
A pedra a:tirada··�·o JaS'0�' tran
quilo, 'desce ab. funde

,

do -lodo,
enquan,to as águas / t.ranquilas

--�
v 01tam- a refletir' a beleza

d� firmamento
.

Terminada a Iuta, .que deve ser leàl e ardorosa �; prócla
mados os' vencedores - empossados os candidatos vitoriosos, - todo
'ardor, todo espirito de combatividade; deve concentrar-se para o tra

balho construtivo, harmonioso e fràfê-l'ficr, em. pról do engrandecimen
to da Páteia Comum ..

. Ínfelizmente, existem espíritos acanhados que se comprazem

em críticas mesquinhas, em vez de colaborar para o progresso, para
;

-

,
' I .

a ordem, para' o bem estar de todos. "

,
Observa-se, não raras vezes, indivíduos que professando cré

dos políticos diferentes de, seus chefes hierárquicos, preO,CHpnm,se em

fomeFltar discórdia, procurando denegrir os atos ,e realizações', quando
o seu dever de patriota, de homem de caráter: de funcionário, é co- ,

operar com seus conhecimentos. com sua prática, com sua�ôa von

tade, como peça perfeita da grande engrenagem que constitue a má,
'

� quina do Govêrno Preocupam-se mais em destruir; quando a técnica

do progresso é construir e edificar.
"

-

/

Impossivel 'g'o�lernar sem colaboracão amistosa dos funcioná-
,

I
•

'

rios e do povo: , , ___..;--/ . '.

. . .. .,...., ,

'

.

E ' de Iastimãf como pe�§Bá'S mteligentes iriterpre tarn erro-I'
neamente seus deveres políticos,Íproéurando ,entravar o �gre�so de

sua terra.
"

Em .todos os' empreendimentos encontram algo para cr-iticar.

Julgam-se super-homens, capazes' de realizar milagres. Num

dia fariam' cousas do arco da velha, -. -
.

Canoinhensesl Sejamos juizes honestos- e sinceros, Honra ao

mérito, onde quer gue apareça, .

--';7"
,

,

Pertencente a qualquer corrente partidáriÇl, cuml're-nos não

esquecer que somos .todos' brasileiros. De\remos homenagear os gran

des vultos de nossa história, pois essa é a [órma cwica_de r�zar pe

lo Brasil. Todos, crianças, jovens e adultos, têm, obrigação de conhe-

cer e cultuar 0S herois nacionais. JII'

.
,
E', de lastimar que muitos canoinhenses desconheçam quási

por>compléto a história de nosso Município, na qual .refulgem perso

nalidades marcantes, que' deixaram páginas gleriosas.' , I'

, ,;_.Recordarei, hoje, a plêiade de ciClâdão_s ilustres que, exerce-,

ram o cal'go de Prefeito Municipal. Foràm ê'l'es: Major Tomaz VIeira, I
sr. Otávio X�vier Rauen. dr, Ivo d'A_ql,tiFlo, dr, Osvaldo de Oliveirà, I
,sr. Emílio Ritzmann, sr,.. Alvaro Soares Machado, sr.' AlinôL' Vieira

Côrte, sr. Oliverie Yieira Côrte, dr, Lázar'o Bastos, sr, Otávio Taba-

lipa e sr, Ney Pacheco de Mirqnda Lima,
'

,

São falecidos: Major Tomaz .Vieira, Alinor Vieira: Côrte, dr.

Lázaro Bastos e Otávio. Tabalipa,
'

,

, Levantewos, nosSos pensamentos para os pá ramos celestiais,
onde repóusalil' seus espirifos luminosos, e p�stemo-Ihes homenagem
de nossa entusiástica admiI;ação, Eles viverão eternamente através

d@s marcos indeléveis de, seus talentos/dos atos fecundós� de suas

vidas, 'ná 'mem6ria e no coràção ,de todos os canoinhenses presentes
e vindouros,

" :--.
' ,

•
---

•

\ ,.
---
, .'

0- BOtiquet Club, comemorando, o s�u 31°, aniversá,

rio de :fundação, anuncia para 26 de julho um grande 'baile
df'nominad.o "Baile da Neve". '

�
,

'I'" ,', Serão' eleita's' a Ra�nha e Princesas do Jespecti�
, Club, Entre as' candidf,l,tas destacam-se os ��me� das srta, s,

'

, Bernard,ete Mayer, Evelyn Friedrich e Roslm; Tmn,el. Aler-

ta, porta'nto, cabos eleitoraís!
.,.

Haverá có'ncurso de val�a e samba, (-

Para maio.r brilho, pede-se ás senl1.0ras e senhoritas

trajes de baile e aos càvalheiros, traje escuro, Será animà:

'�o pelo afamado Jaz Cruzeiro de Rio Negrinho.
Convida-se a,� sr.as, sacias do Bouquet Club e so-:
Clllbe CSrloinhense e Exm�s, Fam,ilias.' ,

"

"A DrRETORIA::'"

,
'

Ano ''O

mwt�r: ,A��l��' �. �����l��
CAIXA POSTAL,·2

1 :..-::-',

dê Ju"ho, de'

, No Rio, .perante o Banco Na-
' '

cional de, Crédito C00perativo,' Transcorreu a 21 do corrente a

a .Federãção deixou em vias-de 'data natalícia do JOl'llaJ..W;a Gui

conclusão u expediente relativo lherme- Varela, um dos fundado-

à obtenção de um ernprestimo
res c 'o� primeiro redator desta fo-

de UM MILFf"ÃO E MEIO 'de Ih'a,..hoje�a1J�€tntado pelo'LA,P.C.,
Cruzeiros. destinado áo financia- recebendo' uma pequena parcela
mente da, safra ervateira. .. No do muito que deveria receber pe-

•

Instí tuto "Nacional de, Mate plei- los inumeros eerviços prestados ao

tecu, a Federação, c obteve de- jornalismo catariuense d urante mais

pois' de .longas gestõE's e muitas, de trinta (11108 de atividade.'

dificuldades, ,guias ps ra a -'ex-, '-Se há em IlOS!iO meio e dentre
,�pottaçã(j clt> doze 'mil': sacas .de i l- rt "!·t,..·"..'

li /d
- Y ,'qU8ll os mi I arn na Imprensa ca-

erva 'carie E-a a para o Un'gU'al' " f'
,

,.

�

,

'

" ,..'..... 'I'
iHl1WI' 'I' IgUI'H que dispense a-

Perante o Miriiéterío dn Agri- ' pre�entaç�o" e, ,rapapés louva,m�cultura o sr, Aroldo 'Carvalho -nheiros, eis GUIlherme Varela ti-

entabolou demarches para a as- iuquénse da' vel.ha cêpa, éã'r�têr
sinatura de dois Conventos en- irreprochayel, advogadó dós hu-
tre o Município de Canoinhas rnildes, irnpetêrrito defensor i dos
e o Miníatérío, destinados S0 humilhados e dos ofendidos.
fomento a produção fruticulas e T

.

ta d I t
. I

"f',

,', nn ,a ..anos e' u as e sacIl }-
ao combate as pragas da lavou- ./' �

'dae.:
'

P t E S 1\11'"
/ CIOS em prol' as,' boas causas' as-

=-I'-a, era" e o, xmo 'Y' ivilnlS- G
.

-

'

t' dA-' 1
'

d
.

seguraram a U1lherme Van�la, um
10 ad gll"lcu Ldura aI v�gOtll ,a do," lugares de maior destaque ên-
causa os avr,a ores ocalS p el-' b d'
tea d T'iI; "t . d' A

tre os omeml a Impl'ensa no
n o Que o H lmR�enQ a -

't"
.. '

g
"

, l't'
"

't d G
1,0 aflor, catanuense ,6, ,em padI.,.

; [lCU ura oeran 2 o li uerl'a I' , ' -
� /

.é' ,
' '.'

1
.. d' M ,'.. ar, um lugar nos coracoes dos'

Cdon,�lga .Ii! hInC usas o' ';ImclplO canojnh('llSeil amigos de su� terra:
'

e ",an0m as entre aqueleS con,

,sirlérados "ZQNA ESSENCIAL·

MENTE�AGHICOLA", para e'fei
to de não mais serem convoca"

dos para a prestação d0 Servi
I ço Militar os filhos de lavrado
I res residentes no territórió do

I Município. Encarregou-se dl::sse
assunto, fican}-10 dfl encáminha·

II
.lo a consideração dos titulares
da Agricultura e da Guerra e

de elaborar os necessários- ex-

I pedielltes o sr, Dr, Antonio Car-
10S Konrler Reis, Chefe ,do Ga
binete do Mj�jsterio eleofas.

,
Nossas melhores boas vindas

'ao sr, Amido C arvall:J.O,

FONE, '128 ,CIRCULA "AOS SABADOS

Coisas- :de'-- seu
--;"

�
j

Beringéla
(Cronica de MANEr,:;OL

Sf'U Beringela festejou' s'e't:i,
àniversario ne sa bado que pas
sou, Seu barbaquá encheu-se de
amigos que não o esqueceram.'
Fomos também, nrestar-Ihe li
nossa hornenágern. Presentea
mo-lo com uma garrafa de ra-

n:a daquelas bC81:', . Creio que
desta forma agradamos as lom
brigas de nosso heroí

,
Seu Beringela estava radiante

Recebeu-nos piãzeirosament�:
Ofereceu um tragotie.óutjabe
bida de efeito sacramental \ deu

c�rda á lingua Faladol zinho que
I
so ele" quando lhe sóbe á CH"

,

beça algumas gramas -de alcool,
Que tal acharam o "Palanque,

de "banhado"?
"

Ótimo, otimo! disseram' os

presentes.
Pois é, Essa g,ente precisa; 'de

vez em quando, ser chaqualía
da, :"inão nos, os maiorai's da
UDN, acabamos esqae�i.dos, Voo:
ces sabem que, oS-lImores novos

são mélhpre's recebidos, Isso ja
vem, da Biblia.

'

;-'

Está-enaqo, disse mn assis
temeO

, Erradissimo! Então nós que
t{.8balhamos comol' lo'uco'3' pela
�.!toria di'l UDN,' como' arriar.
assim, s<:;m mp_is nem menos. �
gl(,riosa carga, QUH!1tOS vem ho
je beijar a mão de seu Dito
quandQ nos discursbs pronunci-

'�_
' x x x -'- ,

' ados, cHarría'vam--Ihe n'omes irr. .;.
Exerre:; atualmente, o cargo de prefeito o SI; Benedito -Te- proprios áo cidadão que é, .. São

. rézio d� Carvalho Jr., eleito pela vontade sO,berana do povo, , de ,fato, ,Pala'hques à,e Banhad�,
,

Cidadilo empolgado pelo i.deal de 'tornar Canoinhas l,lma béla "

e moder,na cidàde 'e o Municipi,O- prÓspero'e pr,Qgressista, vem de- Mas q UE' quer dizer, isso?'

'monstra'I').do qualidade� çle exÍmió aa�ministrador� , Já expliquei. Ora voce� s&be!T<l
.

-o seu programa não tem em mira fazer econmnia, mas sim que palanque de banhado nãd

apliçãr honesta e inte'lige�temente as re�das coletadas pelos, cofres I'
é s'eguro, Puxa-s,e para a direi

públicos em, obras -que representarão" no futuro, economia, progressé; : ta, pal\,8 a' esquerda, para. fren

e felicidade do Mllnidpio, ,. te, pàra tra� é
.

ele· a'cúmPàJ:.?ha
Não procJremos ofuscar a grandiosidade dos objetivos, visa- ' o esforço� dlspendido,�São cho-

dos pelo Prefeito, olha�do apenas para o pequeno sacrifício ..d'Q.fu con- pins" hútam O o-vo no ninho a-

tribuh}tes,' Sem sacrifício, sern trabalho, se,m perSev.eI'anç!l, sfm au-.
lheio,

,

dácià, nada se consegue.,
.

E � Beringela divértia�se

,_ ,O� be\efíci,os não :erã,o cc:lbislos hoje ou aman�ã, mas podeis com as gargalhadas alheias. '

estar COnVIctos, proJ�tar-se-ao ,mfahvelmente nos-anos vmdouros. , "Olh�m, Eli ,acho que a conta.

'�;;, 'Que' o çéu ,do cruzeiro do sul estreite nurri só a:braço t,odos gem de votos para seu Dito es-

os ��n'€)inhenses, para que unidos tenham em mira um só objetivo: tá errada,' ...... '

"

,_,. ." PROGRESSO E FELICIbADE DE CANOíNHAS 1
" '

Como assim, perg.untamos.

'Pf!i!III'iii' ----IIÍII-------Ii!'lIIIÍlf---�-iiI!lII-� - Pois é, Agora todo mund,o
'votou em, seu Dito. Mas como
apareceram votos para os oufros Mensagenl, mediúnica recebi<;la p�lo )n,éd!um '"

candidatos? Ai é que está! -Pa- ,. ' Alfredo! Garcindo êm 24-6-1�52.
ra agrad81'!_m' são capaze,S dê ''___

tudo, Eu vou contar uma Quan- "A FALA DO TúMULO'
do uma senhora ganha urna cri- ,Ari,te o neg�úmfl dei jazigo aberto

ança, para agradarem os,.: oais- Interroguei éhorsnd<! an,cioso um dia,
diz um:- Que parecida �o� a Onde g�ardas o moristro que me espia,
mãe! Quando chega o pai ,dizem Gemen'do' a espreita do mE;U passo incerto?
outros:- Que pªre�ido com o pai! '

, Maldito sejas leit� recobc.rto' J

Or�, isso é aduláção e <cmuitas De miséria, d,e angustia' e d�e., agonia. '

vezes os pais brigam porque_!o- 'Onde a'Cabas, J1'arganta, 'escur-a e fria
dos,o.qu€rem s_er par'ecides com Sob� ô pavor da mort<;>, que" vem perto?

-

'a, creança .. Cert? ocasião um ca

� 1 brigou - por, C3lJSa di'lso, defl
sas adulações, se houvesse' di

�orcio o caso era de amargar
para os esposos: Seu B.edngela
com,t:u uma rama e presseguiu:
O tIO des�as criaturas, sabendo
o ,que ac?'ntecia tá, foi'para fa-'

,Mas Oivina e triunfal, n,o mesmo instal�te"
'Uma voz respondeu do abismo hi�nte

Foge .ao tre�endo eng&_no que te Jnvade.
No, paço' estreü; destas so�b�as mortas,
E$pondo o brilho das mvin,as portas ./
Onde abrem, a gloria da' iinortalidÇlde. ,

Paga).�> ,�
'-,

'f.c: ANTÉRO QUENTAL "',
--------------���--�.--���--��----�---

Dr. AroldnC.G11rvalho
Regressou da Capital Federal

onde perma neceu por, 10 dias
cuidando de interesses da Fede

ração do Mate,,-Cl sr, Arolde 'C.
de Carvalho, diretor desta folha,

'-Jornalista '

B-uilherme
Varela

POI'ÍS80, ao ensejo de, .seu 'nata
lido, recebeu Gujlber'm� Val'�la
comovedoras,manifestações de e8-

tima e consideração de s�us iO\l-
meros amigos.

' �

"Correio do
,
Norte" felicita·ó.

'cóm o respeito, 'a estima e a ré

,

verencia (lô filh() que felicita o pai.

zer as pazes, Os ,sobrinhos con

taram o que havia.

- Queró ver essa criança.,.
L-Está, no bànho!

O tl0",par9 lá' se, dirigio e con

tou 0t? dois. Pegou a mení-

riã 'l�uã, suspendeu-a, de frente 'x"

e deu�;seu palpit.e. ,
.

,

-" 'De �sto. 'Oe frenJe é ps_
r�cida com a mãezinha. E vi
rando a criança. :Assim, por de

. traz' parece-se com a família in-
teira.

'

Espoucaram gargalhadas,'
- Dessa forma o tio ficou de

bem com tódos., Não é .

essa a

'formula dos P'alanques de
'

Ba-
nhado?'

,

, ! ,

E a festa natalicia continuou.

, Parabens, �eu Ber:_ingela e mui-
tos' anos de, viça!!! '"

'

_
t

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO no NORTE

Vende-se
.

um canrinhão International,
'_; K5 estado de novo, calçado
novo, maquina' tecem retifi
cada, com carroceria"
- Preço Cr$ 65.000,00 -

Tratar com O sr. Ladislau
Bianek, em Dívisa> Paraná,

_o_u__n_é_s_ta. re_d_a_ç_ã_o_._� ,x

j !VENDE-SE I
um lote de terra com a' area

de 8,854 metros quadrados,
sit11:'I(lo em Alto das "Pal-
meiras. Tratar com o sr.

.

.

'EDMuNDO SCHIPITOSKI
I

no Moinho Jordan

'Vi,dros:
Toda Especte, qualquer

comprimento, largura ou

grossura.

Vidraçaria Canoinhas Ltda
,Fone 277

Vende-se
Uma datá de terrâ, si

tuada á Rua José B�iteux,
junto ap Arrnazem do st"
Emiliano' A. Seleme.

Tratar;com Àlfredo Gar
cindo, fone 26Í, n/cidade.

/

VENDE�SE .

um àutOlnov�l Se,dan, gua
tro portas, 36 - completo e

em 'estado de novo'.

Preço de ocasião
'Tratar nesta redação. 3x

ALH 1110', íO
bom e barato
sempre nl

CU" :Elitita

"

28-6·52

em Geral
FfSCH ER

AVISO 1'- . "

Em virtude de ter encon-
'I Fá'b'ric'a. de Estofados

( trado dentro de rninha pro-. I '.'. 'Tpriedade pessoas amarrando ',1 ,-

. .'.E/'R 'N E S . O
porcos, proíbo de hoje em

diante, caçadas e invasão de
meu terreno; situado no AI-
.to �noinhás.

A não ser que haja en-_

tenàimento com meu capa
,

- taz, sr. Ivanulfo Polinário.

Os contraventores serão
punidos. de acordo com a lei.

,

Canoinhas, Junho de 1.952
Honorato Branco Pacheco ix

\
,

- f

Grupos Estofados em' Veltrdo de Cr$ 2.300,00 até Cr$ 4.500,00 - 4 cores. i
__o, Em sua esse existem

Grupos Estofados em GoheIirn de Cr$ 1.800,00 até Cr$ 3.800,00. . 111.11 vidraças quebradas?
,\.'

.

( I! Disque para -forie 277.e a

, Crupos Estofados en::. Raion t SI;': i..iueta, �.! diver-sa s cores, I
'

!I'
Vidwçm'ia Cánoinh.as Ltda, a-

de Cr$ 2.200,00 a:-té Cr$ 4.20.0,00: .

•

-,

Belébe e d iversos m\odt'>!os. � PERDI?:U-SE

Ir:....
a /d' t, II: 41'" ,-: .r. '1> ",..

, .{ .1
um f1rizo mt·q�lado. de.adu.

I
.

I �"lV' ns e \.. 1''1'
.

"o,OU ate vl·.)) O;)O,uo.

. ..

'

li
tomove, no rajeto oa CI a·

, .

C I I - d 7\/1' 1 d''e C $
- " r-; $ 7

de &0 Km. 17.
•

o cnoes e J.l.10 a . r. 300,00' ate \,.,r 00,00. t.2x Gratific3;-se a quem achou

A·�e-n'-c· g;.�O:=�=: rll Colchões de crina vegetal Sofás-c-.:m:os e�'j q��_l_����_:�o.· - .1111 �a:�i�e��1�-:nh��Ó110 do sr.

�ãf:;iOP:��:;��;:d�ll'___GOV E-R Nõ� tVru ,N I C I PAI�
de sua propriedade, situado

I
'

em Sereia. 2x

rRequerimentos despachados pelo
Lãs, lãs e ma IS lãs

Lopes d��31�:�j;.�rf)r:;�;�a::;:;·I;�:��� �;a��)jl���'�t�:;�b��:��oi;d��!J):t�� ��:�I t.:J������'. !1C:t�I�:�:lV�:�� ��lr�;�llJ;) ��tlv���ii)b�;�Oj��i�í�.�h��:;:; I�����
um variado sortimento pelos Mendes 'da Silva lic p! estabelecer com geueros Alim.: Max Zie!ll8011 Palatiuski idem caminhão: Estauislau Ku:niecik lic. p. estab. comer-

menores preços, já em exposição lic. construir duas. casU!'; Ladislau Scruchiuski baixá Cl:H!'() de lavou- cio: Pedro Rodrigues Veiga iJ�u: João Souichak traris]. bicicleta:

EMPREZA FUe K ra; Ind. de Mad. Irrn. Zaniolo S.A. baixa imp. aurornovel; Fran- Antonio Paiter baixa carro de Ia voura: Silve-a re Gonçalve!l i(lf�ll1 au-.

.

.'
� cisco Bollauf transí. área 805 m2; Artui' Durgadt r etilicação na rue-. tornovt-l: Hubeus Hibeiro lic. p. coust, casa resid.: Itibere da Cunha

dição .terras; Tomaz Beira Kaliuoski lic. cstah. mercador de frutas: S.A. t.rauf. caminhão: Albano Voigt lic. coust garagem: JU3�in8 N�·
Anita Buss trallsL_{tfea de 1600 .rn2; Luiz Doerlitz e sua. mulher ves lic. est.ab. botequim bebidas: lvo .:rt'rle�co baixa irnp. Ind e

idem 800 m2; Desplsia'il() Crestaui baixa imp. 'Ãe um caminhão; A'. Profissão: 'I'ereziuha Hauen Homais Exoneração cargo Professor: Se-
Crestani Filhos i;'lem; Francisco Massaueiro- baixa imp. carro lavoura; zefrerío Heichard Múnhões baixa carro de lavoura: Clemente Kusma
Luiz' Martins de Souza lic. est.ab. com gen. Alimen.; Derly Concei- transf'. bicicleta: Irmãos Zugman idem caminhão: Evaldo Spitzner
ção baixa iIllP·_ indo e profissãb: Vito!' dos Santos e José Lulú de idem bicicleta: Miguel Müller haix imp. carro de lavoura: Erica Sche·
Vieira tl'allsferencia área de 17.4.79 m2; ütt<l Fri.drieh idem 1200 (fI2; lim Ml:lrLins trall':f area 4293 m2: José Antollio M'?toso idem' ca-

P
. Brullo Deminski tl'ol:bf bidclcta; Otto Ril.lel' t.rallsf. antornóvel Ge· t!lillhonete: '\Iexall";n� de Paula e :;�jlvá" trallsf. area 1,,:575 m2: Luiz

reços sem concorreocna
Craldo Lallgel' m('Jdificd;_:âo de SfU llome; José ,Tabol'!ia palllas transf. Flore" baixa bicielda: :Vlode�to Znlliol0 trallsf automo_vel: Jair amo

só na -' .

J
'-,

área de 1.600 rn2; Francisco Bechel idem 800 m2; Francisco Be- pos Côrte lie. const gar:Jgem: Anita BlIs!> 1J.'fllhf. area 720 m2: ,ose
ehel baixa uma bicicleta; João HOclrigues transf. irn.p. bicicl.,ta; J()Ile Bl'I1c1a' bati;x-a carro lavoura: Jo',é SauLo:' H"(IlIer cancel. .divida ativa,
Bruske idcni; Jusé Roesler l-nHI!';f car:fI) de 11IvoUl'a; WiganJo KIIOp I feito (�!lg? Gn;g'il'io Suk:tltillos.ki baixa bieíclet� ·Salvador Mendes de
trallsf. bicicléta; Osmar Sabhagh haixa bicicléta; I'lid de Ml1d Z�l1io. Qneiró? tr·an,;f. camÍTlhãr't: José HUiJka baixa <:nrr() de lavoura:.Ind.
lo S A. Ira nsf. cami ilhãn; A !!Hlzircs Da vel. idem;

.

U.t"lcil in. de Pau la

I
de Mad. Z'wilo S A lic. cert. quint fazpnda [VI lI!li'cipal: Norbel'to

b�ixa carnillhou(te; Otto RiÜer tl'llsf bicie!éta Amu?ires Davt;(, llai· 'Vitieko$ki 'baixa CÇlrrp lavoura: RicardO WandJ'atch lic. eiltab. hotel:
xa c�millh20 José And.l'ade b�ixa bicicleta; Jorge Guimarães bai�a José Balista da Silva tTunsf casa residencial: Lpnpoldo Fuck baixa
CtllTO cle lavoura; Frauclsco Muller trullsr. arca de 800 m2; ,Automo, carr6 lavoura: Walter Wilt idem calTO lavoura: Daniel Clemente Pa·
Maltaul'o baixa imp. inçl. e {'rui.; Alfredo Schol!.? baix'l- �(.a['l'o de latillski transf. caminhão: Alltllllio Fred.'rieo ideU;: Antonio Toledo da

/lavoul'a; Juão Wociekoski tranf. área 800 m2; HCllriqlle Sebmidt trausl. Silveira eaqc. imp. '[lId. e Profissão. DOl'gdo Cordeiro baixa automo'

area 800 m2; Feres A. Cia hmão idem 1.193 m2; Se.bastião ,Hengel 'fel: Natalia G, Pires lil:., reformaI' casa: Luiz Doerlitz e sua mulher
baixa carro lavoura; Lourival WenclJ. transf.. bicieleta; J;)sé Lulú Viei tl'anRf. area 1 4,65 1ll.2: Alfrr'do C. da Costa transf. car['o lavoura: Vi-
ra e s/mo tran�f. area�1:600 m2; João Maria dos Sailtos e s. m. idem tor CHmargn lie. est�b. b'ot(Jqtlirn bebidas: Francisco ,F. TabaÍipa cane.

area 1.600 m2 Oscar Man<1el AIllinoll idem 80U m2; Hercilio Dama- laç. imp. Gt'lIp'()S Alimenticios: Bernardo Veiga idem: Viuva Auasta-
80 da Silveira tra�lsf. bir;iclet.a·; Hipolito N. Pinto baixa carro de la- cia fl1ilDlldd: idem imposto predial: Viuva Joséfa Guerra idem: João
voura Th�dor(t

.

SCQroeder transf. area 800 m2; I!ld, de Mad. !roí. Maria Hltdrigui:s baixa imp. carro· lavolll'u: Alfredo Milbratz idem
Zuniolo S.A. tra�l�f. {'l8rninhonetp; Hcrmelino Tomazi transf lestitui· hotel: Teodoro Krúk baixa irnp Lud. Profissão: Natalia� G. Pires
ção Cr$. 310,00; Francisco Zaralloski lic. p. const,. r.'asa mad.; Aldo transf. arca 800 ru2: Pedro Abrão Seleme idem 1.600 m�: Oldemar
Pacheco dos Reis tranf. bicicicleta; Irmãos Trevisani Ltda. id>Jll ca· MU�9i idem ctlminhão: Francisco Ma-rtins dos Santos idem canc..im·

mÍlJhonete; Augusto Martins dOSf Santos idem bicicleta; Alfredo de postos Frederico Mulbratz idem carro lavoura: Paulina- Gotier transf.
Oliveira Garcindo idem ?utórnove!; Nelson Scbiecel lic. p. COtlSt. de � carro lavoura: Ind. Mad, Zan. S,A. idem caminhão.
um mausoléo; ValJemiro Zabloski: baixa imp. bicicleta; Paulo Rema-
novics idem caminhonete; Oracidio Mer:leiros baixa aranha; Julio lVIen
des de Soniã- baixa caminhão; Nancy Rauen Romais req. 6.meses lic,
professora; Antonio GUB'gel'baixa biéícleta; Juvenal Vieira baixa car

de lavoura;. Emp. Transp. CaQ. Ltda. idem onibos; Irmãos Zug·

'XAROUEADA
'" '

• Km. 2 CANGfNHAS ;:: Sente Catarina
-------------�--�.�....-----------------

I

I
I

'II
.,
I,

Foto João -:-•

..

; . - �

o SEU FOTOGRAFO "-

Praça Lauro Müller

CANOINHAS· -:- Sta. Catarina
-,---

Completo serviço de atelier
Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda de
filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição
" \,

Perdeu-se
(d .

h-Uma placa e ca.mn ao,
n. 3"38-42, entre Major Vi
eira e Canoinhas.

Gratifica-se a quem a en-

tregar nesta redação.
.

Festa em Anta Gorda
A comissão de festeiros da Fes

ta de Nossa Senhora do Sagrado
Coração de Maria, a se realizar

_ em A nt.a Gorda, no dia 6 de ju
Ih<! dr. lp52, tem o prazer fie con

v idar o povo em gerol. para to
rllaJ'l'ln parto na

.

referida -festa.

sr. Prefeito 110 més de março

�ltenção! AlwiqI F. G. Beulke
estabelecido. com Fabric'3
Sabão á RIla" Campo d'Agua
Verde, está pflgando Cr$, 5,00

I

por cada/ caixa vazia com a

marca Sabão T'upi - .1 70pedaços

Dr;r.��Te�p�a�e?L�o:ç"��ra IOLHOS' - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO' MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇAO DO BOCIO (PAPO)

Porto União
;

Consultório permanente:

•

/

de
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Prefeito

Moacir José-Lemos, Inspetor Escolar Municipal, padrão T, <,

Quadro Único, do Municipio, para auxiliar cs serviços inter- / Decreto n. 63, de 25 de junho de 1952

da Prefeitura, a contar de 1. de maio de 1952, sem prejur=: / O sr. Benedito Te rézio de Carvalho Junior, Prefeito Mu-

de seus vencimentos.
.

,
nicipal de Canoinhas, usando de suas' a tríbuíções � de acordo c?m

Prefetura Municipal de Canoínhas, em 5 de junho d.e: 1952; o artigo 3',�da Lei n. 117, de 9-de março de 1951,'
'

Ass: Benedito T. de Carvalho Jr., Osvaldo F. Soares
.

D e c r e ta: ..

' ,

Prefeito. Secretário. Artigo 1° - São concedidas, para o corrente exercício,

. aos estudantes abaixo relacionados, bolsas escolares, correspon-'

dentes as irnportancias indicadas. .,

'

Municipal Vitória Ossaif � Cr$ 1.40õ,oo (mil quatrocentos cruzeiros)
Alice Helena Kretzer « 950,00 (novecentos e cincoenta «

Renate Riede - «1.250,00 (mil duze-ntos e cincoenta «

Arlete Müller Buerio « 750,00 (setecentos' e cíncoents «

Zélia Otília Tack �, « 1 35o,oh'(mil trezentos e cincoenta «

Edua Romana Stang « 850,00 (oitocentos l" cincoenta «

Joana C. do Prado « 750,00 (setecentos e e ineoenta «

Pascoa .Coelho' - « 1.150,00 (mil cento e cincoenta, «

Osmar A. Kohler - » 1'.250,00 (mil duzentos e cinc. «

Teodora N. Silva- » 1.150;00 (mil cento+ e cincoenta «

Lídia Biluk - » 1.150,00 (mil cento e .cíncoenta «

z

Nelli Stefunko �-« 850,00 (oitocentos" e cíncoenta «

Dinoh Corte --« 2.400,00 (dois mil e quatrocentos«
Parágrafo Unico - A bolsa do estudante Dinoh Corte será

paga á Vva. Mercedes Lopes Corte e a da aluna Vitoria Ossaif

ao sr. Natal Ossaif, residente em Tres Barras.. e as demais ao

Ginásio "Sagrado 'C.oração de Jesus", desta cidade.

A rt 2' -e-- A bolsa ficará, automaticamente suspensa; se o

favorecido não revelar�aproveitament� em seus estudo,�' "

Art 3. --'- As despesas determinadas por este Decreto cor-«

rerão por conta da dotação 3-84-3 do orçamento vigente.

-:." Art. 4' - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 25 de junho de 1952 .

Ass.� Benedito T. de Carvalho Ir. Osvaldo F,. Soares

Prefeito. Secretário.

m��u5�������iu±u�n;��'�r:i���������
,<

.eD

Prin�pe das Novidades I
Sua. filha.vai casar'? �
Então adquira: 05 artigos m'
de alumínio uleis para m
casa" como sejam: ��

ta
�Citla!eiras, _Panelas" Ba.- m

•
cias" Cafete�ras" eao.; I

Baterias completas sempre em stock, !fl"
"

..

só no··PRiNCIPE BAZÁR m COMPRA E-VENDA I Gaitas Pi-an;dq.sl
f o O.UE MELHOR ATENDE E MELHOyR VENDE I D� IMOV���, I' TODESCHINI��������i��n���i�n���§�������� An�xo ao eSCrlto�lO _ �e '

_ >.'

•
. I advocacia do Dr.-- Aroído as melhores do Brasil

,

.

di

Carneiro de Carvalho, e sob A venda na

a responsabilidade dêste, a
cha-se instalado um Depar
tamento Imobiliário, que
mediânte módica comissão,
encarrega-se da aquisição e

da' venda de imóveis nêste

município, como tambem de

lQteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de' lotes a prestações.
Despjando vender ou com·

, piar um imóvel, dirija-se ao

CORREIO DO NORTE

Decreto de -5 de junho de 1952

Benedito Terézio de.Carvalho Junior, Prefeito Municipal

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, usando suas atribuições

olve:
'

Designar:

Decreto de 18 de junho de 1952

Benedito Terézio de Carvalho Junior, Prefeito

Canoinhas, usando de suas atribuições, resolve:

Remover:

De acôrdo com o artigo 72, do decreto lei n� 7 O, ��2�
·1942.

"

Aldenoura Natel Varela, ocupante do cargo de Profes-

. ,

as melhores da praC,a aos menores'-preços

na '-C'ASA SE2:EFREDO
Ç>esconto especial para' revendedores
só na (a'sl, Seze{redo dê Siegfried Olsen

'::=:::::;:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::�:::::::�:::::::::::::::::::::::::

Bâ�(Ô Ind. e (om. de Sta.��(atãrina SIA -��
Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegrafico: « (N C O» ii

..

..

Tdxas de Depositos i�
COMIAS Df MOUII11fHlO

'
.

CONIAS A PRAZO: si
A. D.isposição �2%a. a. Com aviso de.30;·dias 4%a. a .. H
L

:
••
=

ImItada ,. 3%a. a. . ", "60" 41f2%a. a. ••

P�rt.icular,
-

4%a. a.
",,, "90 " 5%a. a .. !!

LImItada Especial4V2Jfoa. a. ("
" " 120 " 51f2%a. a. �:

..

" "1 ano 6010a. a. ::

DEPOSITDS POPULARES '5%'.
/(

, ii
,

..

Agencia nesf& cidade-à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ::
..

Abra um� conta no '/llnco" e pàgue com cheque!
.

ii
..

•••••••••••
<:

�

/
-

I

" ::
••••••••••••:.:::::::, ::: ::::::::::::: ::::::::::::�:::::�: :::: :::� :::::::: ::::: ::: I:::=::::::::;:i =:

.'

. C�sa das /Casemlras e Alfaiataria I
-

Avisa a sua distinta freguezia. que acaba de récebe-r-:.

um lindo ,sortimento de-casacos para senho·

ras, lã e nailon, ultimos _tipos ,

Capas de gabardine Para homens, e _um lindo sorti':'
, mento 'Cie' casemiras em cores· rri'aravilhQsas,

.

por pre;os verdadeiramente baixos-
Aurora sarimbo marca ouro por Cr$ 920,00 o corte.

..

.i Qualidade - Artigo - Preço
..

/'\1. S. encontrará neste' endereço

"Casa �das Casemiras
de E�TEF AoNO BEDRIT(.HUK'l;_ CI.A:-

Rua Paula Pereira' /....,_ \ Canoinha's
y Pertü1ho da Radio Canoinhãs

- r
lx I

c-I

"M' U" N 1(,. I PA,! �

s ,I :
L. ,9

sor, padrão I, do Quadro Unico do Municipio, da Escol-i da Gra

lha para a de Bonetesr"

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em

Ass: Benedito T. de Carvalho Junior
18 de {unho de 1�52

Osvalr1o F. Soares
Secretário

,

!
'

\

Fone,-119,- Caixa Postal, 94

'Canoinhas . Santa Catarina

EM-PREZA FUCK
-----------------------F--

. escritório" do Dr.'Arold'o Caro
'

neiro 'de Carvalho que des

de já
.

oferece à venda lotes

e chacaras na ,florescente

Vila de. Rio das Antas.

Rua Vidal' RamQs

Prefeitura' -Municipal de· Vanoinbàs
.

AVISO
',....

Para conhecimento dos interessado", dou abaixó as noi'

ma�. para a' distribuição de artig')s têxteis popúíares, segundo ()

pIaria -estabelecido pela Comissãt> do Convênio Têxtil do Minis-

tério do Tl'l:lbalho, Industria e Comércio.
'

A Comissã0 dispõe, no momento, de atigos populares de .

tecelagem e, malharia_, bem como de artefatos diversos.

Serão obedecidas as seguintes normas: '.,.

I - Os interessados em receber artigo.s populares postos à

disposição do Convênio deverão solicitar a Gomissão Federal de

Abastecimento e Preç�s, pur escrito, as'qu..anti'dades e os tipos que

'desejam adquirir, m�ncionando:
1 - n0me da 'Entidade;

12 - praça em que deSEjam adquirir a mercadoria;
3 - condições de venja que pi plC,idt:m adot<lr.

.

II - Tprão préferencia as Ol'g811iz"cõ',"s de assistencia, as

C1.1�aS de caridêldí?, os asilos, RS c()opu�aliv<1s, ,1S prpfeituras, RS

entIdades que "t�nhl1m comprc,v')da cc.pHóciacie 11e félZêl' 'C'ht'g�H'
ao grande público as mercadorúls curno por e.xerup}o, o SAPS, o

SESI, SESC os Sendicatos de Feicantes, e a LBA.

III - AS,autorizaçoes de compIa �etão feitas medillote

,comunicação da C C.T ,
assinadà pelo presidente do Convenio Tex

\til que, mf'nsêdmente, enviará ao presidente da COFAP a relação,

pormenorizad.a d�fs autotiz;;'ções. v

, ,
IV - Em casos e3peciais, quando houver cCJmp!'Ovada di·

ficu!_dade de distribuiçã'O en, uma locálidade, puderão ser assina

da� reqúisições a favul" de. comel:dantes varejistas ...
V � As enfidaBf's R que forem fornec'idas requisições se

obrigam a .comunicar imediata.mente o recebimento d'a rnercadú

ria, bem como, nn prazo de 60 dias, a dis'tt:ibuição que dela fizerem,
. VI· - As autorizações não peidem, em nenhuma hiRótese,

ser tranferidas pelos beneficiários.'
�

,

� VII - As autoriz'lções de çorripra de que tra�a o •. item
3°, sãó para pagamento a vista.

Informações mais detalhadag poderão ser: obLidas nésta
:pn:feitura,_ dura�te o. expediente, e ,enc'll1tradas nó-Diário (>fici,
a1 do Estado, J;:lumero 4 678, de 17 do atual.

Benedito Terézjo de Carvalho Juníor�J
Prefeito.

"

E'[JITAIS "

Alois Ktll::-asillski, Escrivão ele

PHZ e Oficial d« Registro- Civil

deste distrito de Papanduva, mu- \
nicipio de CailOinh[l�,jE�o de.

de. Sallta Catarjua, Brasil. ete;
l<'az saber que pretendem casar:'

A utonio Chupel, lia! w:_,al deste

distrito de Papau.luva, nascidô

1'111 13 de".Jullho ,de :1917, 'car-;'

piul.eiro, estado,civil·viuvo,1.Iom'i
ciliado e residente em Papauduva
neste distrito, filho legitimo de

Miguel' Basi+io Cbupel e de

D Magdaleua Chupel, e Tecla

'Kerecz natural deste distrito de

Papanduva, lJascida,' em 6 de

Agosto· de 1930, domestica, soltei
ra, dOlJli�iliada e residente em-Pa

panduva. neste" distrito, filha Ir

gitima de Miguel Kerecz e de D.

Auna Kerecz.

, Faz, saber que pretendem casar:

Benv indo de Camargo, natural

deste distrito de Papanduva. nas-
cido em 30 de Maio de 1927, de

profissão operado, estado civil sol
teiro, domiciliado e residente em

Hoedio Grande, neste distrito, fi
lho legitimo de Josê Firmo de

Camargo ,(,! de D. Maria Alves dos

Santos. e Tecla Zadorosny, natu
ral deste distrito de Papanduva,
nascida em 7 de Outulíro.de 1931
de profissão doméstica, estado ci

vil solteira, domiciliada e resideu

te em Rodeio'Grande, neste dis

trito, filha lezitíma cip João Za-

"ldbrOi'!ny e' de' Matia Zadorosny.

Faz saber que pretendém casar:

Antonio Simõel" d' Oliveira, natu-
, ral deste municipio, nascido em

17 de Dezembro de 1929, opera-

ria, solteiro, domiciliado e residen- r

te em Queimados, -IJ(:"tt: -Jiatrito
de Papanduva, fiiho legitimo de

Osorio Simões d' Oliveira e de D.
Cecilia Soares d' Oliveira, e Ma-

ria da Luz Elias,
.

natural deste
distrito de Papanduva, Ilrisc:ida em

8 de Outubro de 1933, domestica,
solteira, -domiciliada e residente

em Queimados, 'neste distrito, fi-
lha legitima de Miguei Ah:;s E!ias

e de D. Barbina Prestes de Me
deiros.

Apr0sentaraÜJ 08 dOI.;ullIantO<i e

xigidos pelo Art. 180 N°s de 1 a

5 do Codigll Civil. Se alguem sou..

Der de algum impedimento' opo
nha-o na forma da lei'.\�Lavro o

presente para ser afixl'írlo no, lu

gur de 'costume dest� escrÍvariia

de Paz do di�trito e publicado' no
jornal Correio do. Norte da cida

de ·de CanoinhaEl_. i

�artorio de Pa'z de Papanduva,
2 (le J unho de 1952.

ALOIS KAR.ASINSKI
. Oficial do Registro Civil

Lenha pic�da
Falta lenha em sua casa?

Peça então pelo fone 226
e V. S. a receberá ime

d�atamente. Otimo preço .

Rachid A. Selerrl�
Rua SenadorSchtp.idt,

.

Previna-se Ja para o in

vernp e veja o lindo
-

sortimento' da'

Casa Erlita
y

Emolduraçães!
Quadrôs Sa--;tos,' serviço

pe,rfeito! garantido.
só na

Vidraçaria Canoinbas Ltda.
"

r

,

Tem bom gosto?�
Tome Gafé

�8t8. '·Te-reza-

16·P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREra QO NORTE

e C ', ·

OmerCIO

28-6-1952

de
- I .

Catarina
Séde: ITAJAi - SANTA 'CATARINA

- FUNDADO EM 1935 -;-
,

, 1(17 anos de existência) �

/

. AGÊNCIAS E ESCJÚTORIÜS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Araranguá-T Blumeríau - Braço do Norte - Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanoq - Chapecó
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - IndaiªJ - Ituporanga -_ Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôr to União

Rio Negrinho -' Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - -I'angará - Tijacas - Tubarão - Urussanga - Vid
.

./

Agência CURITIBA: -:- Rua Monsenhor .Celsc, 50 Agência RIO DE JANEIRO: • Rua Visconde de Inhdúma 1
Caixa Postal, l)84 - Endereço Telegráfico: «INCO». <., (39 Departamentos)

:

Cai-xa Postal, 123!T - Endereço T.elegráfico: (RIOINCÓ»
'

Capita! Cr$ 22.500,000,00 Aumento de Capital Cr$ 27.500.000,00 Fundos de reserva C;$ 24.5CO ooo.oo Depósitos em 31·5-195>2 Cr$ 678.,154.004

BA.LANÇO ení 31 de.Maio .de 1952

---'-r-----<-�_.... ,---A_T_I_V,_O -----,�-r_I,�I__'� p _Ac__S_S_Iv_O --.:..II

IA - DI'::lPONIVEL
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da
.. Moeda e do Crédito 92.373078,70.

��423 173 30 "

28.34'0.274,60
r

9.60963o.3ó

B - REALIZAVEL /
Titulos e Valores Mobiliários
Apolices e obrigações fed ruis in
clusive 88 do valor IIUllIill:J! 'de

º,'$ 10.200.000,00, d-posttadas
no Banco do Brasil S .. A., á
ordem da Superintendeucia da
Moeda-e do Crédito

Apolices Estaduais
Apolicés M U nicipais
Ações e Debentures
Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos Çm C/COiTt'll1.e
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
Agencias no País
Correspondentes no PllÍS
Capital fi realizar
Outros Créditos'
'. .J
Imoveis
Outros valores

9 oH 633.10·
7 .6·26.�J39,(lo

23 900,1)0
,. 6.091 000:00 228IS.572,10

1 oo-l.ooo.oo
/

13213;-;"372.80
l.óu,r336,oo

5tO 129 276.oi)
4i'8.362778,3o-
20775.499,')1)
Io.ooo.ooo.oo

60f1000,oo 1 -.IRS 600 263.00 �
- 2626 8af"lo ,/

,

In�3 :99,00 1211.490 5l4,20,--�. \. � IC - IMOBILIZADO

:,� E�lficitU)s de �ul'so, .do
Banco �

inoveIS e te.os} lOS

Material ,de expediente .

Instalações

12 2,L3.89n.6o
234·9.623,50
117.35520 .

3'fI,oo 1471u.908.30

.

D·RESULTADOS PENDENTES
Juros 'e 'Descontos 3.012 602,60
Impostos 35993'131)

Despesas Genais e Olltl�as Contas
__

1 J_._72_9_.4_-3_7-o.,8�0
E - CONTASdeCOMPENSAÇÃO
Valores em garantia --...

.Valores em custod ia
Titulos a receber de C/Alhei'a
Outras contas

268.316521,20
4418�2307.o() \
757.278185,20
1l.18Uoo,oo 1.478598 113Ao

2,817274589,30

20101974,70 I
'1

......

GENESIO M. LI�rS
Diretor Superintendente

DR RODOLFO RENAUX BAUER
Diretor Gerente

ITAJAÍ, 13 DE JUNHO DE 1952
• .: I

--.

F - NÃO EXIGIVEL'
'Capital
Aumento de Capital /

FliUdo de ReSPI'V11 Lpgal
Fu lido de Previsão
Outras Heservas

'

22 500(000,00
27.50u.ooo,00

..

G c EXIGIVEL

D�TOS
a v rsta e a CUlto prazo

rlp Poderes Públicos
1

de Autarquias
\ CIII C/C Sem Limite
CHI C/C Lirnil.ada�\em C/C Populares _

em í./C Sem Juros
em C/C de Aviso.(

49183012,80
32829848 lo
153.723203,50
- 72 787 266, lo
-107.84,4.856,30
13.4,97568,20.
10.471.547,80

a prazo

rle Poderes Publico",
de' Autarquias

. a prazo fixo
de aviso prev io

818.995,60
7.ooo.00CJ.oo

1 ;;0.201.151,4.0
79.796:555,00

Outras RESPONSABILIDADES
'

Obrigac:ões Diversas
Agencias no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e outros
- créditos '

Dividendos a pagar

, 2.610.853,60
479917.913,60
48.728.599,60

12.974.797,00
278 894.90

H·RESULTADOS PENDENTES
C lutas'de resultados

I· Cc)1'1TAS de COM PE�SAÇÃO
Depositantes de valores em ga
rantia e em custó.l Í a

Depositantes .de titulos em Cõbl'.

do País
do Exterior

Outras contas

757.260.574,00
,. 17 6l1,20

50.ooõ.õoo,00
3.000.000,00
19.500.000,00
�.ooo.ooo,oo

.'

446.337.302,80 •

2378]6:702,00
678 154004.80,

544 511.063,10 1.222.66?068

41.511.4.07,

710.138 828,::'0

757.278.185,20
11.181.100,00 1.478.59&.113,

2817.274,589,

Diretores

OTTO RENAUX

ANTONIO RAMOS

-c.

..S.EHAFIM FRANKLIN PEHEIRA

\
_'-'

.

1 ""
• � ..

Chefe da Contabilidade da Direção Geral
, ,'I" I

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181

MUNICIPAL
, '. \.

-

.
I C) f" '.<' • '"'

OH. MARIO tVlIRANDA LINS e HERCILIO DE�KE
c

r � Diretores-Adjuntos
.

.

/ .

--�-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

�.
.

Decreto n. 62., de 25 de junho de 1952. .

. r constituindo' perigo para a vida dos transeuntes e a propriedade
O sr. Benedito Terézio de Carvalho .JUniOr, Prefeito Mu- pública e particular destoando, ainda', da estética da cidade, resolvJil�

nicipal de Ganoinhas, r.o uso de suas atribuições e de acordo Com D e t e r m i n a r :. --_
os artigos números 138,'8 141, do Código de Posturas, �pl'ovado I .

a) Que �e.proceda uma vistoria no mesmo, n.a for�a do

pela Lei n. 40, de 25 de maio de 1949. artigo 80, do Código de. Posturas, para o qual nomeia peritos o

D e c r e ta: dr. César Amirn Ghanem, \l<�ngenheiro do DER., e osr. Alexan-

. Artigo '10 - Fi'Cà aprovado o loteamento procedido pelos dre Novak, Diretor do D M E R.
.

... filhos de Guilherme Roeder, no terreno urbano de sua proprie- b) Que se cientifique os .pe ritos nomeados e o sr. C;ar-
dade, situado nésta cidade, as ruas Paula Pereira, 6 de Dezern- los Nunes Pires, procurador do proprietário do prédio a SH vis-

bro, 12 de Setembro, Marechal Deodoro e Curitibanos, com área torrado para o ato da vistoria realizado sábado, dia 21 do corren-

de 39024 metros quadrados. te, as 10 horas. Cumpra-se.
.

Artigo 2° _;_ Fica incorporada ao Patrimônio Munlcipal a _
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 5 de junho de 1952,

área de 16.440 metros quadrados, utilizada pelo prolongarnentô Ass.: Benedito T. de. Carvalho Jr. Osvaldo F. Soares
I. nas citadas ruas.

. '.

Prefeito.. Secretário. ,

Artigo 3ó - Revbgam-se as disposições em contrárío. Decreto. de 5 de 'junho de 1952.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 25 de junho de 1952. Benedito Terézio de Carvalho Junior, Prefeito Municipal
Ass.: Benedito Terézio de Carvalho Jr. Osvaldo Ferreica Soares de Canoínhas, usando de suas atribuições, resolve:

Prefeito. Secretário. • N o m e a r.:

Portaria de 5 junho de 1952,
. Altino de j Almeida Rocha para exercer, em comissão, h

Benedito Terézío de Carvalho Junior, Prefeito Municipal cargo de Inspetor Escolar Municipal, com a grratifkação mensal

de Canoinhas, Estado de Santa éatarina, usando das atribuições de Cr$ 600,00 (seiscentos cruze4:,os), a contar de l' dt> maio de

que lhe são 'confei'idas.. _ '.
1952. ..' '.

Considerando que o prédio de propried'adt; d9",Banco Na-, Pre,feiturà Municiplll de Canoinhas, em 5 de junho de 1952.

donal 'dó Comercio S.A ... situádo neFta éid'ade., a Praça Lauro 2)Ass,: Benedito T. de Carvalho Ir. Osvaldo F. Soares

Müller esquina 9a rua Getulio Vargas, indica nmeaçli,l de ruína, Prefeito. Secretárió.

Um bom rádio? Somen

PHILIPS·
Um nome

Um slmbolo
Uma qualidade

Será encontrado na

Empreza FUCK

A'
'CasaErlit
acaba 'de receber' um gra

e lindo sortimento de

blusas de lã

Moldura
I _.- -'"

.

Uma infinidade de tip
seu agrado preço de fiab

só"na
,

Vidraçaria Canoinhas Lt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I,

Fábrica de:

Monumentos, Jazigos,
,- �

Mauzcleos, Altares,

Pias, Escadarias, Pla-

cás, Cruzes,'. Vasos,"

Anjos,
r

etc.

57{),00"-'
239 859,00
614.060:60

'

429.016,4Ü
69.4�3,9q

630,00

105,00
5.143.00
28'362,90
J 3846.90

'

1 L.OÕO,30
50,00

\ 'I:

1.855,00

. ,�

60,00
10.78/1,00
22,84000

17 791.40
.

85.434.00

32.40
.930-.00

104.85,00
383,20

2.167,00
.

PATIÚl\d:ONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais '_

_
RECEITAS VIVER$AS

Receita de Cemitérios
' ".",

Quota-parte_ imposto federal sobre combustíveís e,

lubrificantes ",,'
-

""4 k'
,Quota-parte imposto. federal sobre a. re,n�a

4
15 o ..Quota prevista no art. 20 - da ,Const:tu�ç�o Federal

,

16 o' 'Quota prevista no art. 2:1- da Constltuíção Federal

,

L.,. RECEITA EXT�AORDINÁRIA
6 12 o, 'Cobrança da, 'Divida Ativa-

,: � 14 o Recei�a �e_Inde�izações e Restituições

6
20 p. Contnbmçoes DIversas
21 'o· Mtl.ltas

�.� 2232 o' Operações de Credito
,,' ,o Eventuais

10.310,10

998,00 848,00

,i-
55.346,�

13� 032JO -'o

11.535,80
V'o

2.069,00
,

4.398,00

90309.90

3,540,20

___ SOMA Cr$ '

.. ,.. ....
...

1740,06�,20 ''127.168.90

Saldo dispOr1ível do ex:r'cício de 1951 �,
--�

I
.

31 de maio de 1952

Edgard Mayer
--'

UirE�tor da Fazenda

675,00
215 Q()7,OO
612422,60
4.J.2863,30
80.434,,20

630,00

92.'10
]1.714,00
24325,00
181 7�,60
8·7,60l,0()

'" "'.�

12165;10

'1.846,00

55,346:90

132032,10

13,604,80
v '

7.938.20

.90309,90'
]867,232.10

97,704,40

19�4 936.50, .

Prefeito

Benedito loTo Carvalho Jr.
.

',," '_

.

�-

H (
ii: "":

;Jf--

m z.
�

Ü�dENTIL
-

BOF{GES' FILHo'UI ���,!
r- M�DI.cd

'

'.' '!Form�jÍo pela Ra . , .
'.

'

Ex-OficiaI l\lé'i:l'fc�ldade de MedICIDa da Ulllversldade de Porto AI

C. '.
co a Aeronautica - Prática nos Hospitais de P Alegre

IlrurOla
e CI' .

,egre -

pré-natal _ InIC�. G�r�1 - Tr.atamento pré-nupcial e �

C
EspeCializado em doenças de crian"a

� �
, onsultório8n' . ,

'I" S
.

�

CH Albu u .

exo a Farmacla-Machado - Residência à Rua ,)
.

q elque, Fone 28& - Canoinhas - Sta. Gata' "J
v1""'WXC7r:n..'

nna,�'.
-------...=

" .
"

••- ..;- Z--,S
'

j
,

'%.

' 'LiL"J

. ALFREDO SeULTETUS :"1
E�g...enheiro Civil .� Arquiteto ,,,J

,---�z..._
-

' ',p�""J
·\'1

'R' .\.�sGritorio� e residencia �

:-_c_a_n_Q_i�U:-h:_s:CO..._r_o�_e.;_l_A_l.:E..zu:..qu_e"l"'r_q_u�.e_/_��_n__;.-_F_'_on-:"e.,_�'2:._O'5:''�'=-JI"-', '<.,��,.�,., >

- S. Catarma "

�

=�

.4
,
)

Comunica 'i sua distinta freguezia, a sua mudança Pr'; CONSTRUÇÕES EM 'GERAL

para a Rua Vidal Ramos, 60,' Via Centro de Saude -

cemi.'�,' edio: de alvenaria ou de madeira - Barracões

tério Municipal, onde aguarda e agradece a prefefê�cia com '�."_PfO. efor�as �� �asas e outro·�. serviços '

qual sempre foi distmg,uida pelo bom povo desta' corno de
.' )�to e flS(ahz�ao pelo proprlo ellgenheiro.,

outras localidades e àS quais, continuará servindo com a mes- ."
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

ma boa, vontade de,s�r:npre. �,'
.. ,

�

( Encarregado em Canoinhas João Venancio
á ,J_Rua Curitibanos' s/no

' ,�

Aceita enoomendas' dê imagens �de todo ta-
,>

_--..;;...._'_'\_1-::--' '_'.;2_3x:_j � �

man ho, rnatorial o invocação, tanto. co,mo
_- de re·

�--�-----,��---.:_"_-2"'"

"
Dr Aroldo

.
""

-

trato? inalteráveis para turnulos=e foto-letrei ros de
� ( ('�����l�g .de Carvalho

(Inscritono·
I '

'

po rce' Iana
' ,'o

. ER rdem dos Advogados do Brasil, Secção do

•
'),

-: ,.p.

stado' de, Santa Cata.rtna, sob no; �o) I

,

FaçaiDf uma visita a�pemitério luni�ipal ou / aos do

,interior; verificando 1108808 trabalhos.:
'

. / �
,

v ,.

Não tive.mos Desses cinco aoos-. de atividades, oen'buma<
'

,
-.-.

rechnnâeão, dai aI efiélencia do mat�.ri�l\ empregado. .

'

..

� 'I', "

"

'''''tscritório e' residenc'ia.�: . \

\ I a
�.

Rua rVidal Ramo� --Canoinha's S. c.

Reserve '"·seu pedido até 'o mês
I --...:;...-------.:i:___�:.=.:::�.:.:..::�_

;"J

.
\.. '"

';;';--

de [utho de' c�ad,a ano,
,_ -'t1.,

"

, �

�&G==��aa�em� @�am�
�����m&3DS--Bmam�==*='��--

__�"'·i

. PREFEiTURA' MUNICIPAL· DE CANOiNHAS.�

é-'" �iiidll(ete dá Receita ;,Orçamentarja, r,ferente ao� mês de �iO de, 1952
..

1•

�,'"

•

c

� �:�:\I; ," O I �c R'I rv��r:_AÇ Ã O

�_:

' -/ A"le�o�1::�;:r
A

:1.1
,� ,RECEITA Ó�D�.NARIA

I Tributária

, v,

( ,
•

a) Im):.l0stos
',io 11 1 I Imposto 'I'erritoríal

"
.

,

.� 12 1
I Imposto Predial

o 17 3 • Imposto sobre Industrias e ..

Profissões

o 18 3 Imposto 'de' Licenca ,.,

.

$
o 2� 2 Imposto sobr� Exploração .A g�icola e Industrial

o 2, 3 Imposto sobre' Jogos e Divrersoes

r b) T9.xas

Taxa. de Conservação de -gs tradas
•

.,/

Taxas e Custas Judícíáríaês- e
Emolumentos

Taxas deFiscalização e serviços Diversos

,1 ,24� 1 Taxa de Limpeza Pública
.' ,,"

1 27 1 ',Taxa Cadastral.
c,

-
,

- ..

Inventários b
;',

ci�s ,�C? ,ranças, contratos e outras causas

trabalh� cOmer;rfIlS, J�)jreito indus�rial e legislaçãçr"da
N aturalisações e titulos declaratorio

..
' Causas Criminais.

.
s.

46ENClA' JOÃO SELEIE
qistribuido� dos; afamados caminhões:l'

�er(ede$ . Be�Z .: J�el1ill.!lt - federai'
,utomovels M-ercede$

.

Senz e D. K. W.
'Z t�, Tratores HANOM'Â<i 'e REHAULf'
,. �o!or.et.'Esta�ionários, e, (crijuntos e.
letrj(Os =; eeça� e (,Acessórios e-m geral.

"
O F I (INAS' M E (A H I (AS'

Rua p� Pereira" 16 �,.Tele8r.: Sermão -:Jone, 1-79
CAHOIHHAS • (aix,. Postá I, �12 ''''_ Sta. Catarina

./-

.DR. SAtJLO qARVAlHO.
'. ,

'dr

\ 1

,

, .j

�l
vi

�

�

�,,1t. .��
""<�

i

�,

.-�

"

'!I L(i�
',U

-
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t' AgradeciJ:l).-ento"
�lsidoro !:Totrak, ve!? de, públíc.o _agrad'ecer a to

, das as pessôas, e ao sr. Prefeito' Benedito T. Carva..:

lhe;> Jr., �que o confortaram é auxiliaram por Ôcasião
dó passamento de sua, esposà.' i ' �

-Lore_na Bernardes de Oliveira,
e convida -parentesi..e. "àl'l1Ígos, ,pára a niiss'a, de 7' dia I,que em intenção de"';�:�ma "'a]má, manda- rezar ·terçá Ife'fra, dÜi/1:. 'de:ju.1ho, ás' 7- horas, ,na Matriz Cristo Rei. :' i

f���;,i:nai-s:�S!�)a\o 'd� ámi�ade'e religião �gradece: •.
:;

J,!,

�anoinhás,' .28 de jUi1ho de 1952. I
" - Ism�MR�"""""""""""�BB�RM"�""""-"i '

'/�nwB'.'�i*�5m-����w..-=....�@���e,'gw���'���mMmm��...

II

t ,� Hora$ >Que,Pas�am
�...._

.

As horas passam, qÚiF silencio, {riste'
Indomavel desejo dereoer àlguem=

"

Saudade de tudo o que já não existe,
��Fugaz anseio de não existir tambem.
,

,
,

, í
E as horas passam e o silencio insiste
A esperança morre. e a saudaae 'vem
Finda-se tudo e' a vida persiste
E matar aqui ... e reviver alem,

• ,."

'!ii

\

- .

Passam-se as,' noras e envelheço tanto
'

Porque soluçando pela noite em fora
A[isttlro ao serena, meu amargo pranto

_E C�1nO as', horas, túd€J vaí passando
Até meu sonho já esta. indo' émbora,
Peregrina estréia que vai se apagando!

P. ALMEiDA "

--...·""'l_�l---
)'e:I "',

ANIVERSARIA�-S�
� ��;, ,( Despedida

Hoje: a menina, Lídnéía,
-

Esteve' nesta redação. 'a�'
filha do sr. Pedro P., Portes; ,

.

companhado de sua exma.
srta. Laureei, filha sr. Jorda- \

D E lid Cesposa, Ó, sr. r. UC] es "

','

.no Righeto; a .pro�essora s�ta, "Cintrà, que nos vela apre-'
Iolanda Trevísani., o menmo :tsentar suas despedidas, por
Alceu Mülbauer. A

'

'motivo de suá transferencia
Amanhã: srta. Silvia Pau- desta Comarca para a de

lina Linernann; dna. Maria, Tubarão. �,', ' ,

espo�a "do sr.. Artur Bauer; ; ',>" "'-

@ sr. Ladislau Cubas. __' Acompanha' a familia . do
Dia 30f<dnas. Ana; esposa Dr. Cintra, o nosso .muito :

do sr. Gustavo Radke; Selma; obrigado, com votos de pe-.
esp. do sr. Alfredo CvPaula: e renes felicidades. '"

Izabel, esp.' dq .sr. Antonio da
. Silva; sr. Norberto Fiedler.

Dia L, àe julho: dna. Leoni
esp. do Dr, Rcmeu Ferreira.
, Dia 2: .os' jovens Alcides
"Schumacher "'e E.citl-olino , A.

Mayer;, ós' s1's. ,Izidoro Kret
zer e Alfredo C. de Paulal,

.-, Dia 3:- a m.enina ,Miriam
>- Adelaide RUdOlf; Dna. Na- "

,

�' tália, esp. '--Valerio Silva; sr.
'

._,
Almerindo 'N. -Ehlke.

� '"
. Aos .aniversariantés nos

sos parabens,' com votos de �

perenes' felicidades.I ..--"._

..

Falecimentos
t FaJ�ceu, qucf1'ta, feira
:ÜÍna,- em plena 'flor da'"vida.

'

o sr. Emílio Stoeberl, filho,
do sr. Francisco Stoéb�rl. .

�

APRESENTA �

Vlbe_ ""Vera,Cruz,"
HOJE, A� 20 horas e Ama::.
nhã- em Matinée - As 17�'11-s.,
Arrnàior comédia de tód5s
-tem);'o_s :: _Rir a valer' .com of/'
m)lJóres galans. do CInema ,

Spencer Tracy},Joan Bennet
; v,e Elízabetti 'Taylor em

L ,,:", "

,

O: Pa-pá'i da Noiva
"0.,, 3ó;_- 'e 40. "episcdíos ,

O Farrtasrna do ZOrTO

AMANHÃ', - Ns. 20 horas r

Areias' Ardentes: "-

com Fada Sántoro, CyH Far
ney, , José Lewgoy "

e Rena to
Restier - Imp. até 10 anos

Segunqa ferra.-, REPRISE,

,I Ter�a fe;ra: - Af:, 20 hortas

Cavaleiros aa Serra
com Charles Staret o moci
nho, n'umero um do Farwest"

Quarta feira:'� REPRISE

Qblinta feira - As 20 horas
Eà�otionMnte drama', contari
de;> a vida amprQsa da espo

.

sa de, um' médico ,_
�

, A 'Sedutora Mme. 8,ow,Bry'
, Estrelando Jannifer Janes,
Van Eflin,-Lois Jordan.Tarnes

,

Mason e Jene Lockart
""-

Sexta Feira - REPRISE

domingo' proximo, 6 de julho

Gavião do Mar

, ,!:

D Chuvras-
lx_ ,""

I' .!
eana

a � •

.......

. -- ..
'"

e Noite'

N, .ç,
/

Cónfei ...
o

1 Padaria
lq_ria 1

Paz à suá alrriá.
_

_

/

'�
- Ocorreu terça feira, ,o

'

c paSSélol'nento da 'sra. Loreria�,
"'esposa do' sr� IZjdorô NQvak,
tr;ato�rista mur:icipal. "

Nossos 'pesames.,

,

.

�impe�' de, PO�IS� é
.

Poços" Novos
"Procurem' ó se'hhor

l ",' Wal�6miro ',�Ferreira
"

; Te�e,fon.e 2.14

e
�-

Antigo Klein' - Agora de, propriedade
do sr. ROBERTO TODT

�

, "

'_,

,

de 1952,- N. 2.10

(.'

Dia 6 a �redlizaç�o do TOrneiq Inicio', ,

Dia 200 inicio �o Campe'onato da 'L.E.C.
A Mater Canoinhense

,

acaba Foi fixada a data d'� 30, do
de informar oficialménte=que-no. corrente corno ultimo prazo para
primeiro dorníbgo de julho se- a entrega dás incrições dos atlé-
rá realizado o 'I'orneio Inicio, tas a Lec.vportanto só resta' ho-
com,8 participação do Ipiranga, je

.

e' àrna�h� �ra os c!ubes 10-
'Canoinhas, -Tres Barras, Bela cats ternínarern. de Inscrever
Vista e América, Dia zo cerne- ,8f'US jogadores, haverá muita

, çará o Campeonato, desconhe- correria com certeza, pois o mo-

cendo-se atê o presente a Ta- vimento dos ultimós dias, ii lu-
bela' dos [ógos, o que será di- tá dos clubes pata inscrever o

vulgada na próxima semana. maior numero possívelde joga-
A despeito, da forte pressão. dores tem deixado nlüTfa gente

Ipirarrgista os 'aHétas do «Mais, admirada. Vejamos o fim de

Querido» já se inscreveram pe-
tudo isto ..•'

lo seu clube, e sob a orienta- OBSERVADO';:;.

ção técnica de . Vaní - estão s�

preparando ardorosamente para VE"N'D'E",'_"S·',Eum feliz desempenho" l'lOS certa- ,

me préstes�a iniciar-se )-

De-fontes seguras fomos in-.
um automóvel Sedan, qV?

formados que Edgar, ó defensor .tro portas, 36 - completo. e
alvi-celéste não disputará o cam-" em .estado de novo. 'l_

peonato. ele «5?i,,'COi rendo a mes-

I, ,p,'
-

d' ._',
'",� .. ,

'd r:eço (' e n(,�l':HH)
'ma noticia a respeito o vete- ' ' c- ,

1'8n:o «Manteiga»,
J" Tratar nesta redação. 3x

I '.

Sociedade Beneficente Operária-
CONV1TE· Sai'le, à ,Caipira.

=,

Confi�mando a nota 'div;;lgada. pela R�dio Cánoinha�tlvida
mos ós distintos Associados e -exmas. támilias para o grande baile
'a caipira que esta Sociedade realizará a 28 {ia corrente; na séde' do
CLUBE CANOINHENSE,-.abrílhantado por animado cOlijmlto ' mU-
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São igualmen\e cOllvidados os ólrs. s()c-i'o� do, CANOJNHENSE
,e da S E. E�VAL, som respectivas famílias: ',.

, Ha'verá completo se�viço>de bar" quentão, queimada, et'2.

Esperàtnos que todus, apresentem fautasi,Fls adeql'laq'as, para maior
facilidade da corni"são julgadura, r)oid S'erão ,oferecidos tres vªliosos
premios à,i! senhoritas e senhoras que: se destaeBl'em cumo mais; ori
ginàlme[itt� vestidas "
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Será a eeguinte a comissão, julgadora: - Itbass Seleme e Senho
ra, H6go Mayer e Senhora e 'Basilio Humenhuk e Serí·hor:a,

. Aos sts, associados da S.' B. O: pede'se a apresentação do ui·
Limo talão-recibo de maio, 'na portaria"
Reserva de mesas rIO Clube Cauoinhense com o sr. Zelador.
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---....- A. DIHETniuA

t',·," A�grade'ci I).1�en t01::_.__
�rancisco Sto�berl e Família, �em,·c,po�,

meio �deste, externar seus agradecan��t-os,
a 'todas as pessôas que, por ocasião do fàleci-
meIlto

-

d,_é- seu..Jilho �,'
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EMILIO STQEBERt..,
, oco:ni{fo dia 25, a confortaram 'no dolóroso itan- '

se, apresentando pesa·mes, enviariHo 'flore-s, cartões
ou acom oanha�do o morto à sua últini'a morada.
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�' Outrosim, convida seus parentes e amigos
do extint.o, para assistirem a Missa de 7° Dia que,
em intenção de sua' alQ.'la, mandam' celebrar, ara
2. de julho, quarta f�ira" às 7,30,horas, na Matriz.
i. .

A todos hipotecam sua imorredoura gra�'
tidão,,�'Gom um ne_us lbes pague-.

Canoinhas, 28 ,de hmho de -1952. '
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fP'A �:A 'FE R I DA S';
E: C Z E M A '5,
1rNFLAMÃ_ÇÓES,,
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FRIEIRAS', I

"'ES P I N-H Á S,"ETe�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


