas do ex

tinto padrão mil, réis, dos

seguintes valores: 5$000 es

tampa 19; 10$000, estampa
17; 20$000, estampa 16;
'200$000, estampa 16 e

500$000. estampa 15.

De dois em dois mezes,

a partir de janeiro até Se
tembro de 1953, serão apli
cados descontos de 5.1' na
substituição das notas, e, de

Outubro em diante, mensal
mente, -até julho. de 1954,
haverá igual desconto até

Agosto de 1954, quando as

notas perderão o valor.

Derrotado
I

o

projetado
divórcio

-,

Rio -_-Intermediá esse pres

tigioso orgão venho congra
tular-me tradicional espírito
cristão povo esse município
motivo recente decisão Ca

mara Federal rejeitando pro

jeto divorcio por esmaga-·
dora"majoria.
',jCordiais, Saudações

Jorge Lacerda

Acontece que isso

-é ,verdade ...

A s,erralha da Libéria desa- ,

brocha suas-flores á noite ca

so haja bom tempo para o ,dia

seguinte. -----
o Brasil produz anualmen

, te ,mais de 12 milhões de to
neladás de ma�dioca.

,

o maior dinosaurio de que
nos falam os fósseis, media

26 metros de comprimento.
,

_' '

f _/'..... •

'

,

/

, • "d' G". A cachoeIra e uàlra ou

Sete Quedas, no Rie;> r :r.�ran:á,
,

pode 10rneceI: 'I miMle;> emeio
de cavalos-vavor.
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'" ores da praça aos menores prêçàs'
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:

S'EZE,PRED'O"
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Desponto especial' pa:ra reve,nde,dores' .( "
.
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<' só na ,,�asa ,S�lefr�e�o, ,de S-iegfrj�q '�{�)Is'�_n .:,,:' "Emold u r�ções'!
" Quadros' ,S'antos" serviço,

'!iímIlíillÉllll.----..II!I"lII----Éil&i.Iii�-II!IiIIII--_...llllllmilJi...i "perfeito'. e, garantido.:

....
:., ;'Fábiic�(le SaSilo •. Vid,.ç�r;:t.!:�a� Líd�.

•

'" � I � �'.
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• \ÇAMBO d'AGUA',VERDE - Fone 294 �' CANOINHAS'

'f : >SO,RAX ;,_' TU,Py _-,' LIGIA' .

'
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•

.; ',:�-.f.' • ',ó;.t;: ...)'. :"", ,
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- ,A yenda",_na Fabrica, .,Q2S casas atacadistas e em tódo:�:,::
•

'

". ,;�
,',

Q cO�ier�",Úi,t.;v.al;�jjsta ��a PFaç:!" '�� .

'

.;>.�"

Preví�a"s�
. já

. pªr� 'o, 'in-'
é ::vé1no e "yejá�6 "Ii�do

."

,-' ,,"� 'so'rti��nto' da, .:»
.: -Casa 'Am iga do :PO�VO �

. ,,'>'_ ,.. de '�;iguel Mague�óski
c::" '; . Mónie Castelo' - ex-Riq das rAô1as

.
'. �.

, ,);visa- suá distint��Jregu�zia',\que dispõe de um',-
vélria:çJo sortimento, de fazendas, roupas feitas,,'
éhap�us, calçados, :õluminios e 'os -arti'gos- de pri- _

meirenecessidede pelos me�or?s 'p;e,ços da:pr�çã .

,
.' > '� "'\, _ J.'-

Ao fazer suas compras, pro-cure â;
.

CASÁ- A'MIG.A 'DO POVO·�
.

." :�",r,;. .�' , .

':' _í.

\A-U:T,()�MQ,,�EI;:;r'
.

p.",
',,' .�.:'" '", "

.,Ir' f..•....l.:
,

-_.," >

- ,''. '.' ••
,

:..... �. :;

"Vende-:se\ um, ., Cnevrorãt ,37., em, pérfê'ito'

•.
-o

•. ', .'� 'estado : �,�' '.'

J1reço --ge :oCàs.iãQ'.-. '," ,

".,", Tri:üa�,' cõ-m' E:gtefán� Bed�ite:h'uK:'" 1� �
.

�

';-. �.
_,

"\-,i> . :-,
.

�;:�t -�"-
.

·1;��
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CORREIO DO NORTE

'1
.

Dr. Armanêfo' de Lara "'I'r

-Tratamentos e operaçõesjdas 'doei1ças do/ ':..-"
,

OLHOS -:- OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,,'
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E Escreve: José S. Brandão .Filho

, \' ....._ , o cidadão= Bérledito Terézio
,OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO) (DoServiço de Expansão doTrigo, .de Carvalho' 'Junior, Prefeito

P
·

....t \U
.- do -Minietério da Agricultura)'> Municipal d$ Canôlnhas, no uso

Con�ultório , permanente :,,�. ,9r O
,',

DI80 Ern Fev,�f'e!ro deste 'ano, tele- de suas atribuições, Resolve:

;.----..---"...,

__.. : IIIii,� grama de "Selem do Pará punha- Portaria de 2-5-1952,,,,. ,

nos ao. corrente do interesse da Conceder .Iicença, de acordo'
Igreja, no Estado setentrional, pe- com ".6 'art.' 163,' do Decreto
lo ,fo'mento do trigo., Uma equipe .Iei n? 700, de 28-10-4:[,
de dez mission'ários redentoristas A Dalila' de'Mello. Kuchnik,
'pregou nas paróquias da arqui- professora da Escola Municipaldiocese paraense a, conveniencia de Gramados por 90 dias, de a-'.de maiores "P'lanti{),'! do cereal. corda .com o atestado médico.:

No RUI. do país, onde O· trigo "'-

Portarias de 19-5-1952
encontra magnificas condições pa-,
ra .seu deseuvolvinrento, a Igreja Conceder licença, de acordo

've_m prestigiando a' ação oficial; com' o artigo l55, letra a'-Oo
pugnando, através' de bispos e

Decreto q,o. 700,. de 28-10,42,

parocos, pela expansão, da precio- A
,
Ivelásio Coelho,' Agente

"sa gramínea. Na visita. feita ao, Florestal, de' 45 dias, de acordo
)"

,� 'AV ISO Rio Grande, do Sul e Santa Ca- com o Atestado médico,
,íafina, verifiquei que ° clero tem

- Designar, de acordo com
Em �virtude de ter encon- pelo trigo vigilante atenção. Pro- o artigo 88, parágrafo único, do

trado dentro de, minha pro- va disto, de um produtivo tra- Decreto n? 700 "dê 28'do-42 ..
.

d d
.

d balho pelo plantio sempre cres- •

'prle a e pessoas amarran o
cente do cereal-rei, está' nas re- Mílton Alves 'Nunes, Escritu-

porcos,' proíbo .de 'hbj� em comendações feitas, no ano Iluen- raríe
'

do D. M, B, R. para subs
diante, caçadas e invasão de' te, ratificando as anteriormente tituir o Agente Florestal, en

meu terreno,' 'situado no AI- 'formuladas, pelos �ntÍ;;tites de. l:juanto durar seu afastamento,
to Canoinhas.

' Florianópolis, Santa Maria, passo ,

para tratamento de' saúde.

Fundo, 'Lages, Joinville, Vacaria, Decretos de' 26-5-1952A não .ser que' haja' en- e vigário capitular de Caxias do
rendimento, com meu capa- S,ÚJ. Iuumeros forãm os sacerdo-

taz, sr.' Ivanulfo Pólinário. tes que me pediam. / naquela re

gião, publicações e instruções prá
Os contraventores serão ticas sobre o cultivo do trigo, pa

punidos de acordo com a lei. ra melhor desempenho da incum

Canoinhas, Junho de 1.952 bencia recebida doaeuperlores e

Honorato Branco Pacheco 2x' clesiástico,s,
,

,
_,

.
,

'

I , ,

A safra passadà não nos' deu as

colheitas esperadas; A seca e a

geaga, pril)cipa,I'ment�' a primeira,
impecliram que tal coisa Aconte·
ces,se, Mas, na proxima safra, a'
,'expectatiVa é de que os trigais,
produzüão "normaimente, dando-
nós as mes�es previstaS:

'

A t.enção, srs. -Co loncs
\ Grande 'Oportunidade

. . / .

Avisamos termos aberto novarrrente : à· 'compra- de "Xaxim" para
qualquer'quantidade" ate�j)' mes de setembro.

,
Pagamento à vista por m;tro, coriidÔ'bu por pé,

Melhores informações .ã R-l::Ia" 1+2'�'d� Setembro, na .fabrica' ou
,

à Rua PatlhÍ- Peifel'rAi�'h;ii"e���...Vitória,
.

�Ii
MlÇH�t :'&Jin'M,qN �Ei'E�i�� -', C�'noinhas / Ix

�
r

- '.1· -.,

--_.--��. Tratar com o sr. Ladislau

O
.

d d !
Bianek, ern '!Jív!sa' -.

P_?,raná:;
/portunl a e �ou nésta redaçao. 4:k

Ve!1�e�se>Ro.r preço de 0- 'I'�-'--�"�
.

casião tÚ�'Ü� bic.kl,e:a com-,
'<

_ VENDE-Sr.?pletê..r::e;:-.�c eqUlpaaa e em .' 1),
estado de ,nova. _

.
,

um lote de terra cQm a are�
Ver e tr.atar com Antonio de 8.854 metros quadrados,

. Martins no Banco Nacional situado em Alto, dRE: Pal-

ti C
"

.

SAl meiras, Tratar CO:p1 o sr.
o omerclO .. , x

. ,., .� _.�:f-'':;·
; .-��.

Pera.eu ....se·
'...:: 'I '"

,
No trajéto da Ôficina�Re

','·lampago á' Prefeitura ou da

,� mesma á Residencia d,o, sr.
" João Hansen, 2 .' eixos cen

,�;trae.s pára bicicleta, sendo
�',1 novo com conês regula
"veis para chaveta e 1 usa

do cõrh pontas quadradas.
Gratifica-se'a quem entre

ga-los na Oficina Relarnpago.
,.'

----------�------------�

;,

" \riende-se
Um ,terreno com� 3 casas

�. 18 datas, quádro urbanó,
',no prolongamento da 'Rua
3' Senador"Felipe Schmidt.

:" Urna chacara com 2 al-lo'
'. queires. perto da cidade.
_,.,

Uma �aminhonete Ram"Ona
.,_

Negocio urgente.·
Ver e tratar có� \Valdomi.

ro Scnllltz, Tres Barràs. Ix

Vidros:
,roda Especie, qualquer·

comprimento, largura ou

grossura. ,'-,

Pre.ços sem concorrencia
só na

Vidraçaria,Canoinhas Ltda
'Fone 277

,:

Ven.de�sé
� -,

. �

, \Uma casa de màdeira, com
venezianas'; vidros ,e etc.,

� parél �retirar_,do tçrreno.
Tratar C'om AlfredoCar-I'cindo, tone 2'61; n/cidade•. '

... .,

,

Os produtos ,da
Fábrica' de Sabão

TUPI gYBORAX
Podem ser p.rocu�·âdo� na,
-.Loja do sr. Nicolau Bur...
gardt á rua Paula. Pereira

:Art. l' � Fica, tí'ansfel'ida da
loçalidade, de Rio ,dos Poços,
para a de Cabeceira' do Ganoi�
nhas, Papanduva, a ,Escola Mu-'

nicipal existe'nte na' primeira,
Artigo 10 - CanGelar '0 sal- em virtude da creação de uma

Escreveu 'alguem que com o di- do dó lote número 191, carta, Esc-ola Estadu�L
'.

nheiro que se des,pende com o de afúramento número 191, re- 'Art. 2" _ Eite de�reto €l1t�a-
cereal importado, . "a-:{Jen3S em 3' .4g'I./stro número '209, expedida no .,.... ,

rá' ém vigor a contar de l' ,de
anos, poderiamos criar seis"com;- ano de rg16, a' favQr de Delírio maio de 1952, revogadas as dis-

3x I panhias ferroviarias da importao-, Fá'ncker, com a área de 7.379. , .

"

, pOSIções em cOBtrano.
/ cia da Paulista; montar seis em- rnetros quadrados, situado, no

'presas side'rurgicas, como' a de arrabalde Campo d'Agua Verde, ,Decretos de 3 de junho de J952
Volta Redonda; construir doze,es- de, cujo saldo são titulares poi Noméar interinamente
tradas dê rodagem ui{s) condiçÕes, direito de sucessão Nair S�le-' ,

I ' De acord'ô com o art. 15, itémtécni'cas das ql!.�.... caraçteIizam a me e Norma Seleme Wiese e

Via Anchieta: moaernizar todos expedir nova carta em substh
IV do dE'c. ,ri, 700, de 28-10-42

os 90SS0S portos, atualmente tão tuição, à favor dasmesmas, com
' ,Maria Hele�a 8ardoná:, paia

precários, ou aparelhar 40 aeropor-. á area de 8,000 metros q:uàdra-
'

e,xercer, o cargo, de Profe�sor
tos iguais ao qúe me'lhor posBu1Õ:lOS. . do�, do, exessb situado em "Cam- . padrão l, do Quadro Unico do

po d'Agua Verde" e ocupado Municipio para ter �ercicio, na
por Candido Alves, Escola de CaQeçeira do 'Canoi-

_

nhas, a contar de 1. de maio
Artigo 2' - Conceder. ao Sr, -

"

Candido Alves, a area"'E!e 8.000
de 1952." ' 'y

,

(oito mil) metros quadrados' do Arlindo 'S'chadek, para exer-,

,'i:Q.esmo excessu e ,que efetiva- ceI" o cargo de Professor, Pa
Z m�nte ocupa, ao pr�ço\de, 0,15 drão I, do Quadro Unico do Mu
de crúzeiro ,(Cr.$ 0,15) o rr{êtto - nicipio "pará' ter exercicio .na

qu-adrado, êxpedindQ-se' ,8 carta Escola de Rio Vel'melho, disÍri
competente,"após o pagamento to de Major VieIra; à- contar de)'
d? preço referido.

'

T de maio de .1�52. �
,

'

Arti'go ,3. - Este decteto entra'
'

'�Joio Martins d� Carvalho, '!Ja-
.'

em vigor na ,data de su'a publica- ,ra�ex�rce.r Q, cargo de Professor"
,ção na Secretaria Municipal.

"

Padi:ão I, ,do Quadro Unico d9
'Município, na EscQla de Cam
pina Grein, Major' Vieira, a con

tar de l' de maio de 1952 .•
,

�-
João Frank, 'para E'xercer o

,cargo de Professor, pâdrão" I,
'Y dG Quadró UnfCb do Município,

na EscQla de Sertaria Davet,
Major Vieira, a contar dé l' de '

.

:' -maio de 1952."
' ,

Em s"ua ca, s,a, existem,
'
"

Prefeitura Municipal dê Ca-
vidraç�'s -quebraCdas'? ' n6inhas; 3 'de, junho je 195,2.' �

.

Disque "para :fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltd'li. a.

tendcl'á com praz.er a domi,?ilio Osvaldo F.

-

/"''-

Vende-se
um caminr�o InternÇi_tionill,
K5 estado 'de novo, calçaçio
n:ovo� maquina reqe111 retifi
cada, com carroceria,

'

-- PreçQ"Cr$ 65.000,00"."....

EDMUNDO SCHIPITOSKI
no Moinho Jordan

Aiençtlo
A:rn.âldo Dreher, avisa que

não mais permitirá caçadas
e transito em terrenos de
de SU;;t -Pfopri�d;de, situado
em Sereia. 3x;'

,Lãs, lãs e maJS I�s
um variado sortimento pelos

menores 'preços,''já em exposiçãq

EMPREZA FUCK

Aos $r8. assinantes
,

.

Estando vencidás gran- ..
'

de numero de assiI1atu
ias desta folha, solicita- ,

mos aos nossos colabora
dores' ,dest'a_--'<"'cidâdé 'efe--'
tue�.o pagamento d�
sua� as�in..turas: quando
procurados 'pelo nossó' co
brador sr. Antonio 'Mar
tins dé Oliveira.

.

,Ô; assinaultes re-siden-'
tes u'o interior devéilldi
rigir-se, aos' respectivos a- 7

,gentes �u aos nossos bal- .

cÕ,es, à Rua Paula Pereir�.
�"

A Ge:encia
'

'"

.

O trigo, a�/Igrejã e

uma' exortação de
.

- ....

Eheo, 'Verissimo

E Lá razão de sobra para qúe'
se cresei�' que II produção seja a

maior possive!: quanto maior for

Ia.
fartura das searas, .ma

..

ior será

s�� r.luv�da /� nÔf\sa eco�omia e�
dIVisas, Isto e� o ouro que del-

I xaria., de sair para a aquisição Qe
trigo Doutras partes. do mUlldo,

,. Ga8ta�os men�al;:nente c0rn, a i�
,portaçao de tngo' cerca. de.18 mI

, lliões de dÓla'res.

�

�.

b'om e barato
� ,

'"�

.

-:sempre na
�

ea�ti '�t,tit(l;

Rematando, ['epito 'Erico Veris
siíno, no seu discurso"'aos conter

.

raneos de Cruz'Alta: ('A cam'pa-
'nha do trigo v'ai mudar -o rumo·

do Brasil. Não devdnos ,por in·
dolcfrc1a, co'modismo ou descren·
ça ficai, à margem desse grande e

b'eIo' movimento. 'Há muitas 'ma

neir?s de colaborar"nele alem de'
plantar, colher, trabalhar' direta
mente a, t-el'fa., Podemos presti.
giar e estimular os' qué plantam
trigo;, e o simples Íato de acre-

. d�tarmos no trigo nú;jonal� já é
um modo- de colaborar".

Decretos ' e
, .�' .

Exonerar, a pe_àido . ...._

O Sr, Alfredo de Oliveira
Garcindo, do Cargo de Secre
tário Municipal, do Quadro úní-
co do Município, .

'

"
..

'... �
�

_ Nomesr- de acordo com o

art. 15, item I, d6') Dec"reto - lei
n° 700, de 38-10-42, combinado

,

com o art:" 7ô d,a L�� M1;ll1icipal
n° 115, de 6-3-195-1,'

Osvaldo Fúreira Soares, pa-
, ""'-

ra exercer, o cargo de Secretá- '

rio Municipàl, em comissào per
cebendo a gratificação mensal
de Cr$, '1.500,00.
Decreto n° 5'9 de 27 de maio,

de 195�.
'

Beneàiio Têrézi.o de Carvalho '

Junior, 1?refil>ito Municipal de
� Canoinhas, Estádo de' Santa Ca
tarina, no uso de suas atribui"
ções e autdrizad� pêla ,Lei nO,
167, de 22 de fevereiro de 1952.

Resolve:

Prefeitura Municipal dê -Ga�
noinhas; ef!l 27 de maio de 1952.

Ass: Benedito, TErezici de Car-
valhll Junior �r;efeito, .

Osvaldo F. Soares
Secretário"

Portarias
Decreto de 29 de maio

Exonerar
De acordo com artigo 92, le

tra a do Decreto-lei n. 70ô� de
de 28-10-19'42.

'

,

'

>,

Lucilda InesBurgardt, do car

go de Prof, padrão J, do Quadro
Unico do Municipio, de Bone
"tes, Distrito e Municipio de Ca-
noinhas, a contar de 20 maio
1952.

Decreto! de' 30 de maio
I, ...".'..-

Exonerar
De acordo com o art. 92, le

-tra a do decreto-lei n. '1-00 de
28-- lo 1942., '

'

Isabél Carvalho do Prado, do
cargo de Professor,' Padrão A
do Quadro Unico do-Município,
_Es,cola de Santa Haidee; Paula
.Pereíra Canoinhas, a contar de
:!<> de junho de 1952.

Nomear+ínterinarnente .:

De-acordo com o art. 15, item
IV, do dec. 70C}, �e 28,-lo-I�42.
Antonio da Silva, para exer

cer o cargo de Professor, Padrão
I, do Quadro Unico do Munici
pio, na Escola de Santa Haidée,
distrito -de .Paula Pereira, mu-
nícípíd de Canoinhas.

'

Decreto .n. 60; de 31 de' maio

Decreta
Art. L '_ Ficam .creadas as.

Escolas lVIixtas Municipais nas

localidades, de 8ampina' Grein,
Sertaria Dàvet e Rio Vermelho,
n'o distrit� de Major�Vieira.
Art" 2, _' As despesas para

lnanuter;ção -dessa·g esccl!ls,;_cor
rerão pela verba do orçamento'
vigente,

"

Art. 3. -- Este' decreto entra-
./. , .

'"

ra em vJgor.a conte!' de l' de
ni-aio de 1952, reVogadas llS dis
posições :éln' cêritrárió, ,"

,

, ',> -�: '\Decreto n. 61, de ... �e Junho
Decreta

Benedito Terezip de Carvalho Jr.
Ptefeito

'

SÇlsres
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Café�
"

ANIVERSARIAM-SE _FALECIMENTOS
Faleceu,« em Major Vieira, dia

IS- p.p., o sr. EUFRAZIO 'PE-'
RELRA, (Tio Frazio).
\' .

\ O passamento do extinto tev� do-
'

Iorosa repercussão nos meios locais.
Á Iarnilia enlutada, nossas con

dolencias.

HOJE:- Sr. Guilherme Vare
la; srs. Jacob' Fuck e Zeno Zíp
pel; sra. Luiza, esposa do sr.

- Gastão Casamajour; Sibila, fi
lha do sr .. Paulino F. de. Mello.

AMANHÃ:- Académico Bene�
, dita Terezío de Carvalho Netto,
Ivone, (filha do, sr. Leonardo

, Brey; Dorival, filho' do sr.

'

José
Grittens; Elíseu, filho do snr.

�ran�i8co Langer; Suzette ��-
1"18, filha do sr. Adib Seleme
Sahr; Marcia Maria, filha do sr.

Francisco, de Oliveira.
DIA 23:- Sr., Gustavo Radke;

Lino, filho do sr. Zenão Ma
zurkevicz.

DIA 25:- Srs, Waldemar Na- :
der e Wil1y Groskopf; sra. Ce
lestína esposa do sr. Antonio
Borek e Pedro Salvio filho do
.1'. Antonio Borek; Terezinha
de Jesus filha do sr. João Muziol.

D[A 26:-' Sr. Altavir Zaniolo:
sra, Iracy, esposa do sr. Ludo
vico Bera; Rosicler Maria, filha -,------------
do sr. lair, Damaso da .Silveíra.
DIA 2j�- Sra. Hercilia, espo

sa do sr. Emilio Lemke ,
- O SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro,Müller

CANOINHAS <;!-·Sta. Catarina
Aos aniversariantes, nossos

sinceros .parabens, com votos de
perenes felicidades. '

" .

Missa
"",

A fàmilia e�lutada da sra.

,SOFIA WENDLER TRAPP
"

,

<, '-convida seus parentes,. amigos
,
f'. pessoas de suas relações" pa
ra .assístírem a .missa do 1°.' a
níversáríc de seu falecimento,
que mandam celebrar em inten-'
ção .de sua alma, no dia 29 do'
corrente, na Matriz Cristo Rei.

Por ess_e, ato.de religiosidade,
desde já confessam-se gratos.

Convite

Dia 16 do c�rrente, faleceu, em
Major Vieira, a

,

veneranda' sra.
MARIA MARTINS. DOS SAN
TOS. Pessames á familia enlutada.

,
AGRADECIMENTO

,

�

, A família enlutada da sra. MA
I

RIA MARTINS DOS SANTOS,
vem por nosso intermédio agra
cer ás pessoas que lhes confortaram
em tão doloroso transe. e em es

pecial ao inéans�vel e abnegado I
Iarmaceutico sr. Sarkis Soares.

"

'-:- Foto João -:-

Completo serviço de' atelier
Reportagens . Secção especializa
da para amadores -

,

Venda de
filmes - Fotografias com

, Rapidez e Perfeição '

/ '.

·Perdeu.-Se'
Uma placá' ,de caminhão,

n. 3-38-42, entre Major Vi-.
eira e Canoinhas.

'

Gratifica-se 'a quem a en

-tregar nest/a redação.

.

A Sociedade Esportiva Erval, tem o prazer de con-
vídar seus, associados e Exmas. Familias, bem como do
Clube C:anoinhense e Sociedade Beneficente Operária, pa
ra o baile que fará realizar (hoje1, dia 21 dó corrente,
nos salões da Agua Verde (Haensch e Bechel), com ini-
cio às 20 �horas. "

,:

O baile será abrilhantado pelo conjuntá' "Tupy"
NOTA:- As mesas poderão ,s_er reservadas na Séde do

, '

Salão Agua-Verde e no Bar Frank.
'/ '

! A DIRETORIA

ELITE TENIS CLUBE
, De ordem do :"sr. Presidente do Elite ,Tenis C)ube 'venho

tornar publico aos 'Senhores socios e suas exmas. Familia;; deque
&cha�d9�se pront� a sua Séde ,�oeial, <:onta cOJU a .visitl\,de s�usassocIados, estanc.o dotada a Sede SocIal de um otlmo e sortIdo

�. BAR, a" disposição de todos permanecendo aberto diarIamente. ,
Otrossim, informa de que suas "çanchas>' acham-se totalmen�'

te prontas e' aptas a prática -de esporte, contando com a visita-
de todos os tenista,,; nos seus respectivos dias de treino.!

'

Canoinhas, 1 Ó de junho de 1952.
Jair Campos Côrfé - 1 ° Secretário

I j
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',Vine �6Vera Cruz"
APRESENTA

, HO)E:, As' 20 horas

,Amarga Violencia
grandioso policial com Doro- -

thy P�trik e �oberto Pockwell

Amanhã - As 17 e 20 horas

Chegou finalmente a hora em
,

que vamos assistir a maior

.

obra prima de Walt Disney,

TãO Perto "

'"

do Coração -

em Technicolor, com Boby
Driscoll. - um filme que hoje ,

nos faz relembrar o passado
\

Segunda feira:- REPR1SE

Tem nova Diretoria a
. ,

União Catarinense de
E,m sua casa existem Durval S. de ,!_Imeida e Iami=" -

E t d
"

vidraças quebradas?
\ lia ,transferindo sua residencie dés-

. S' U antes

! pedem-se de. todos, e oferecem seus Florianópolis, 4 de juuho de
Disque para fone 277 e a prestimos em Ponta Grossa a rua 1952.

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a- 15 de Novembro n° 30 .:. Caixa ,'lImo. Sr, Diretor do «CORREIO,
tenderá com prazer a domicilio Postal nO 29. DO NORTE» Canoinhas, ·t

<,

Tenho a honra de levar ao ca,;'
nhecimento de V'. S., que em reu-"
.nião levada a efeito dia 30 de maio
próximo passado, foi eiêltd � 6111·

possada a diretpria da U. C. E.
que reg.etá seus destinos DO pe-

,

riodo 1952 - 1953, e qU!} ficou as

sim coustituida:
P residen te: Paulo ,Henrique

Biasi, Vice Presidente: Gumércin
do da Silya; Procurador Geral:
Juéelio .('Costa; Secretario Geral:
AYJlloré Palhares; S'ecretario'l au

xiliares: Eduardo Lins, João Adair
Kieling; Walfrido Benhke�Tesou
rejro Ger&l: -Déa Cunha;' Tesou
reiro auxiliar: Luiz 'Carlos de Oli
veira; Urador: Fern'ando José Cal·
deira Bastos� Conselho Fiscal: Eu
nice Valente Ferreira; João Luiz
Ramos Junior, OUo Heinnieh;

-

Saudaçõçs àcadêmieas
, Ayrton Andl'ade,

Secretário do Conselho de Re
presentãntes.

Terça feira: - A& 20' horas '

Traicão na Fronteira
Farwest com Alan Rocki Lane

Final do seriado .

Os Cavaleiros do Rei Arthur

Quartã feira: - REPRISE

Quinta feirá - As 20 horas

Um grande filme da Métro,·
estrelando um dos' maiores

estios do Cinema
Robert Taylor, em

para/dia 6 de julho próximo:

Gavião dó M�r.

I

Caminho- do Diabo
Uma historia dramática que
é um Hino ao Cor lição do
Homem! e um Repto ao

I

Coração da Mulher!... '

Sexta Feira - REPRISE

AGUARDEM
para domingo proxímo um

Grande Filme Nacional

. 'Moteria Paga ,

Uar'ta poçsia de Belmiro
Braga, r,ecebida na mesa

espiritual ,do 'Centro Es

pirita Dr: «AHf1edo QQin-
�

\ tino de Souza» em �
1'2-5..J952

Não aceit-e por 'vénhera,
<Pruzer que" te 'desconforte,

. O'peixe n�),da à proc_,ura,
"

.Da isca Ç1íle o leva à morte.

À cantiga' sem cautela
'

Deixa.o abismo inesperado;
O alçapão- abre a janela"
Ao passare descuidado.

Trabalh�, atende ao po�vir,.
Contuão pensa primeiro.
A formiga uiu« a agir

. Mas não sai do tormigueiro.
Não busques a felicidade
RoubandO a inércia do bruto,
Si queres a eternidade,
Não 'despresss teu minuto.

Perdôo a mito �!!e te p?,,�;fJde
A' tropeio : sscarninhcs
Muita rosa 5'-:' defsnd«
Pela abundância 'de eSpinhos.
Irrngard Rauen Soares

Junta de Alistamento
Militar de Canoirihas.
Devem comparecer-ria Junta

de Alistamento Militar, com DR-
"

'

GENCIA, afim de regularizarem
'sua situação militar, os cídauãos '

abaixo relacionados:

Waldemiro de Oliveira Godoy,
Alfredo Alves, Miguel Thó�8'Z
Theodotovitz, Fabricio Vieira}
Raulíno Ferreira. ÀdoIfo Fer

reíra de Paula, Joaquim Ang�
lo, Pereira,' José Romão..... Wigi
neski, Estanislau Morsntí, João

Padilha Ferreira, José Julio Jk>r
firio, Carlos Navalski; Augu-sto
Carlos Padilha, José Nunes, Ed
mundo Floriano Rutkowski, Ben
vindo Ribeiro, Valfrido Batista

Moreira, Belmiro Alves, Vitor

Alves Correa, João Sant'Ana;
Máximo Padilha, João Maria

Alves, José Sudowsky, Artur

Bolduan e Izaltino Pereira.
. \, -

/'

DESPEDIDA

Delegacia de Recrutamento de

Canoír.has, 19 de junho de 1952.

Carlos Nogueira - 2' Tte. D. R.� ----�= '---o.--�-�

Festa em Anta Gorda
A comissão de festeiros da Fes

.ta de Nossa 'Senhora do Sazrado
,Coração de Maria, ii se realizar
em Anta Gorda, no dia,6 de ju
lho de 1952, tem 0- prazer de con

vidar o povo em geral, para to
marem parte na referida ,festa.

Ao Comércio
Durval Schülli de Almeida por

motivo de mudança, participa ao

comercio em geral Fue qualquer
assunto que diga respeito a si.em
particular, ou em sua gestão na

RADIO CANOINHAS LTDA. de
ve ser tratado até, o dia 25 do

, corrente.

.-'

,- ,

- D, Churras- -

Bar -

I
carla

-

/ a
� ,

,

Dia e Noite'"-
..

N - -

Confei-
o· .

I Padaria
taria I 1 1\

(:
, \

. e -

Antigo Klein .. Agora de propriedade
do ROBERTO

,

sr. TODT
III I!l m2 .!!!HIIIIIi! III !!I' II••

I

J

COURA CUPA,'

I QUEDA DOS ,CI· f
,.8ELOS E DfMAIS, i

�
'ilHCCOES DO

,

coifRo Cao.HUD6.

"

,
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