
Oliveira explicou --a finalidade da foi constituida a 'seguinte, comis- Miguel Lemos 17, 5°, Apartamento Carvalho, Alfredo Mayer, Aroldo
reumao, fazendo brilhante retros-: são organizadora da Campanha: f?02 - Copacabana, Rio. Carvalho, Luiz Pacheco Reis, AI-

. pecto da vida e da. obra do nos- Presidente: Dr. Osvaldo de 'Oli- Comunicamos prezado" amigo tavir Zaniolo, Osmar Nascimento,
so imortal coestaduano, analisando, veira; Vice Presidente: Benedito constituímos comissões angariar do- ,General Francisco �li.veir.a, Se-
detidamente as realizações do ex- T. de Carvalho Ir., Tesoureiro: nativos reposição busto Dr. Vitor . g�ndo Osva�do. Üliveira, _Paulo.
Ministro da Viação em no so Mu . Luiz Pacheco dos Reis, sendo ain- Konder esta 'cidade pt Pomos sua Rltzmann. S�lvlO Mayer, Joao Se
nicipio, realizações que o creden-

.

'da organizada uma Comissão de disposição. Banco Inca dez
�

mil' .
leme, �nhmlo. Burgar�, . Ore.stcs

ciam como um dos grandes, sinão : Levantamento de Fundos. cnuze iros primeira prestação e au- I Procop_Iak'e Mllles L,UIz Zamolo.
o maior h.eJl_feitor· de Canoinhas, Deliberou-se, ainda, expedir os torizamos contrato- acordo sua " x-x-x

' .

Pre�tadós esclarecimento� sobre telegramas que vão abaixo trans- caI:ta pt Governádor Irineu Bornhausen
a eriéo�enda do busto na Capi- critos:

'

/.
'- Saudações cordiais. '(Ass.) Os- P(l�çió ?o.verno., - Flo.ria_nópoli�

tal 'Federal e sobre 0 seu .usto, Do�tor Adolfo Konder; ,
Rua valdo Oliveira íBenedito Teréaio Organizada hoje comissao pro

_________. ....._' ----. reposição busto Vitor Konder esta
-------...........-------.....--

,
,. cidade lembramos V. Excia. nos

�ilnta Cat'!rincl, 19 de Julho de 1952
.

Numero 213 ,honrarià contribuindó pessoalmen- .

te reivindicação nome saudoso
patrí� pt
Cordiais saudações

..

Osvaldo Oliveira - Presidente �

Aroldo Carvalho - Secretario

Doutor Aderbal Ramos - Flo
rianópolis,
Comunicamos p�ez'-do. amigo

organizamos hoje comissão popu-t
�c�atm �� ·���st� �C· m��: '��Il�[�M[ YA�HA ,: - �crc�tC: IWASS' SHfM[,� <;�s��n����IÍ�it!�n�o:nJ::ae:�

( CIRCULA' AOS SABADOS cidade pt Lembramos seu nome

queira nos auxiliar pessoalmente
esta campanha reivindicação nos

so saudoso+patricio pt
"�a<ios cordiai�

-.

. l·
: ·"O��aldo· Oliveir�'- Prestâente t.
Arolde Carvà,lho. - Secretario

,_;'lniciad�, há p�uco, pelos Dou
tores Osvaldo de(Oliveira e Aro]
do Carvalho coadjuvados por um

� grupo de amigos e admiradores do
preclaro catai-inense Dr. Vital'

,Koryder, há pouco é pouco toma
·

foros de coisa concreta a campa- -

nha que objetiva a reposição do'
busto -, do imortal. catarinense na

Praça Pública em n�s�, terra natal.,
Segunda feira ultima, na séde

do 'Elite Tenis Clube. teve lugar
a reimião de constituição das' di
versas comissões que levarão a

termo o movimento. Presentes os

srs . .-Dr. ,.osvaldo de' Oliveira, Be
nedito T. Carvalho - Prefeito .l\1u
nicipal, Paulo Ritzlllann - Juiz de
Direito em exercicio, Segundo O
liveira, .>Altavir Zaniolo, Orestes
Procopiak, Módesto Zaniolo,/ João
Selerne, . Lui� Pacheco '(los Reis,
Milles Luiz Zaniolo, Rolf ,Wàlter,
Antonio Burgardt, Alfredo Mayer,
Silvio Mayer, Saulo Carvalho,
Osmar Nascimenfo," Üsvaldo .

Koch, General Francisco, de'
-Üliveira, Aroldo/·' Cafvalho' e

í outros, o sf Dr. Osvaldo . de

Ano 6 Cencfnhes-

FONE, 128·
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SEM' TITU[O.u
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,

x'x-x

Não são as j'flstituições, nem as leis, nem os

governos que fazem' a grandeza 'das Nações
•

J

,mas o valor e a conduta dos cidadãos"ç

O ;;.� .

,
> C'A:NOINHENSES! poucos patriotas como o solda

nosso- carisstmo colega -Ãlbipo 13Udant, na impbssibíli-: ."" Possam .0S nossosespiritos, ir-
J

•

do 'que foge no momento de pe-
dade de' atacar o Govêrno tachando-o de 1natifyco, ata- manados por uma só vontade, se gar em armas.

ca-o pelas previdêncies rque toma, pelas hiiciaritras qUE' promove, ccncentrarem numa ideia una, de

p:los nlelnsr�.,m,.en. tos-que introduz... '
.....

"

r .

'

""',�,
.

,..

.urn plano único: progresso, bom Entregar-se 1i"'ociosídade, aos
c

c, '. • -

'
'

,
•

- vícios, 'danificar os edifícíos e·
Durarrt .... '�,Q reinado pessedista tudo"."foi..

·

ensaiado para ser i-.·� aspeto e a,ss�io de -nossa urbe.
rblícasé,.. praças pu licas e tornar-se trai-

niciado o .c�lçainento, Aconteceu ii esse t�pittaúte melhoramento '. Tememos. partenum progra- dor da familia, da sociedade, da·

b mes�o qtt� a muitos... outros" pf0jetos e planos que não ·{oralll ma qe 'edúê"ação que expresse PJltria ..

alem� das promessas, dos Cbate-páp'os e dos '!e�tudos". Hoje, quan· ,a 'vontade:' finbe de todos os

do �stá ,o munici·pio entregue 8' hCjmens de· VIsão,. çle descortino, Ci'fadinos de- bE'm, e que se pro- Despertem()s, pois, os espíritos ".

_e de grllndt! çapacidade de trabalho, quando há .H·âõimo de go- ponha a_ m'ovimentar e fazer adormecidos, toquemos os cora

vêr'no'" é' li -Plã�á Cadastral está conclurda'; a'Viia dos Operários" éircular as bôas ações e as bé-, çnes endurecidos, exprobemos.
da Municipali&tile iniciada, o Cemitério Münicipal< em condições las atitudés da vida. 'Seja o nos-

a indolência dos .seres acomo

de ser ':hãbit�·�"" qUl:!lJdo foram abf'rtos" mais de, três quilome-
-

so lema a.primorar a educação
.

datícios, indtferênte ao nosso.

tros de ·rih�ãS' :;tUas ·no perímetro urbano, qUl:!ndo'foram construi. -de no� ger,lt�, p0.is,· o nosso progredir. 'para que todos -: go

das dezenas <dé' quilometras de n.ovas ezstradas�munidpais.e estão . pr;ogresso e a vitoria da solida- vêrno!l! governados - se unaÍp,
sen'd� conser:vad�s to'd\iS .as existentes;· quando-foi já 'iniciaq,(j o�",riédàde humana, depende do nu- �e com'pletem, ,S� ,harmonizem,
serviço de mecãnizaçãô da i"ecertá e contabilidade da Prefeitura, '�rhero de individuos e.ducados, t 'jul'lto� tmbalhem para o en-.

quando as obras do calçamento fá 'v'ão adeanta,d�s e o'servlço iibasteci:
'

dis'postos a bem servír, a ser grandeeÍmentó de Canoirihas e'

menta d'agua' da cidade v,ai passar da� ind3gaçõ�s e 'dos estúdos '!itil, a bem agir. gran�êza �h.LBrasil.
para'a realidade,".c�lçamento. é farolagem... 'Canoinhas tud,o Nossos c0rnções não devem-.
deve à iniciati:va pàI'�icul.nr .• , d�r guarida.....ás nuvens sotnl2!-jas

.

N
,-

", da destruição. Zelem()s pelo que
, � seto:f estadual. ·obi�rva-se a -J;l1esm8' _v(;mtade de traba- é nosso, não perrpitindo que

, 1ha1', de cànstruirl, de' melhorar. Não obstánte; o' nosso. nos.'!Jos instintos desnobres ou de
caríssimo colega entende,.. êle que nunca sa:i de casa '. que -as nossos amigos nos le\Íem â inu-

.

estradas nunca foràm tão mal conservadas, que as pontes cons· tilizar os bancos de noss� praça,
.truidas há mais de',t'l'initaj anos ê ás quais o" seu 'amado'PSD não quebrar os focos' da iluminação,
dispensou a' rilen�r atef.içãº e nem cogitou de sub�tituílas, começa- _ arrancar galhos das árv.ores 01'-

'l'àm'a apodrceéêr desde que se instalou no Esta<;!o O Govêrno da UDN... namentais, ati-aves,sar por c!nla
.

• '.< ,
'

. do$ canteiros, jogar pjpéis e
I. A d,espeito de construidas há decênios.' atravessaram .? rei..,

càscas de, frutas naE calçadas e
·

n.ado pessedi�ta em muito bom tst�do, satIsfazendo plenam€'nte na's vias públicas. �

Ás 'áspiraçõ� dá pQpulação .. Empossario o novo Governa??!', su�

Bitamente, corno por encanto,,,,apodreceram as
.

obras prImas do

·desgovêrno anteder...
•

. <

Ora,' ora, senhor Budant,' respeite um' bocadinho mais o seu

proprio jornai. Procure um médico que ·l.he receite dóses de bom

senso três VE'zes ao dia ... e se possivel' cavalares.
.

,
,

A 25 do corrent�,' na Matriz
do Sagrado Coração dé Jesus,1
em PetróJblis, Est"fldo do Rió'
de Janeiro, dura.n'tE a Santa Mis
sa das 7 horas 'serão o.rdenados
sacerdotes os no'ssos conterrâne- .

o's Frei Simão Voigt, pertencente
Conservemos sempre limpa ·.a 'á tradicionalfamíliA cànoinhense
frente denossa resiélencia, âando. e Frei Lueínio Wzorek, de urna

exemplo a.cs vizinhos e .bôa im- dás mais d�stacadas fanülias de

pressã? a0S visitantes. coÜmos c1lJ n'osso interior
.

Frei Simãu Voigt cantará aLimpeza ou sujeira retrata fi-
sua Prinle[ra Santa Missa Sole-elmente os, habitantes de um!:}
ne' na 'IgreJ'a .Mat�iz'Cristo Rei,. c'asa ou 'cidade.
de sua terr� natãl, a 6 de agcs-
te proximo, entre grandes sole
nidàdes liturgi.c'íi's,. •

Frei Lucínio Wzorek canta.rá
j'

o �o�r�o ào s�. Irine� �ornhausen,'� �sse meSID(I q�E!
outrà coisa nao faz smao aumentar Impostos, reeqUl-1

pou o Departamento· de Estradas de Rodagem em Canoinha.s, do
'!tàndo-I) de caminhões novos, de trator e' de novas motonIvel'a

'doras; ,já destinôu - em dois anos • 1 9.00 saca.s de., �e�ente� de

tr�go 5elecionadas aos nos.sos lavrado:es; �ol�clOnara" aInda este

a"no e definitivamente, �ens,e de_ene.rgla �letrIca que .h� b.ltlt�,� �n�s
as� o Norte. Catarinense e qu� desafIOU _a arg"ucla do� ,admI
nistrado�es" pessedistas.. conclUIu' as ?b:as ,do Q�ar�el e �o
Grupo Escol�r de Pa.{3anduva que reSIstIram. herOlcamente- ��
providencias do Governo ante�ior e t�mou _mUlta� outras medI-.

das de interesse geral, mas, amda aSSIm, nao. satIsfaz. o sr. Bu

dant que desejaria um Governador que segUisse a rota. traçada
pelo sr. Boabard... ,e

E, quànto 'ao tri-gl), ':':-6'" só tocar para ? f'rente"" e. rapida
.

mente, para recuperar o tempo per�Ido em :pa�sa_g(, �e-:-·
cente quando o que se fazi� 'era tocar para traz•••. 'hoJe, felIz-

mente, a-o musi_ca é outra. �

-

Educação não é
.

apanágio dos
ritos. Há·muito gral'lfino de pes
simo compúrtamento e 'infinida
de 'de pessoas modestas de es�

merada eduéação. ..'

Ser educado somentenum sa-
.

Ião, em presença de sen.horas
e senhoritas; ou por estar sen

do observado, ou; a:inda, pfJrque
isso Jhe� traz Qroveito ou.é co

varâia! ou louvor é covardi� e

egoismo.
.

Infelizmente existem pessôas
saturadas de egoismo, .éuja alma
Dão alimenta O\:1tra ambição do

.

que a do interesse pessoal.
Triun�emes pela grandeza de

carater; cumprindo com vj.r'ili-;,·
-, dade nósso dever"pqr.ser dev.ér,'
por ser leI divina.', Tril-oalhemos
'pelo, berl?-' coletive,. � .'

Os in:di<fe'rentes a_o. progtess.O
de sua Pátri'a7Ds que .d�slei.x!üri
séus 'd,evel'es {te cidadão, 'são .tão

) ,

Sôbre os /,palpites" felicita'iP�-nos pela 'certeza que temos
. de que Canoinhas já . está. li_vre de pàlpiteiro� que tais.

Entendemos, aliás, e é1 palpite, nosso, �xclusivo, copy�eigth,
que a Ponte sôbre o Rio Canainhas .

deverIa ser constru,I�a no

. "Rio Agua Verde"; seria at,é original...
.

, x-x-x � .:;

Deputado ,Fernando ,Olive�ra
Assembleia Legislativa - FI<>ria-'
nól?olis.

..

-

.'
"� ,

Ürganizamos hoje Cbmi&.s®.'::ru�-
.'

vantamento Fundos repbsição��its- .

to, YitQ.r Kor{der 'esta �id�de' pt
Solicitamos ,l?uà�'C�laboração� apre
sentan'do Assembleia moçãó de
aplausos e prç;}!!te- lei ab'ertura
cré�o:�uxilio Governo Estado à
mtei'atiWt pt." . Abraços
OsvaldO'OJi..veira.:" AmIdo Ca"rvalho
, Concr:eti'zou�se, assi�, a lSam
panha pró reposição' do l5usto Vi
tor Konder em éaBoinhas. ·Canó·i- .....
nhas, merc& de Ueus, vai se 're-·
dimir de erl'O�. êometidqs. e r��
rar, condignamente,; á injustiça
praticada cOIitr:� ,r íne6toria. do
imorlal e'stadisia p�tdcio.
De nossa:)'p��t'k: frafiq.uÇ.a�0S à

Campanha as nóssas mo'desta&;, co
lunas, assegurpnd� -ãos se�s onga- ,

nizadorés .' a nossa decidida co-

.laboração ..

sua. Pr,inieira. Missa Solene na

Capela '·de Sª,nto, .Ántonio, em

Rio. da Areia, .deste Múnicipi'O,
�s 9 horas ao ditl 3 de agosto
proximo.

OrdenaçElj)
�.

Sac��flotaI.

. .�»
�. ,

Dr. Aroldo O. Carvalho
Ausente até 30 de Julho

, ,

"Correio do Norte'" reg_�str�n
do o actmtecimento, desde ja le-

.

V8 ,suas melhores congratulaçõe!;l
\.80S novos- Sacerdotes e- ás tra
'dkiollais,' familil'.s Kohler, Voigt
e WzorE'k, todas exultantes de
satisfação.

- .

V�
. ,

-.:- CON"VIT'E .--- :-. '/\
. ,

' J
O' Bouqu�t Club, ·co_memorando o se:u 31°. aniversA

rio de fundação, anuncia 'papa .26 de julho úm grande bailEq
denominado "Baile da Neve".' .

'

.

' ��rão eleitas a' ��inh; e' \ Princesas' do respeçtivo
CJub. Entre as candidafas .destscam-se os nomes das srtas.
BE:rnardete Ma..yer, Evef'5írl Friedrich e Rosids Tihnel. AIE(t:-

portant.o, cabos ele
..."

"1., '

",
/

.:-'

e samba.

anima-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO' DO NORTE
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-

Fábrica de
>, ERN-eSTO

Estofados em Geral" de
FlSC'H,ER,

XARQUEADA " Km. 2 � CANOINHAS : Sente Catarina
----------------i........�>__--__----__---

,
' Grupos' Estofados Q(U Veludo d�-Cr$ 2.300,0 até C�$ 4.500:,00 - 4 cores.

I '"
....

1

t Grup.9s Estofad8_s -eH\ Gobelirn de CI:$ 1.800,00' até Cr$ S.8OQ,OQ.
-

" -

__ I
,,'Grupos Estofados em Raion e Sefírreta, em diversas COFes,

,
__de Cr$ 2.200.,00 atê Cr$ 4.200,00.

tr ,

�

�
.

'

-, Bejébe e diversos modelos.
, "

,
,

_'J

larmtraria São Carlos Ltdu.
,-� -

'

Divans de Cr$, 450,0.0. atê Cr$----85o.,Qo.

Colchões de Mola de Cr$ 300,00 até Cr$ 70.0,00.

Cdlcnões, de crina vegetal Sofás-eantos em qualquer modelo.

,

Comunica' a sua distinta freguezia, a sua' mudança
: para' a Rua Vidal Ram_os, 6,0, Via Centro da Saude � Cerni
:tério, Municipal, onde aguarda e agradece a preferencia com

.qual sempre foi distinguida pelo' bom povó desta como de

outras Iocahdades e as -quais_continuará servindo com a mês

-rtia boa vontade de sempre.
,

", '.
-

\...... '

Aceita encomendas "de
,

,

manho, material
'tratos inalteraveis

porcelana.

Fa�'8m Bma visita ao Cemitério Municipal ou aos 'do
interior, verificando nossos trabalhos.

- "

Não livemo� nesses cinco auos de atividades, nenbuma
reclama�ão, 'dai a efiCiencia do material empr�gado.

Rese'rve, seu pedido para Fi�nados,
até o 'mês d� jUlho �_e cada_ano.

"

Fábrica de:

. Monumentos, Jazigos,
.

Mauzoleos, Altares,

Pias, Escadarias, Pla-

cas,·· Cruzes, Vasos,

Anjos, .etc.

jrnagens de todo ta-

e i nvocacão, tanto corno> de re

para túmulos e foto-letreiros 'de'

\

19-7-52

. REGISTRO . CI�IL
EDI-·TAIS

\,. �

no jornal Correio do Norte da
cidade de Canoinhas.

Cartorio de Paz de Pspanduva,
7 de Junh� de 1�52.

ALOIS KARASINSKI

Ofidál do Registro Civil

EDITAL PR,OCLAMAS' N 152

José Maria Furtado Pr-imo,
oflcial de Registro Civil, aeste
distrito de Major Vieira, Mu
nicipio e Comarca de Ganoi

nhas, Estado de' Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Carlos Bojarski, natural

deste Estado Canoinhas, onde João Baptista de Góss, escri

nacseu aos 12 de Outubro de ,vão de PayÓi�trito de Paula

1928 de profissão lavrador, '801- 'Pereira, Comarca de Canoinhas

teiro, residente e domiciliado Santa Catarina: Faço saber \ql;le
neste distrito, filho ligitimo .de vão casar-se João Rocha e Ci-

Felicio Bojarski e de Daria, Ca- dalia Alvei\ Ele solteiro, opera-

rolina: Bojarki,' naturaes deste rio residente neste Distrito, nas-

Estado; e Izolde Werner, natu- cido em Roseira Estado do Pa-

rai deste Estado, Maíra, onde raná aos' 2·5- de Julho de 1933.

nasceu, aos 2,5 de Setembro de Filho legitimo de Trajano Rocha,

1931 filha ligitirna de Leopoldo e de Rosa Rocha. Ela. solteira,

Werner e de Dona Aana Vitt" domestica, natural e resídente

werner, naturaes deste Estado. deste Distrito, onde- nasceu aos

.

16, de' Agosto da 193-4" fílhaíle-

gitima de Narcisa Maria álves.

Quem souber de algum ímpe
, dimento acuse-o na formada lei.

O presente, edital foi afixado em
,

meu cartorio e no jornal (Cor
reio do N@rte".

Paula Pereira, 22 de �up.ho de
195�.

<

"Apresentaram os documentos

exigidos pelo _artigo 180.' do '

Código Civil Brasileiro; N;s. I

a 5:fl€ alguem souber de a1-

gumfrnpedjmento, oponha-o na

fórma da lei.' Lave o o presen-
. te Edital, para ser afixado nes

te Cartcrio, �o. lugar de costu
me e publicado no jorrial-ceCor-

-

reio do NOI'te», da cidade de
Canoinhas,

.

.Major Vieira, em 4. de Julho

de 1952. .

José Maria' Furtado Prímo,
I

Ofici�l do Registro Civil�
)

o '

João Baptista de G��s
Escrivão _

1 '\

,�Vende�$e'
Um�data de terra, si

tuada á Rua José Bojteux,
ALOIS KARASINSKlj Oficial '

do Registro Civil de Papanduva, junto ao Armazem do sr.

Comarca de Canoinhas, E�t!i!dp �mHi<\no A. Se-leme.
I

'de Santa -Catarina, etc. Tratar com .Alfr�do GarT
Faz, saber que pretendem ca-..;" cindo, tone 261,; n/ç�dad,e.

• sar: José de Oliveira, natural de
. "

Estado do Paraná, nacsido em

,OA de Maio de 1899, de profissão Vi.dr()$: _-
ferroviário estaCio civil solteiro , ..

domíciliado Tun�landi8 neste Toda Especie, qualquer
distríio e residente em T�nelan-'." comprimento, largura' ou

dia, neste distrito, filho legitimo grossura. ,

d.� Ere.w.> de �1ivt;;ira e de Ma._- .

Preços sem éoncorrencia
na Luiza de LIma, e Anna AI- .

VE:S natural do Estado do Para
tia, nascida em I' de Agosto de

1909, de profissão domestica,
estado civil solte ira.idomiciliada
e residente em Tunelsndíu, nes
te distrito, filha natural de Ma
ria Ritta Alves. /'

só na '

Vidraçaria 'C�,u_?:oinhas Ltda
Fone 277

Faz saber que pretendem ca

sal: Mílítão Haas, natural deste
distrito de Papanduva, nascido
em 26 deMarço de J931,lavrador
solteiro, domiciliado e residente
em Rio da Prata, neste distrito
filho legitimo de Oscar Martim
Haas e D. Brunislava Cerniak

Haas, e Maria Vieira, natural

deste munícípío, nascida' em 19

de Agosto de 1932, domestica,
solteira, domiciliada e residente
nesta vila de Papar.duva, filha,

legitima de Anselmo Vieira é
de M:JriF Luiza de Souza.

bom e barato
·sempre lia

(!afSfl, t,,,,ttta:
Perdeu-se

Um relogio Roamer, no
Clube Canoinhense, no dia

do baile caipira.
Gratifica-se a quem entre-

ga-lo nesta nidação. lxFaz saber que pretendem ca

sar: Antonio Martins de./Souza,
natural do Estado do Paraná,
nascido "lU.] 4 de Fever,eiro de

1929, guarda-chave, solteiro, do
miciliado )e residente, em Tune

landir, neste distrito, filho legi
timo de Adão Martins de Souza

e de D. Azemira Hortz de Lima,
e Maria Damas, natural deste

distrlto de Papanduva, naspida
em 28 de Junho de 1930 I do-

,me�tica, solteira, domi�iliada e ,I vidr aças quebradas?
,resJdente em Tuneland18, ne�te

'

. / ..

." ,

di'strito .,filha natural de Maria Dl�que para fO]\le. 277 e a

Luiia Dâmas. Vidraçaria CanoiuI;as Ltdél. a
tenderá com prazer _á domicilio

um automóvel Sedan, -qua
tro portas, 36 - completo e

,em estado de novo..

Preço de ocasião
Tratar nesta redação. lx

Em sua casa existem

Apresentaram 0S documentos

exigidos pelo Art. 180, Ns. 1 á 4

dú Codigo Civil. Se alguem sou-'

ber de algum im'pédimento opo
nha-o na forma da_-Iei. Lavro
:'0 presente par.a ser �fixado no

lugl;lr de, costume desta Escrlva

nia de Paz do distrito e publicado

Perdeu-se,
.�
'lia dias, um 'pregador ca

mafeu, objeto, de-- grande es

timação. Gratifica-se a quem
achou' e entregar n/redação.
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.:ç - ;Coiiversando cem Dr. H'1{
"i:aldo'c Ferreira, Presidente .do

"

.. "

.

.\-
- Mais Queridó, viemos. a "saber

-que: sementes o 'C,anoinha' E�C
- dos, clubes do:-Município 'não
mereceu um" cd�vite de seu' co-"

.: ii'mãô;('llvi�q"elesre para' os- fes':'
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DQ.CÇ'·�I!1liI!IA.A "":�tJ�··�1·1.çI:Q,;A"I� �iE.' , A,�.J.ç'\lI�IW;&·S··�f\�r-16: �"I�\i;I,ft4F\ �I :t��:�:Fnk. 1i./'1i. \..P\lt�Vlf'�Inr\' .-

8ahm(ete� d., ÓespeSéf O'rçamentaria' referente' ao' mês de. Millo.. dê: 1·952 Gov�rnQ M'unicipál
Decretos assinados pelo sr, Prefeito

Código
( Local

.r

EDUCAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo
Material didático em geral
Reparos de prédios escolares -

. Despesas diversas

A1uguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E.
COl\1PLEMENTAR

Pessoal fixo, ,

Vencimentos de 'professores de escolas isoladas, sen
do: normalístas e ginasianos, padrão M a Cr$ 850,00;
'regente" ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00; não' ti
tulados, padrão I, a Cr$ 600,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a.,
o-s 500,00
Gra�ificação aos professores .que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parta.dos res-

pectivos vencimentos
-

,

Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados

<

de acôrdo
com o art. 8°. q� Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

3 6 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
3 60 ' Pessoal 'fíxo "

,

3 60 1 Inspetor Escolar - Padrão T

3 64 Despesas diversas
3 64 1 Viagens de interesse do serviço
3 8 SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

!,8844 1"
Despesas diversas./ /'

<! Contrlbuíçâo ao Estado, para manutençâo dos cur-
� sos normais regiona_is anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório" "

Bolsa escolar e enxoval, a um aluno que cursa a

'''Escola Industrial de Santa Catarina' por conta
do município'
Bolsas escolares diversas '---...

I SAÚDE PÚBLICA .

_ SUBVENÇÕES" CpNTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas \

Ao, Centro de Saúde do Estado
· "

SERVIÇOS DIVERSOS
, Despesas diversas

'

Desobstrução de corregos e rios
: Drenagem- de terrenos, alagadiços
Limpeza de valos, boeíros e sargetas-

,<
_

\ FOM�NTO
.

'.
FOMENTO DA P�OPUçÃO VEGETAL

Pessoal' varíavel '.. .

) ,

Operár:ios serviço fomento da produção' vegetar
.

ll'faterial d� consumo '.

Material -serviço fomento 'da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

,
Pessoal variavel

,

Operários serviço fomente da produção animal
Ma!-erial de consumo

'Material serviço fomento da produção' animal'
.

. SERVIÇOS ,INDUSTRIAIS'
. I:NDUSII':âI.;<\S FABRIS E MANU:[fo'FUREIRAS
Pessoal' vartavel

.

.

· Operarias serviço extração de..l?edregulho
Operários serviço extração de pedras '

.

Operários fábríça tubos, de cimento- .'

, ;

--

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal variavel

'

Zeladores de cemitérios
'Material de consumo

Para o serviço de cemitérios

. SE,RVI..__ÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA:

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO' DE
, LOGRADOUROS PúBLICOS

Pessoal variavel

Operários dos serviços de ruas das' vilas de Três

Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira
· Operários do serviço de ruas, praças e [ardins; da

. cidade '"

Zelador da Praça Lauro Müller \
Material de consumo ,

,

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas

Transporte de material" para serviços de ruas, pra-
ças e jardins ,.
Combustivel para veiculas em serviço ná cidade E- viías
Planta cadastral da cidade e plano urbanistico

· CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS'
_;::;-Departamento Municipal de, Estradas

-

de Rodagem

3
3 O
3 03 .

:3 03, 1,
3 03 2
'3'04
3 04 1

3 04'2
3 3

3 3'0
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31 1

3 ,84' 2

3'8'4 3
4'
4:8
4'84
4 8'4 1

4 9·
4 94
·4 94 1

4 94 2.

. 4 94 3
5
5 1
5 �l
5 H 1

5 í'3
5 li3 1

5 2'
5 ��

15 21
5 23
5 23 1

6
6 �\
6 4'1:
6 4:1 1
'6 41 2

6 41 3

6 9
6 91
6 91 1

6 93
6 �3 1

8 '

8 1

8 11
8111

8 11 2

8 11 3

8 13
8 13 1

8 14
8 14 1

, 8 14 2

8143
8' 2

-'.!.'
",;&

8 20
8' 20 1

8 20 2

,8 20 3

\ a 20 4

8 20 5

8 20 6

8 21
8 21 1

I

,Pessoal fixo
DiretoÇ do D. M. E R - Padrão Z2
Escrituraria D, M. E. R. ,- Padrão U

Operador de -Maquina � Padrão Z2

Ajudante de operado'r, de maquina - Padrão S
.

Fiscal - Padrão U
' ,

Dois Fiscais - Padrão.,T
Pessoal variavel

'Operários serviçós estraâas e pontes dos distritos
de Três l3àrras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira

-

)
,

DESPESA ORÇAMENTARIA,

Anterior I Do mês I Total

23.876,60 3.646.00' 27,�22,6Q
.

38.150.00 16.265,00 54.415,õo
4.050,00 900,00 4.950,00

2.580,60, 600,00 3,180,60

2.983,60- 140,00" 3.123,60

6.153,50 15,00 6�168.50

8.000,00 2.000;00 lo 000,0.0

4.900,00 1,4QO,00' 6,300,00
10.000,QO..

"

'1.200,00
10.000,00

6300,00 7.500,00

11.700,00 1.300,0.0 13.000,00

I.
'

; <.

30,,908,00 4.8-86,80 35.794,80

, --

, :\ 1.499,60
.

280,00'
1.306,50

".

: 85.167,00
.

21.050.00

4.500,00 500,00

2.075,00 400,00

;'

1.610,00 480;00

.\

800,00' '200,00

,

4.830,00'
14.665,2,0

.

67,0,00
7.800:00

1,000,00·

-

!

1.677.00
6-3'21.80

1,365,00

1.600,00 880,00'

(Por Jayme Borja)
5000,00 O jornal '''O ESTADO", .de

Florianópolis. logo após ser co

nhecida a lista dos que votaram
.

2.475,00 8 favor da emenda Nelson Car
neiro que pretendeu cancelar da
Constituição Federal a expressão'

2�090;00
- "vfn'culo índissoluvelv.para per-
mitir a implantação tio divorcio
no país, publicou um editorial

,

� 'acusando o deputadoWanderley
Junior de ter passado um tele

i 15-0,00 grama ao Exmo. Sr. Bispo Dom
Daniel, de Lajes, pretendendo

-:;,..
mistifica-lo. A acusação fora a-

penas urna explosão do velho ran
ço politico de investidas pessoais,
tão a gosto do Diretor daquele
matutino Florianópolitano,. ,

O telegrama passado pelo de

'\- putado Wanderley Junior afir-
mava aquela eminente' autorída- DECEETOS DE. 7 7 52,.

1.000,00 ,.

de da Igreja que a simples as- O sr. Benedito Terézío de
sinatura de úma emenda não

-

Carvalho Junior, Prefeito Mu.
,

. comprometia o voto, era, muitas nicipal de Canoínhas, no uso de
wezes, Um gesto de cortezía de suas' atribuições; resolve:
< co.lega �ara colega. Não h.a �:ssa Exonerae.ia- dirl.
,aÍlrrtlatlva um ato de mistifica- _., I' a, pe*-t:>,. .

ção mas a' realidades- E o líder �e acror[iO com o a�bgo �B,
da bancada catarinense da UDN

- 1 em
'.
do

.

Decreto-lei n. 700,
5.5Q(),OO agiu' com cautela é tat'o,politi�� :

de 7, de J��,hoc de 19"5�2 '. ':
22.465,20 pois que cs ataques que esta- RODOLFO 'JABLONS'KI, do

vam sendo feitos na região ser- cargo de.Fi�al Exator, "'paqâ'O
rana aos deputados, Waldemar S do Quadro Unico do, MÚl'!J-

· Rupp e Plácido 01impiô pode- cipio, a contar de hoje, 7 de-ju-
1'.000,00 _riam concorrer para a: ausericia lho, de 195�2. '

.

'

"

'

,dos '�esmos ria
_

votação do
,

Prefeitur�� Municip�r de Ca
· ?i�nano; .u�a vez que os ataque,s noírrhas, ernl7....7-19õ2;·
,lnJust9S' írrítam sempre- os, es-

ptritos, por mais seeenos que
Benedito Tei:ezio· Carvalho J'r.

sejam. Dos- dois deputados acoi- Prefeito.
'

: mados de divorcistas, apenas Osvaldo Ferreira Soares.
um o ê, o deputado Plácido O· Secretario

, límpío- que se não fora a sua

arraiga:dà. convicção poderia-tal-
· ves submeter-se a orientação

3 042,00 do' seu lider, �e, dig�. se de
·6.32t,8b passagem, tem. o maior respeito

pelas questões de concíencia.
I

O deputadoWaldernar Rupp
não é e nem, nunca foi parti-2.480,00 daria do divorcio e conserva-se

i obediente- á orientação da sua

Igreja.
"

Ma;g voltando á afirmativa do
'�deputado Wanderley Junior: "A
ássínatura de emendas não obri

,

ga ao voto, é quase sempre um
"rnéro g-esto de cortezia entre
. colegas". E na verdade o é. A .

VEN'DE-SE' ,

propria votação da emenda Nel- - '

san Carneiro fez prova eloquen'
te, Assinaram a emenda cento
e poucos' deputados e somente

quarenta e seis votaram com.ela.
Onde, pois, ã. mistificação 'que

lhe-atribuiu o jornaL_- O Estado?

F.ábr�ca .
de Sabao \

�LWIN F.·G. BEULKE·
CAMPO d'AGUA VERDE· -"- Fon� 294 - CANOINHAS

, \

.
Decretos. d� ;1.. de' julho de, 1952
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas 'atrí

, buíções, resolve: _

Nomear para estágio probatório
De acordo com o artigo 15,

item II, do Decreto-lei n. 700,
de 28-10-194'2. /

Waldemiro Helko para exercer

o cargo de Jardineiro, padrão 0,
do Quadro Unico do Município,
criado pela Lei Municipal n. 183,
de 7 de junho de 19[52.

'

1,499,60

280.;00
1.306,50

106.217,00
"Me ifi

- ,"

.

.isti ]caç�o, .

'-

\

.
,.

.

l •

eORAX

Alberto Paul para exercer' o
cargo de Jafdineiro, padrão O,
do Quadro Unico do Munícípío,
criado pela Lei Municipal n. 183,
de 7 de junho) de 1952. ;-

Orlando. Nascimento para e

xercer o cargo de Jardineiro, pa
drão O, do Quadro Unico 'do
Municipio, criado pe1ã. Lei Mu
nicipal n. 183, de 7 de junho
de 1952.

Waldemar Carlos Stange pára
exercer o cargo de Zelador do
Cemiterio Municipal, padrão H,
do Quadro -Unico do Municipio
criado pela Lei Municipal n .

'.183, de 7 de junho de 1952.

Isidoro Novack 'para- exercer

o cargo de Operador de Máqui
na, padrão S, do Quadro Unico
do Municipio, criado pela Lei
Municipal n. 183, de 7 de junho
de 1952,

Alfredo Pinto Tabalipa para
exercer o cargo de Ajudante de
Operador de Máquina, padrão
S, do Quadro,Unico doMunicipio,
criado pela Dei Municipal h. 183

..
de 7 de junho de 1952'.

Prefeitura'Municipal deCanoi
nhas, em L de julho de 1952.-
Benedito' Terezío Carvalho Jr.

Prefeito
.

Osvaldo Ferreira 'Soares
Secretario

-

.,-.

na estrada de Canoinhas
a Major Vieir� um' pneu
mático de.chevroletcom dís
co completo n. 750Dx20.;

Gratifica-se, bem 8;, quem
. o entregar nesta redação ou

.

-ao sr. Damazío Usbanek.em
Major Vieira. 2x

um automovel Sedan,- qua
tro portas, 36 - completõ e

em estado de novo.

Preço. de' ocasião
Tratar nesta redação.' J�

TU PY .:.. LIGIA
--- -

'

'

A venda na Fabnica, nas casas atacadi$tas e em todo
-

o comercio varejista· da praçà.
? CANOINHENSES � PRESTIGIAI O· QUE '�É NbsSO·.�,
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:QdVttrno 'Municipal
Ràqueri.mentos. despachados durante o + mês da

-abrít de 1952"i::i' _

. Weru;eslau Narciso Proehmann Recf. transf. area 2"00 m2; João 1\1,a
ria Ferraz licença. p. estabelecer-se: Antonio Schermak . idem merca
(lpr toras; Alexâridre Bess idem; Valentim Banak Sobrinho baixa c.!!r.riinbão; João Iastrombek idem ferraria; Antonio Ferreira "lic., est.;
I>Jovino Vieira' pires idem est. gen, alim.; Marciana Kuminek baixas
carro-dê lavoura; Prudente Bley do Nascimento idem; António -Lilla
e "sua mulher trâ'nsf. areâ 2717 m2; M. Lepper & Cia. S A demoli
ção predio; Juvenal Gonçalves de Almelda transf, carro de lavou·r.a;·
Terezinha C. de ,Âgosti�ho 45 dias, de licença;' Julw·-C.da Costa doa
ção arca dez terras: Vicente Cavalheiro baixa carro .de lavoura; Pe-
.dro Humenhuk idenly motoc�cle�a '� bic!cl�ta; J,oaqúim, de Paulà Vi�i.

ra transf. automovel; Antonio Moreechi lic p. const, garagem; Klein
& Cia. transf. -area 1,200rn2; Henrique, Voigt 2 m2 consto mausoleu;

" Euclides Ferreira Iic. para um hotel; Francisco Bechel e sua mulher,

transf. 'area 800m2,;' Roberto Adan baixa bicicleta: Argemiro Fernan
des' idem carro de lavoura; Armando Lavina transf" caminhão; Ca-

"

.mila dos Santos baixa carro de lavoura; Paulo Voos transf. bicicleta;
,David .,,N_ovaski lie, com. Am-l). genertis Alim.; Irmãos

_
Dornbroski

Ltda. 'idem trasf. Ind. e Prof; Abraão Mussi Cia .. idem automovel;
Cen. Esp.' Dr, Alfredo Quintjno de Souza doação 'lote .�. 72; Lau
ro Ribeiro lic, est, Gen. Alimentícios; Radio Parque Uberaba lic. inst..

: na cidade; Jovino Thoinasi est. géneros alimenticios; Mfll'tim Mundt
idem baixa dfas bicicletas; Raul Pereira idem � carro lavoura: Esta
quio Moreira Filho lic, consto casa' madeira; Marcelino Castrá idem
"e3t. casa ;.comerciàl; .üisemíro Siarkoski baixa sapataria; José Herci
lio Azevedo idem bicicleta; David Wavzenchak e sua mulher trasf,
área 1814 in2;' Wenceslau .N� Prochmamm 'transf. área 600 ti12; Ma-

.
noel Martins de Sóuz!l idem área 1000 m2: ,Irmãos Zug-rnann rico consto
"muro; Miguel Procopisk Requerendo transí, caminhonete; J (Ião WUDi'derlich idem; Guilherme Padilha baixa carro lavoura;Waldomiro Ra..
tochinski lic. moinho- cereais; Estanislau. Zeonioski transf. área de
800 tn2; Alcyr Woitexéin lie. est .

com bar e sorveteria; José Dubiel
"ê sua mulher transf, âreâ Ele '8oo�m2; Afonso Pasda Milteheske baixa
carro lavoura Ana Luckachlnski Baixa imposi,ó 'predial; Orides Rocha
'idem baixa carro lavoürra; Antônio de Barros transf. bicicleta Alber-

.

.,to Grein idem baixa carro lâvorlraj Ana, Emídio. Raul, Jovino Iloeslér
e .Ema Hoesler Milbauer tràns{; área 1.60Q.m2; Francisca Ribeira..

Costa cancélam .imp. jl!'edjaI;: Helena Urbaneek idem baixa Imp. pre-
.

, v dial: Borges' 'Pereira íde� "g�n' alim, e têddos; J\ugusto Haensch transf.
:,caminhão chev�ol�t;, f!mã?9. Chagas baixá 'imp. ol�ria; Engelbert ,Fi�st';li .�ransf. ca�ro,I�'iOuraf Jose Fern�ndes Pe.drosa baIXa bar e Sorvptena;
Jôão Roque de Souza ttansf.'éa..mÍnhonete; Willy Wóigt idem c;:ítninhãó;
Antonio Iarochêski baixa. carro lavoura; Pedro Kolche!!ki lic. est, casa
coiller-êi�I,; Jôaqüiín Viêi���de Lima transf. área de 800 in2; Francis
co KJog,inski idem çaixa carro lavoura; Gustavo,Taborda i�em engarraf.

"bebl.dàs.i _Antonio Ruteski naixa im!). botequim;, Luiz Doeditz e sua

'muJ'htIi- 'idéfil "transf. área 8000 m2.
''''''_' Pre{eitura Municipal d� 'C�nuinhas,- 5' de)'HJ�o. de 1952.
.

. Osvaldo Ferre�ra Soa·res - ,SecretatlO �

-

RequérimE!ntos .despa,chados ,durànte' O mês/' de
.. ,

.
'. '" ,. ..

.
M,àio de 1'952 �,

'" JoV'jiÍo' 'Emidio 'feque� .Iic •. p..se est. posto Gas.: -Arno Curt Hbffmann
·
idem 5m2 cemiterlO l)1unicipal: Pa._l,llo Dalchau lic.>,est. com· casa co-

�, ·"ói.e�c::ial: Família EjrJilli�(y Soares 5'm2' cemitério mU,nicipal: Jpão Kop
:\\pes:""bai,xa. impo�t0. car!o Javoqra: Dúlila de Melo, Kuchnir 60 dias de
,Jtéépº:à:�,Joã,o AbI'l,lã0 SeJflme baixa· imp. bi'cicleta: Southern Brasil
FLlíinheF & �CôroQiz�ti'on"Company ,Incoi'púrada is.enção de' impóstDs;
.R�u! Pereira ·�oeder-.ira-�lsf. area 800m2': Raul' Pereira Roeder 'idem
,,?oom2: Adir,. Prohmanll lic. constr. casa madeira: Darcy Wiese tl'aQsf.
JIma bicicleta:. Felisberto ·Aristides Bub idem Certidão Negativa: Eg-

.

'l'anislau Mucha,1l Jic.vcomer'; loias: José Mend'es Jordão Certidão Né-
':gativa: Ervi-n� ttéÍ1her' Úansf. 'area ,80om�: José Mendes Jordã,o liç.

• ,e8t .. ,haI' 'e sorveteria: ·Pa-úIO Jarchel idem p. ,est. oficina mecânica:
""" f!i.A. G�rcirido &' Qia. Ltda. -Certidão Degat�v,�: José Kumioek transf.

,'carpinhão: Miguel Proc0piak 'baixa carro passeio: Leopoldo,Honorato:'(,úJ'e OHveIT-a )it:, p .. cstab.:. Regresentações Tupan Ltda. lic. p, estabe-
.

.�'t!i" �lecer sé: Edgar Saus'en lic .. , p. con8trúir um tumulo: Serrarias IrQ1ãos
"

�

'FeIOa-ndes I\c' baixa dois caminhões: 'Sibasti'ão Fig'uciredb transf. tuna
·bicicleta:· Frauci'sca. K.opctoski .lic. estabelecer,-se,. Celsa' frutas: Fran'cis�
'co Leo.06ro Rodrigi;les,1ic. p. demolir uma casa: Gustavo. Ratke bai,
�xá _imp. Botequim: .tórge Pereira lic. p. se eHtuncleccr:'Jacob .Kavvà
.
e sua' màlher transf. area-140m2: 'Carlos�Teodorovicz.baixa imp: car", .,'�

1'0. la'{oura:'José'Moteir'a transferencia�'+bicicJeta: 'Í\Hguel Soares &
Gonçalves lic. p. se cst. mercado cavalo: Ernesto Ff'roande.s' e sua
mulher transf. area 800m2: Paulo Fischer transr. aut'omovel: João
Freder�co Siems idem. ,,Ivelasio Co'-elho 45 dias de lic. p. trato saúde:
Alfredo. . Scultetus

'.

lico" est. " como,· engenheiro: SimpUcie PPFeira
Ribas ttansf. carro 'frete p; carro.láv-oura: Nicolau Bopko tl'ansf uma
bicicleta: Francisca Dra.ilki Dombr.oski.'lic. constr. casa de madeira:
Pedro RoZãk1 baixa carro lavoura: Empreza U Cato Ltda. Certo pon

�Ito emb. e de�Cinb.\ AIda, Schroeder lic. p. est. com botequim: Alfre
· do Keilner ide!)) 2:- via carta aforamento: TeodOl'o Boreck� transfer.

e.; câminbãó: Albino" R. BiJdanta Iic� p. dem@lir um ín·upo: ·Adolfo Fer
- reira de paula IÍc-c-p. se' est.

�

Gen, Alim,: Franéisco Lapget baixa I

· imp. alfaiataria:"'João Dias idem bicicleta: ,Manoel Cirilo. da' Silva:
demo!. casa'madeira: João Wiginéski renovo lic. 5m2 terra cemitério:
}Jorgê Porcelli-tracisf. cau;inhão: Ant6í1:Í9 Seleme cancelar' im·V. ca�a

.

fruta�: Can�ido Mves �e sua mulher t�auiif."ár-ea 800m2: Alfredo Kel
lner 'baixa imp. camínhopete:. Can,dido. �A-tv�s'e sua, mulh,er-:' transfe:�. renci� área 800m2: Henrique Vo:igt_ lic.�eonstr. casa residencial:, Ir-

· mãos Zugmaun, Mv.ai'â licença indústria: José Moreh'a e sua mulher
transf. área 80ofu2: Begãinb Cerdera Filho lic. constr. cerca imbüi'a:
Evaldo. Oscar Mâítge çancélai imp. casa' frutas: Pe1ag�a 'Pienkiovski

. p. renovação ,.terreno cemitério; LuciJda ignes Burgardt exoneração"

"cargo profess'Ofa: Viütório Kle'lJ;.1 bai�a ,bar é 'padar-ia: Abelado F,er-�, �reira Ribas traQsf._ ímp. qÜn!I!hão: cOscar Gu1:lherr,ne Lenz idem 3a�'
. Viá ''carta aforamento: J'oão Vieira Sobrinho lic. p .. est. com bar'bea

:ria: babel CarV�lho do. ,f!rado idem eXl'llleracão ·-cargo. professorz Victor<
Soares de CarvaJ'h<;> reQe);V'� .terreno Ce:miü';-do: 4oplogico Cemtjpental
Circo lic. 'pa.ra armar barraça: Miêc�esl�ií Bojarski cancelar duas me� ,

S!1S DUhar: Carlos Brandes .iâem ,carro·,l�voura.
.

..
J

�,

:pre��iíura Mu-picipál. .de.-.,Jjanoi�àB:"-'6 de junho. âe�.f952.
:',

: '.

OsvRldo �Ferl:eirll Soares·" _: Secretário
�i!�

,

' ,,# l' ,'� ,."

� PREFEITURA�M'UNIGIPAL:"1DE' "C�NOINHA,S
Balan(ête da Despesa ;O,r�arnentàriâ referente' ao mês de Maio' de .:19'5'2'

{';" ,',,\ '
'.

Código
Local

E:>ESPESA ORçAMENTARIA
Anterior .1 Do 'mês '1"'" Total'�'

8 21 2

8 21 3
8 22
8 22 i
.8 23
8·23)'1
8 ;W

'.8 24 1

8 24
8 5
8 51
li 51 1
8 53
8 53' 1
8 7

8'84 2

8 9 �
8,94
8 94 1

23il90,80 12.535,00 35.725",8'0
"1:206,40 ",.1.206,40
r

2.189,00. • 573,OQ 2.762,<JO
1 �

. -,

23:039,80 4,397,5'Ü 27.43.7,30

. 22.213,60 10.859,50 '33.073,10
22.488,5'0 7.100,50 '. 29.589,00

.'"

-713.860,00. 13.�?O,OO

Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas ,'-" ,.

Zeladores de estradas j

Materíal permanente
Aquisição de ferramentas, ,

. Material de consumo

Para serviços de -estradas e' pontes
Despesas diversas .,

,
p.,.,

Combustível para -veículos em serviço de estra-.
das e pontes ..

2" Custeio fie' veículos
c

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal variavel

.

Operários serviço de limpeza publica :
, Material de consumo

.

Para servíco de limpeza públíêa
€ONSTRUÇÃO E GONSE�VAÇÃO DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL

2.400,00

8' 72 'MateriaPpermanente
,8 72

c.

1 Para 'serviços de próprios municipais
8' 73 Material de consumo '"-

8 73 1 Para serviços de próprios munícípaís'
8 8 'I' ILUMINAÇÃO' PÚBLICA
8 84 I Despesas diversas
8 8it l Iluminação pública 'da' c-idade e da vila de 'rrês

Barras .- /'...... . .

Energia para motores, reparos de instalações, e ou

tras despesas
. &.

DIVER�OS
Despesas diversas , .,

s: i

Para aplicação especial em.benefício de orde� r�r�lr
consoante o disposto no art. 15 § 4 <:!_a ConstItUl�ao
Federal,

.

ria construção e conservaç�o de rodovias
Aplicação da .taxa rodoviária

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO,"_'_

8 94 '2
9
9 (l
9 00
9 00 1
9 2
9 24
9 24 1

. <) 3
9' 30
9 30 1

9 31
9 31 1
9 .34
'9 34' 1

.9 34 2
9 34 3
94,

9 84 2
9 84 3

9 84 4
9 84 5

Q 9
9 94
9 .94 1·

/'

I 800,00

9 94 2,
9 94 3
9 94 4
,9.94 5
9 94 6
9 94 7 •

9 94 8

I

\

.� 800,00

3.000,00

480,00
9.787.00' 3650,00'
2.0QO,OD 500,00
2.000,00
2�OO·O,OO '� 500,00
2.00Q,QOr" 506,00
690,00 25,00.

. 7.495;00
7t7.437,30 1=.=1755:=.4==.7""'2==,7""0
./15.000,00

'

52.269,10
307.226,10

6.320,00

596,00

I

Pessoal fixo
,

Aposentados ... . _,_

,

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇOES E RESTITUIÇÕES
Despesas �iversas

.

.

'.-é '

.

Restit. de Ilm.p e. taxa� de' exercicios encerradbs
. ENCARGOS 'TRANSITÓRIOS

Pessoal fixo'
,.Para substituição de funcionários e

'rios licenciados
. pêssoal variavel
Para admissão de->extranumer.áiio&
Despesas diversas '

.

Constr;ução de prédios .

escolares e aquisição
respectivos terrenos .

Ccmstrução de· casas populares
Salário família .

.

( _

PREMIOS' DE SEGURO E INDENIZAÇÃO�·
" POR ACIDENTES ;i

Despesas,diversas' �� :!: 1 .. Seguro contr� aciden�es n.o tra�alho
Seguro de bens moveIS e lmovelS9 44 2
SUBVENÇÕES, CONTRIBU�ÇÕES E AUXILIOS.

9 8. Despesas diversas
'

9 84
,Contribuições _ a institut9s dê, aposenta��r\ias,.9 84 1
L. B. A.' e S. E. S.'L

i . .' ...'. . ..

'

.

Emolumentos ou custas OflcIal RegIstro CIvIl e JUIZ

Subve:rições concedidas por 'lei a· di��rsas institui'-

Â.��iliO�à "Associação pró Ginásio de. canoinhas," �

Auxilio à -Associação dos Ex-:Cornbatentes do Brasil
-'- Secção de Santa Catarina '.

.

DIVERSeS0
.

'"'� ,

Despésas diversas .

" .. "

Aluguel prédios intendências, cadeias_, correios
tel�fones
'.

:..
�

Despesas imprevistas .

:

Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler .

.

PenSão .a' Agostinho 'Peixeira d� Lima "'.

�Pensão a João Florenti1)o de Souza.

Despesas policiais «t jud}ciárias
Aq\H_§ição' de placas

7.142,10
.

7.000,00
12.000,00

Cr$
\

Restos a pagar de ·1949
Restos a 'pagar de 1950

,

'Restós s· pagar de 1951

CREPITOS ,ESPECIAIS
Vencimentos do S,ecretario
em disponibilidade
Saldo �qllisição Motonivelad'ôra
Aquisição Boous do'Estado

.

,
.

SOMA 'CR$

12.082,50
100.000,00.
442.700,00
1.64.6.715,õo

, .§aldo para junho.
SALDDS DISPONIVEIS

. Ná Tesouraria'
'No Banc.o "tnco"

\48,;Q15,5,0
39.168;10

,

Canoinhas, 31 .de .�a'io de -1952

Edg_ard" Mayer
Diretór da Fazenda'

14.834,00

i
, '2',623,90 '

2·°°9,00

104,00

2.100,00

2J8..484,00

7.900,00

596,00.

'j; c',

.. ,� ",;./.

1.800,00.'
;

�':766,or
.

�.

9.000,06
,12.00Q,oO'

,480,00
1.3:437,00,
2"500,oQ�
2.000,00.,
2.500,00.
2.500,00
715,00

7.495,00
892.910,0.0

15,000,00'
52.269,10

307.330.10'

14182,50
100 ..000,00
442.700,00

1;8p5.199,oQ .

99.737,50
1.964.936,50,

ti-', _

Benedito T. Carvalho�éJr.
.

'

Prefeito

...;...

,:Gilberto 'A>.' Fonseca
�

,�Resp..p.
,

,

4.

J'
, I

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



>-

CORREIO DO NORTE
,

>. oR�7NTll BORG�S FIL��-,'

,M f: D I C_O
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto Alegre
Ex-Oficial Médico da Aeronautica - Prática nos Hospítais de P. Alegre
CirUrgia e Cliniea Geral - Tratamento pré-nupcial e

'1' pré-natal
__,_ Espeei,alizado em doenças de crianças

CO,nsultóri,o �nexo à Farm,ácía Machado

-,
Residência à Rlla

Cél. Albuquergue, Fone 288 - Canoinhas - Sta. Catarina
.

'- ,.
�.

_ t ?!1i§JN'l MHA pt!6 ,wg J(ilR'JIIIaS__
'-
.... '",

,
>

ALFREDO SCULTETUS
.'

- Arquiteto \Engen heiro ci-u
'. '" .

\ CONSTRUÇÕES EM <iERAL
, ,

Prédios de alvenaria/ou de madeira - Banacões
Reformas de casas e outros servkes

,Projeto e 'fiscalização pelo proPJlo, e.nge'nh'eiro.
, , 1

_

"
"

"

ORÇAMENTOS 'SEM COMPROMISSO.

'En(arregdd� em (enolnhes Joãol Venancio
." ,

"

,

á Rua (uritibano$ t,n E-;�

/ 'Dr' .Aroldo 'Carneiro de Carvalho
AIWOGADO

,I (Inscrtto na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do' ",
.

',. lfstado de Santa 'Catarina, sob no. 360)
."

.

,

c ,

............. Q .
,.

,

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

.
A�iveis"e comerciais, Direito industrial -e legislação do

,

. \tra�alho .

-: N·at�::'isé1�ões. �;t�tulos declaratorios.

'�
"

" ,-,ousas. Criminaís. \
,

..............__ . , -----\
_<-{ I )

,

.

,(tscritório e residencie : I.
,

,Rua Vidal Ramos Canoinhas· S. C.' . \ .

�.
!

AGENCIA· J(tÃll SEtEIE
'.

'I)istribuidor dos afamados' caminhões:
\ -\

.

Mercedes Benz, - Re'n9u1t .. Federal
Automoveis' Mercedes Benz e' D. K. W.,

Tratores �>HÀNOMÀ(j e RENAUlT.
Motores- 'Estadonários e Conjuntos e-

. "

létricos .. Pecas' e Acessórios· em geraL,

OFICIH AS ME CA MI (AS;',
'

Rua P. /Pereira, 16 - Telegr.: Sermão .. Fone, 179,
CAH,OIHHAS -. Caixa Postal, 12 '0 Sta, Catarina

_J

Dr." I\rmando de Lara
Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OQVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO-DE SINUSITE 'E'

"
'

,
,

'OPERAÇAO DO. BOCIO (PAPO)

Consultório permanente: Porto União1
Á_

Casa Erlita,
acaba de receber um grande

e lindo sortimento'de

.

blusas dr lã "

".,

Um bom rádio? Somente

PHILlP�
Um nome;

Um simbolo .

úma qua1ida�e
Será encontrado ná

Empreza FUCK.�

\',

Moldtiras:
,Umg, infinidiic1e de tipos a

seu agrado 'preço de 'fabrica.
só na '

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

Làs, \Jãs e m'ais .Iãs
um va'riado sortimento pelos

menores preços, já em exposição
EMPREZA ·FUOK

'.

, .
-

\
- :::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I·:�:E·

COMPRA E VENDA �� B�nco I�d. e' (om.,de Sta. Catarina sJA U.. DE IMOV.EIS" ..
" , .'. . .

.' Si Matriz: ITAJAÍ .
-

"

Élnderêço telegrafíco: «J N ç O» i:�Anexo ao escritório de ::
--

. '

',::..

T d D .•.

advocacia do Dr. Arolde H. \. exss e epositos .....- ,

' ::

Carneiro de Carvalbo.ie sob ii CO�IAs' DE �mUIMtHIO' -

>

"

COMIAS A PR�ZO: .��
a responsabilidade dêste, a- , :: A Disposição 2%a. a. Com aviso de 30' dias 4%a. a. 'i:
chã-se instaladoum Depar- ii Limitada , 3%a. 'a. " ,; "6 "41f2%a. a. :�
famerrto Imobiliário, que- :: Particular 4%a, a. " " '��90 " 5%a. a. 55
mediante módica -comissão, ii Limitad�specia141i2%a. a. :: ... :: �, 120 ", 5��a. a., iiencarrega-se da aquisição. e'

.

i� 1 ano oa. a. ii
d ' d

. r •. A t" DEPOSITDS
.

POPULARES 5% "

••a venaa, e ImoveIS nes e
.

ii . .,

'

.

.. . . .. 55
município, como também de ii Agencia nesta cidade a Praça La�rú Müller-esq, R. Major Vieira 'ir

l�teame�tos e dos n,ecessá- "iLAbrô uma conta no "lnco" e pague com cheque! ii·
nos registros para a venda j j] .'. -

,

. 55
, ••••••••••••••••••••• ,. ilIJ..:••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••de lotes a prestações: •• I!'!II•••C••• II•••• I'I••••, ••••••••• IP."'.II•••• "ilIUIll•••••••• 1I•••••••••1I.�••• 1I••••••••• �••••••••••••••••••�

1,-
'" Desejando vender ou com
prar um imóvel, dirija-se ao

escritório do Dr. Arolde Car
neiro de Carvalho que des
de, já oferece à venda lotes
e chacaras

'

na florescente'

�ila de Rio das Antas. - ,

Rua ViciaI Rá'mo's

, Fone, 19 - C,aixa Po�tal, '194
. Canoinhas - Santa,Catarina·

�I

Foto Jôao
%-

.
- -

•

- O/SEU FOTOGRAFO - -

'-'
Praça Lauro Müller
',J

.

CANOINHAS -:- Sta. Catarina

C()mp1;to serviço' de atelier·
Reportagens - Secção especializa- .

da para amadores - Venda de
-filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição

Perdeu-se
Uma placa dê caminhão,

n.' 3�38.:42, entre Major Vi
eira e Canoinhas.

Gratifica-se a quem à en

tregar nesta redação.'
I ..P.

,

, ( .

Gaitas Pianadas l
, TODESCHINI

as melhores ao ·Srasil

A venda na

, EMPREZA FUGK

Previna-se Ja para o ln
verno e veja o lindo

.

sortimento 'da

(qsa Erlita

Quadros Santos, serviço
-perfeito é 'garàntidõ.

. .

só na'

Vidráçaria Canoinhas Lida.
/'

Terra' bom. gosto?
Tome· Café �

.

.-','

8tH. Tereza �16-P

PIERDEU-SE uma calpta de

automoveI'Dodge, tipo 19,51.

Gratifica-se a quem entrega7"
la nesta redação pu ao Dr. A
roIdo Carneiro de Carvalho ..

PERDE,U�SE
, um frizo niquelado de au

tomovel, no trajeto da cida
de &.0 Km. 17,'

.
. '

Gratifica-se a quem'áchou,
e entregar na Oficina do sr;
Basilio Humenhuk.

•

•

19�7-1952

A V'I S O

lx

A Delegacia Regional, do Instituto Nacional do'
Pinho, em Santa Catarina, informa à classe madei

, reira que, para o transporte de madeiras em carni
nhão faz-se mister 'que estejam acompanhadas de

guias rodoviárias.
.

'. Outrossim, informa ainda que, as guias ferro
viárias não têm validade para o' transporte rodovlá
rio, mesmo que' acompanhadas do cupão de requisí-
ção,;Ie vag�o�

,

.1.:
'

,

Desejando os madeireiros, o desdobramento
das guias ferroviárias para o' transporte rcdoviárío,
poderão remete-las a esta Delegacia Regional onde
serão prontamente atendidos.

,

Joinville, �O de junho de 1952.
, , ,

"-

INSTITUTO NAIONAL DO PINHO

Delegacia Regional de Sta. Catarina'.

«ass,) Heitor de Alencar 'Guimarães
Delegado _Regional

Uma casa com 1/2 alqueire de. terras situados em .,

Major Vieira - um motor elétrico -de 5 H. P., tu
pia, rebote, plaina, circular, furadeira; serra-fita, lixa-

,

deira, '3 bancos para marceneiros e todas as ferra-
,r

.. '. ........
mentas necessartas para marceneiro.

Ver e tratar com o sr. .

I

,

, 'Qabriel "Niedzelski
\
', Rua 12 de Setembro s/n Ca�lOiphas .' 3x

Agua Verde ,- ..»Canoli1has-

) .

Avisa, sua distinta freguesia que seus ,atú�is preços são;

cal Cr$ 1;60
gesso Cr$ ". 2,70
oleo Cr$ 10,,00
'oleo Çr$ 12,00

pârede cepilhada
- madeira' bruta" �

�
,

DR.
Advogacl�

•

, Escritório e residencia
Rua C�ronel Albuqu�rque s/n -' Fone 2052

c;arioinhas � .

S. Cata_rin'a

;

/c·Gé1sa. Amiga gp POVO
I

de Miguel Magu�.roski
Monte Castel9 - ex';Rio das Antas

Avisa s�a dj-stiota friguezià qUê dispõe de um

variado so,rtimentó de -lazehdas, "'roupas feitas, '

chapeus, calçados, altJmi�ios e' os a'rtig05 de pri-
.

m'eira"h��cessidade pelos m
..eno,res preços da praça

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sábado último encontramos
S!U Beringela atravancado com

uma muleta e urna bengala,
arrastando seu velho corpo pe
las novas ruas abertas,. ttans-'
versais á Emílio Schultz, ali pe
los lados do Quartel. O velho
andava cheirando 0, ar, corno

cachorro caçador, farejando ca

ça. Entramos lá na séde do Te
nis, hoje, tambem, malóca' do

Rotary Club.
'

, .....

Foi-nos servido um �8peritivo
em dó maior com .certas mo

dulações esqutzotínícas,
- Você sabe, Maneco, que es

sa coisa de Rotary é uma espé
cie de maçonaria branca.

- E\ assim dizia
..
o Olivério

Côrte, o 110Inem que saiu daqui
para voltar e, não voltou ainda.

-s.Homern o Albino acha' que
o PSD para fazer acordo com

a UDN, tem esse partido .que
mandar voltar todo mundo, dar
lhe a Prefeitura. outra vez, etc.

- Homem ainda não chega?
O Nei ganha, sem fazer nadá.
O Albino idem, o Novak é che
fe do Departamento e finalmen
te todos estão vivendo em me
lhores condíções do que ante-
riormente...

.

- Viu, seu Beringela, Seu,AI
bino acha.que não temos estra
.das e' a.que ternos são péssimas,
paEa não dízer' Intransitáveis.
W

_ Ora, meu caro� o -Irírieu é, '

.conservador, por, isso está eon-,
serva rido ,ó que o Aderbal dei
xou" Não é justo, -nern 'humano
estragar aquilo que' os outros
deixaram.

'
'

- De acôrdo, Há sinceridade
.

?nISso. '"

-:- Há". Por falar em .mas es

tradas, dizem que. o' Tarcisio
�ern aí e quem sabe' construir
it conservar estradas é êle mes-

mo: Eni 20 anos deixou a C::l

trada de'Mafra que parecia 'de
vidro para o meu bemzinho
p'assar, Quasi que se acãba o

Ipiranga ...

- Já. não � novidade dizer-se
que. o Barriga Verde, orgão da
oposição, \ atualmente, porque
ser oposiéionista não é perder'
o émprego ou ser· diminuido ...

&,er oposicionista é ter' fibra,' CQ-'
pacidade de arc�r -com os po
derosos, fugir aos recalques, vêr
nO. povo o aívo de, sua defesa,
Mas defénder 'malandros, cabo
tinos e até energumenos ou

ignorantes para visar adversá
rios é sujeira... mas corno ia
dizE'ndo o Barriga Verde vai
passa c a circular duas vezes por
�semana, em oficina propria, com -

linotipo, e demais miiquinás
,I}ece'ssárias.

- Por que tudo isso?
- Preparatórios parã 1953 ...

- � o Aderbal aguentawrepuxo?
- O Aderbal aguenta, mas o

Albino não vai l� )j�s.' pernas.'
Você sabe que já 'nã()., e.�i.stem
pessedistas. Quando:,d',Adem9r ..

de Barros aqui. chegoÍ!;.'1lr'ocura- .

ramo como 'sé' procuri �agtilha
'

em palheiro um homem' para'
__

.

-

N.213

o Ministro
_
.João Al

berto e o Qç. Adol-'

pho- Konder
.

Rio, 29 - Regressou ,de via
gem à �ropa 0\ sr. Ministro
João Alberto que está interes
sado a trazer para o Brasil al-,
gumas industrías européas. O sr.

Adolpho Konder tem tido com
êle varias conferencias para con

seguir que a Fabrica Krupp seja'
localizada no sul de Santa Ca
tarina onde existe 'em abundân
cia o carvão. O Ministro em vir
tude desse empenho do ilustre

politico catarinense viajará den
tro de poucos dias para o sul.
afim de examinar in loco aque-
la' possibilidade.

'

A maÍs rude explosão de vi-
olentas emoções surge dos

choques passionais entre Ga-'
ry Cooper, o herói indomável
do drama "Vontade Indomita"
da Warner Bros., e Patricia
Neal, a pequena , de beleza
estonteante, que, o amava com
loucura. "VONTADE INDO
MITAII será exibido amanhã'
e 'segunda feira, ás 20 horas.

Censura livre

Terça feira: - A5 20 horas
Os amantes do Farwest terão

oportunidade de assistir mais
um' grandioso fílrne com

Charles Starret em

Desfiladeiro da
morte

Censura livre

Inicio do seriado

A RAINHA DO CONGO

Quarta feira: - REPRISE

Quinta feira - As 20 horas

Um filme que désáfia os

maus hurnorados
DELICIA DUPLA!.
DINAMITE DUPLA!
DESMAIO DUPLO!
TUDO DOBRADO Co'M "D"
MAIlJSCULO ... quando Jírn
my Durante e Terry Moore
começam as diabruras em

Sorte, Dinheiro
e' Amor

Censura livre

Sexta Feira - REPRISE

Tico-T'ico no Fubá .e

Presença de Anita
são os grandiosos filmes na-

'

cion,is que o Cine Ver!'. CLUZ
.:: apr�sentará em breve

rs '20

Arrébatador!!
-_

�,
I

h'oras
<c'
o'
2�
�
>�
u
,��.

�j ,

Em�polgante r'!

..

"
,

I SEU BERINGELA PASSEIA
� "

,III (Crônica de MANECO) representar o partido e não en-
,

contraram. Todos os procurados'
alegaram estar fora de cogita
ções partidárías,..

- Para estatais, meu caro, fo- ,

ra da querencía eles não dão
coices.

,
. .

\.
- São os tais lambedores. E

por falar em lambedores você
sabe daquela. Um industrial nos
-so conhecido precisou de um

mecanico. Poz -anuncio no jor
nal alegando a necessidade. A

pareceu o primeiro. Alegou ha
bilitação. Quantos banhos toma?
Um por semana, respondeu. Não I'
serve, diz o industrial. Veiu
outro. To'ma -,banho? Duas vezes

por semana. Não serve! diz o

patrão, Veiu",-outrb. Toma ba
.nho? Sim senhor, todos os dias.
Serve! Alguem indagou: por
que faz' questão do banho e

não da competencia? Ora, por
que! Hoje 'em dia .9 patrão é

obrigado a lamber o olho do

operário ... se eJe vem sujo sa-

be lá o que é isso?

Deixamos o barte fomos go
sar a beleza, da iluminação' da,

. cidade.

5 ViDe "Vera Crllz"
APRESENTA

HOJE: as 20 horas e

�
AMANHÃ ás 17�horas
Duas almas dois

destinos
com Ginger Rogers e Dennis

Morgan - Censura livre
E continuação da serie

O Fantasma do .Zorro

�Acabamos de r'eceber o ,séguinte telegrama:
F'louianôpol is 90-18-15

O Sr. �Governador recebeu Cabõgrama <lo Se
nador Ivo d'Aqufno vg em que este lhe, comunica
haver o Presidente da Icepúblíca . sancionado a lei que
autoriza abertura crédito de 40 milhões cruzeiros para
conclusão obras construção, Estrada de Ferro Santa
Catarina vg aseirn, que atinja o Porto de Ltajai pt

'

'Açãq de Graças Convite-Missa
Albano' Voigt e Farnilia e . Sylvio '-Wiltuchnig e Se

Leonardo Wzorek é Família, nhora, convidam seus pa
convidam seus parentes e rentes e .amigos de sua fi

amigos para a Sta, Missa nadá filha.
que mandam celebrar dia K O S I N HA, ,

25 do corrente,' às 7,30 hrs. para assistirem a missa de,
na Ig�ja Matriz desta cida- 1" aniversário, que, em in-

,de,.,..em ação de _graças pela tenção de" sua alma, man

ordenação sacerdotal de seus "dam celebrar dia 23, quarta' ,

filhos Frei Simão e Frei Lu- '-:;./feira, às 7,30 horas, na Ma\,
'

cinio, que neste dia se rea- triz Cristo Rei. -
.

liza em Petrópolis. Antecípadamerite agrade-
-

'

Agradecem aos que com- �em aos �ssistent/es.
parecerem.

Shaw Artfstico
AGRADECIMENTO

_,O€,as,i,ão ,U��,ca
'\Tende-se um caminhã_o.,' marca

r,�'ASH� ,6:000 kilos
Tratàr com Romão
rua Caetano Costa' -

Maria Luiza ,Cas�ma-
,

Foi com agradavel prazer que jour, vem de públicó a
recebemos do sr. Herbert ,Ritz- _gràdecer aos doutorés Os
mann, digno Presidente do Elite

I
waldo' Segundo ,de Olivei-

..

.Tenis Clube, o seu intento de'
ra e Reneau' Cubas, pefoproporcionar aos associadosj-deste

aristccratico Clube; um ,�how ar- desvelo com que a
I
trata

tistico antes do inicio do baile razn por ocasião de suá
que realizou-se na, noite de 12 do enferm iclade, assim ta�-
corrente. bem, .aos que) a visitaram.J .Filhos de tradicionais familias '

� A todos, sua gratidão.canoinhenses abrilhantaram-no.
Superior ao que ,esperavamos, Canoinhàs,,-julho de 1�52

foi o desempenho de cada um des-
ses' moços e moças que "nele to- Como novo nbm'ero de biillld

, .rnaram parte. tivemos i'Czardas" pela senhorita
" O sentimento de Hilton Ritz- Margit Olsen, a' qual aliou a grà
mann executando "LaCurnparcita" ça a naturalidade.
e "Sole Mio" em, hàrmonica, foi Enfim coroando este maravilho-
'deveras admiravel., so espetáculo, tivemos p'elas, se-

Continuando a senhorinha Edna nhoritas Margit Olsen e Carmem
Ritzmann dansou a Valsa do Te- =Scheide, "Samba,Brasileiro", que
souro e Soldado Htingaro, vest in- tão tipicamente .mostrou o nosso

do belas fantasias; em ambas de- ritmo, arrancando os aplausos dos'
monstrou a alta técnica que possui. 'presentes, sendo ,até bisado.. '

,

'Tal pai, tal. filho; assim, são' E dirigindo tudo isso, esteve
Marcos Olsen e seu, pai; interpre-, o improvisado locutor sr. João Se�
tou com agilidade "Torna Sõrrien- leme, saindo-se, muito bem deste
to" e "Matad�res de Espanhois" dificil afazer. O "baile transcorreu

(Fragmento da Opera la ')'ráviata) ótirnamente; abrilhantado por bom
em solo de harmonic�-:- ' conjunto. prolongando-se até alta

Sergio Ritzrnann, eximio pianis- madrugada."
'ta, ofereceu-nos "Malagueãa" e a Parabens pois a Diretoria do
P Valsa Brilhante do Chopin. Não Elite, pela bela noitada que pro-

•

:podiam ser melhor ápres�ntadas. - porcionou ,aos seus sócios.

.Kawa,
.Canoinhas
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