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, ç:ê;",oJnhas ,EDITAL
" ',.

Os homens são os- e

ternos descontentes
Um relarnpago no negrume da

noite deixou,' por algunsinstan
tes, á 'mostra um céu carrancu
do, completamente tomado por
negras nuvens, que não tardaram
,a rornper-se.í'despejando sôbre
,a terra chuva t�rrencial. ,

".o colono que, em' seu -leito
modesto, repousava das agruras'
de Um dia exáustívo

'

de labor
fecundo e produtivo, elevou seu

pensamento a Deus, numa pre
ce sílencíosa- e profunda, agra
decendo comovido o bem que
recebia. A chuva que tambori
lava sobre o telhado, enchia de

'

esperança o coração puro do la
vrador q'UE' .

antevia .o fruto pro
miss,c,r de suas messes, produ
to de seu trabalho" honesto e

perseverante.
Mas, que contraste _ Naque-
(Conclue 'na 4a. .págína)

Ano 6

o Cidadão PA 'GLO RITZ
MANN� Juiz" de .Paz no exer
cicio do cargo de Juiz de Di
relto.da Comarca de Canoinhas,
Estado - de Santa Catarina, na

""""1 'form,� da lei, -etc.
/

FAZ SABER avquemínteres
sar possa por parte!> de Leoni

, das Buy foi apresentada a este
Juizo a seguinte' petição e des-

mr�tm: ,�R�W� C. CAR��l�� R��ator at� 'o���tn �� 1���: ��lt�[RM[, �JRtlA . ,. �ereITt�: Ií�AS� �mM[ b�c:t�rq��i�eâ�e�����<�x��. cS:�.,
CAIXA POSTAL, 2 FONE; l28 "', CmCULA AOS SABADOS marca de Canoinhas. LEONI-
.....-....------_,.--------

DAS BUY, brasileiro, solteiro;
Recebemos a seg,uinte comunicação menor impúbere' por seu pai

- "!"Nicolau Buy, ucranio, comer-

O Conselho' C.entral da tidão administrativa sem- ,Relisar-se-a .amanhã grande ciante, ambos residentes em

, fundação casa popular a- 'pre mantida, pelo T.es�u- festà -; em Bela Vista do, Toldo Apucarana, Estado do Paraná;
d 1 "lh d para cujas, festividades, é con- .por seu procurador e advogadoprovou -o plano .de ooris- ro Esta uar, reco eu o'

. vidádo o povo em -geral, ,que esta subscreve, vem dizer
� trução de,-,-urri_- nucleo te- aos nossos oôfres: toda à 'A festa será abrilhantada por, '8 V. Excia. que o escrivão" de
sidencial de cãsas popu- quantia a que faziamó's boa música: - Haverá churras-s, Paz do Distrito. de Três 13à-rras,
lares na cidade de Ltaja'i: jus, até há, pouco, por e- cada, bebidas, doces, jogos etc .

desta comarca, ao > proceder o,

-

para cuja creação a au- feho do Art.. 3°. <lo Dec.» NOTA: Havendo bom tempo registro de nascimento do re-

L'· d 6/9/ 6 nesse dia. e .tendo lotação., se- . querente deixou o prenome in-
P'et:intel1de,nci,a daquela er ,9777 e 4 , receri-

. " guirá oníbus da, Praça' Lauro completo, resultando estar re-

aufarqrria- foi autorisada ternerrte revogada.", Aindà Müller, para o local da Festa. gistrado como «LEONID», quan-·
.

��mio��l Rm�F �e' �a��i��o�I�: inverter ,3 milhões de comunica o
.

Dr. Jorge de do, na realidade seu prenome é.
.

AViSO' ÜVIPORTANIEcruzeiros. Ce)l;nun�canü() ao Matos que,' 'com os recur- reção corn ique vem o Go- «LEONIDAS», E a simples falta; ,

d B d'"
.

"

I' da, S letras- finais - «AS» - pode-, Os lavradores interessados nagoverna or Iririeu-. orn- SOS ispomvers, para ap h -noestdI' d '

'f' d .-
, vern.o es a uar curnprrn o 1'13, acarretar, de futuro, dífícul-, compra de tratores, cei a eiras

hausen a.mencionada de- cação, no corrente ano,em· . • dos' d d" ,·os seus cornprormssos, dades ao requerente visto ser. para trigo, ara os ou gra, es e

cisão daquele E'gl'égio Con- S.' Cat.áciria, 'espera a fq:,l1. 'que', deve, envaidecer so- conhe-cido e usar �xclusivamen-. disco pelo Plano de� Revenda do-
selho, 0<Su'perintendente dação erigir orrtno nudep brernodo a todos os cata- . te o prenome' «LEONIDAS�), de . -Ministêrio da' Agricultura, devem
Dr. Jorge \ de f1.atos res- I na. cidade de Lages, 'cujos

'

seu' batismo. A vista disso, com procurar.o Dr. Ar<?ldo, Carneiro
d d 'I" .,. funda "':"en't'o no ·que estabelece. de- Carvalho, Presidente da As&o�saltou- a importância

'

o ' estu 68 pre Im_lDareS Ja u, "

f
.

'�

o art. 595 'do Codígc do:" Pro-, ciação, até ás 18 horas de 2a• ei- ,Cato, adiantarido- ser Sa,n- estão sendo Jeit.os, e "urn '

1 d
,�

t1,

'Jui,zo de fiireito.. da, Co- cesso Civil,' requer a V. Excia. ra, 1 o corrente. '"

'ta Ca't'arl"n'a' a prl'mei�;'il- terceiro 'Q.'eS'ta "capj.ta], no "

E-NTREG'A I�:"'EDIATA'- marca .de' Canoirthas que após a inquirição das .tes- '"' , .1V.l -e ,
'
.'

nidade federafiva a ser b�i�ro_ da Ag-ronôrnic,<'\_" E D I T A L temunhas abaixo arroladas.veom PREÇO DE .CQ$TO,:corrterrrplada nessa nova Essa corrrurricaçâo do'
.

a .assistenoía . do Representante PRAZO PARA PAGAMENTO,

d t' id d d f OCidadão Paulo Ritzmanti, do Ministéd0 Público, cll_J'a ci-. ",.."fase' e a IVl a' es a· up- Superl'nte'ndente, da fU',:.n:-,·' TR'ES "''''''10S;'', . Juiz--de Direito em exercicio' tação
-

se requer,' � deppis de ,se:- ' l3:1�" '
-

dação da casa'
• popu-la.rr dação da casa· popilf�.v�" da Comarca de Canoinhas� m_anifestar esta sobre orequeri-;

com ,a
. éo"nstrução de ca� sobre ser alviçareira 'para 'Estady"çle Santa Catarina, na d0,'se Qigne ordenar.seja �xpe-:saipopulares, � isso H}\le-. nossa terra, 'constitu.i.-� a- ,

.
-

forma da lei, etc." .

_,__ dido oneeessário l'nanJado ore.
la atitude de absoluJa :re,- I testado e_loquen,te da��or- �FAZ SABER que, de coófor- denando ,ao Oficial dQ, Registro

, '., _",' '> midadé eom o al'tigó 61 dv Dtil· Civil do Distrito dE' Tres Bar-,
"

,

." .�:,�tQ-Lei N. '43id.e ,18 ,.dé'm_l;lrçQ .

ras que o pref.lome Leonidas dó:'

C·
)

VE'R A C"�R'U· r�; "'a'p-rese�n' t�a" ',(1.e ')91:0 "(Léi ,Orgilnização Judi- 'reque'rente,' seja do ,""LEONID'?
. l�e '

.
' 't\.; " .'� - ',.

'

'. .', çl:ârís2, df.siguou o' dia ZJ'd() cor-, .,que const�d<2 Eyr,õ':_de registrQ.
. �"Afm�nha .' ãs,· 17 e '20 'h'or���:'�': -����u����1��0�;1::!�;::!�� :�:� 1: ;::�:·f:en��;.. r���i�!a�e�:�:�

. ,I _tCJO dos >j.IJJ'ados 'que deverao'scr- tampilhas legais, consta:, Canoi�
,',

v ir na terceira, sessão ordillá'ria ,nllas, 28 Q_e novembro de 1951
00 Tribunal..do Juri desta Comar- pp.Aroldp C. de Carvalho '- Se

ca; no' .c9rr�nte -ano. E;' para cons- lós estaduais,,28-11-51-28-11:5t:
tal', mandou passar '0. presente DESPACHO: A. Expeça-se edh
que será afi�do no local.do cos- t�l com prazo. de· 5_d�as afim,
tume e publicado lia, htlprensa ,10-; de que' 0S interessados' contps,
cal. Dl!dô e 'passado nesta cidade' tem o pedidc ou não. Publique.

<"'de Caóàinhás, �bs, quatorze dias' se. Canoinhas, 28-11,51. (a$s)
do mê�\ de julho de �il nOVé"cn- ,E'. C. rCinh·a. Dadu e' passado
tos e cincoenta e dois. Eu, Zeno E�sta ddad� de Canoinhas, ao.s
B. ·Hibeirõ da Silva, Escrivão·o 'v!nte e nove 'dias do me!). de

'

sub�c:revo. ,�

. ....' 'julho de mil novtceptos e cin-
,

>PAULO 'RITZMANN' coenta e dois. Eu, (as.) Rubens
-

Juiz de Direit() em exercido R: da Silva, es�rivão o escre'li.

Confése e ,�ou fé. : Data supra. (a) Paulo Ritzmann, Juiz de
O"'Escrivão P�z no exercició do cargo deZENO R RiBEIRO'DA SILVA., �qiz de' Direito..

E:5t-á conforme o original 1ffi
xado QO lugar de costume. ,

•
'

I

C�noinhas, .29 de juU:W 1962

Cine ,"Vera�·Cruz">4 �
,

APRESE�TA' �-
,

"

•• -:: ,J
.

" ' -

HOJE:;: A's 20 horas e
'

-AMANHÃ:-' A'sd4, horaS'
, -.4

�,e,FlsaçãÚ' ,na. pi'sta!� D�moni0S',

da velocidade) ,é 'ó que ,

, I" ..
.

'-;t veremos em
.

�, ,�Agara SOU !ua, .

,C@-1'Q. Clárk Gaole e Barbara
. ,StanW.yck··- C�nsura livre

.

e continuação do seriado
'. ',·MULHER TIGRE"

-,,-,---,

: Ter,ça:'ff:!jr.a: .. A's, 20 horas' �

,4 mulher' s'élÍl'�nome'
," John "�ôdiaR e Hedy Lam�r�
'a lil1ªissifua" em p�rigosas
aVE;nturas no baix9' mun-

do de.Havanà
Improprio até 14 :anos

. Continuàção do sliriado
A Rainh�" �o Congo
Quart,\-f�ira:- REPRISE

. ,.� -

. :.�

I, "':SREGORY,'PECK
F- �1·1)FFtN/)ERA�!
'DUAS OQS'7üRANJ>:E5_ ESTRELAS

,Glube.. 6«).ooinl1:ens'e
ASSEM,BLÉt� GIiRAL 'ORDINÁRIA'

, :-......:.:. ',_"

Quinta-feira:- A's 20 horas
. _,

.: '",�.

,Isca',.ua ,Morte
,

'�FÚme, poÚci;r :
..

,
.-

.

,Sext'á-feiI'a:- REP..RtSE

Sabado dia 16,' às 20 Jioras ,1

Monumental filme da RKÓ
,

Hom'�m contra
o _perigo' ,

Sã'o cO,nvid�dos: ·os 'sen.hores associadós pata a

Assembléia Geral ardlnÁria, a· ser realizada em sua

,séde s.ocial, dia. 2,4 'dO 'corre�te, pelas� 14 hs., com

sê.guinte ORDEM DO DIA: .

.
El.eição .

da Nova' Dir?toria e Conselh_.Q
;ún.bos

.

por térnUno de m;andato.
Obs�- Não h-�vendo nume;o Íegal, a Assembléia fun-

.

dona:rá meia horà após ,8" primeira convoeação,'
ç0m qUálquér número d'e s6eÍos, de acçrdo com
o, artigo 2-8', �,dos Estatutúl,$ 8:G>eiªis: .,' ,

,

'

'

.. � ." -

.

'

C�n:ojnhaj;, ,8 "d,er: agostO de 1952
'�1

'JTHASS SELElVi�i�, 20:
,:

Secretário' ,�
..

�

s. ,.'� "> ,....,_ .

AVISO -

. '

, Próibo, definitivamente otran-
sito, :caçadas e invasã:O de meu

terreno, situado. FIO km. ,6.
Nãq "'me r.esponsabiÍizo' pelo

que ,'P.os;ª aconteçer aos trans-
gi�essOJ;es: d'este ,fWlSQ. '"

..

' AjfE�d'Q Tabalipa (��nit
�_ Cap,oinhas, agoslio (de 195_�.

.. :-'

,��. �

'I
'o

i!c""_' ,

�,

.3x
'

1. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

'

;�� .ç:'
' ��, .

t<•..17í�, 'V r"', ,
an

....:::". -. '�� ::

:i! Bãnco '�Ind. e ,tom.' de7"Sta."�(ata.rlna' SlA:'!!
::. "1": �- .":"ij;,u '7r:

, .... .Ó "'. '"I"'f ".
.', .:' •••._"

_ ?'-;_ ::
;' �LMíÍtriz: IT.t\JAI """ .-,

" E'nderê�o .telegrafíoo: '\1 N C O» 55
•• '2 � '-t'. C" \ ••

"ii,,,�: ' Jaxas ,de' Deposttcs
-oÓi- 'K

','}' ii
U "',' COMIAS DE MOUIMtHIO

"

" ' , ,CONtAS A PRQZÓ:'" =r ii '

ii A Disposição, j' 2%a,3,' Com avisosde 30 dias ' 4%a. a., ii
U Limitadaj' ,'" 3%a."a,," "

"",,'!- 6(J " 4,112%a. ���U
iE' P�r\icular .,,' 4%,a: a" "

"::" 90 "., 5%�. a. 55
:: Limitada Especla14Y2%a. a. 7" ",,, 120 ": 5V2%�. a. ::
.::, "

-v-, " "1 - "'.:'.' 601 a a
::

5i'
'

-,"' ,

"" .;.y�.>"': . -

. "",,: ;' ,-a'nQ
.

7,' 10., .. •• 'i:
::

"
DEPOSITOS POPULARES ;'-' '5%· n:: i ��;;;�';'J' ," �,_'

.

_

.'
.

'

. .
,', '.':.. 1.,

.

.
.

'.' ,'.i _

••

. ii AS'en6iil Í1estli cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira. 5i
••

,

.. '::'" »v.Ó :>,' JY".',." ...,:,:':'"
aa

. ,ii �br� 'uma tônt� 'nb "lnco" 'e� pa'gue çOr1Í'�h�que! ii
::. :lO ,;;: '�': ;.,....iJ:�:;o -: ..:.

i
, ::IO•• f!I.el!.•••••••• Il'�.;.'..���;�.a•••• III!U.�lCIiIl ...i�·�••••Ít .... :a=.·�.."..Q••••••••••••• II••••••••••••••••••••••íí::................... �••� • .,..••5:'"�•••,::iralli•••••••u.e••••••• II�••••••••• '!I••.•••,

••;-
••••••e•••• '!•••••••••�••••

MonúmentosxJazigos,
"lVÍauzoieQ�', .

Altares;
.

. Y l 'f�

Pias,.. Escadarias.T'Ia- '

·t .} ..

, "I. :5;' ') .,..

ea_s;.,
.

'Cruzesse Vâsos,
,:-.�

"
. ,'.

o A�Jos,

:&

",:2 :�critorio é 'residencia
Rua Coronel Alb�querq�� sli: ,::.. Fone

-Canoinhas
,,",,,

\ ,,8.
205,

Catarina
'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2-8-1952

,; �,PREFEITURA M'UNJCIP'AL� DE·, ,CANOlN·HA,S. �)<-,�: ._.

':Balancete,' da.', Despesa OJ(a�entaria re·f·erente ·ao.· ..êsf·de\Jun,bo,.dé .. 1952� .

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

•

.: J', -:. • • ,.( ,. ,

'(�ódii6 ' ,."
.

.

. DESP-ES.( 'ottC_AMENTAIÜA '/
r

: TITUL.0S I "'I
-

Local �
.'

__

Anterior
\

Do mês, Total

8 21 2 '. Operários. serviços estradas e pontes do distrito" de
. Canoinhas

'

Zeladores de estradas
Material permanente .

Aquisição de ferramentas
Material de consumo
Para, serviços de estradas e pontes

.

Despesas diversas
'.' -

__
-

Combustível para veículos em serviço
/

de estra
das e pontes

8' �4:, 2 Custeio de veículos .

"

,
' .

,8 5 ". SERyIÇO _DE LIMPEZA PÚBLICA
8 51.

.

Pessoal varíavel
8. 51 1 ' Operários serviço de limpeza pública
8 53 Material de consumo

.

". .

8 53 1 Para serviço de limpeza pública
8 7 CON_STRUÇÃO E C0:t:rSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS'

, ( /' .,p_ÚBLICOS EM GERAL
.,

82L3
,8 22

,

8,22 1
.

8:23
8 23 1
8 24
8 24 1

IÍ 72 Material permanente '.

8' 72 1 ',P.ara serviços de próprios 'municlpals
8 73. Material de consumo' j/

;,-8 73 1. . Para serviços de própríçs municipais
8 8 .

. ILUMINAÇÃO PÚBLIC�
,8 84 , J)espesas .díversas
8 84 1 Iluminação .pública da cidade' e da 'vila de Três

Barras' "

.'

8- 84 2 'Energia para motores, reparas de: Instalações e mi
tras despesas

_-Ir 9
8 94
8 94 i
�::;

. DIVERSOS'
Despesas diversas .'

.
.

'

Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
.consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
-Fed,eral, na construção' e conservação de rodovias

1:\ 8; 94 2"' Aplicação da taxa rodoviária
9

.

_ENCARGOS DIVERSOS
� O PESSO�L INATIVO
� 00 Pessoal fixo
9 00 1 Aposentados ",

.

9� 2 INDENIZAÇõES, REPOSIÇõES' E EESTI+'UIÇÕES
9,24 Despesas diversas
9 24 1 Restit. de 'irnp ,e, taxas .de exercícios encerrados
9 3 . �ENCARGOS TRANSITÓRIOS .

9 30 Pessoal fixa ,.

�t 30'1 'Para substituição de .funcíonários e extranumerá-
. -

1;"ios, licepcia<\9s
' .

"� ,
h.

'.'

.

- 'Pessoal 'varfàvel .

..,,\
. ,(o . ..;, 'J

t

Para admissão de" extranumerários .....

Despesas diversas"
.

'

Construção de prédios escolares e· aquisição
respectivos terrenos-' ,- '..,:_, ,,- �. -'"

9 34 2 Construçãe de casas populares
--

<) ,34'· '3" Salário famílía ',�' f' "

I

9 4" .: PR�MIOS DE SEGURO 'E INDENIZAÇÃO
.'''' -.""''''':'C'.•J,.,<.,''''''''' P'OR ACIDENTES "

•

-

9 4'4 Despesas diversas 'I •

,
'. '�

9 44' J Seguro contra acidentes no trabalho
9 '44 2 Seguro' de bens moveís e .ímoveís
9 8 _SU:BVENÇÕES; êONTRTBUIÇÕES E 4:UXILIOS ,

.

9 84 '. Despesas diversas
.; '. ".

,

9 84 i Contríbuíçõesv a -ínstítutos de aposentadorias,
L. B.;'A. e S. E. S. I. .1

•

9 84. 2 EIrt81umentos ou custas OficialRegistro Civil)e'3'uiz
9 84 3. Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
.� 'r�� .: _ ç.ões. "

_
:x .' . .{

9 84, 4- Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
9 84 5 Auxilio' à; Associação dos Ex-Combatentes do Brasil

_ Secção de S8rnta Cátarina
.'

. , i.,. '

"
,

DIVERSOS
Despesas diversas "-

Aluguel prédios intendências, 'cadeias, correios e '

telefones
Despesas .jmprevistas

'

Perisão à família de Alinor V· Corte
Pensão a Augusto Gaissler ('

'"

'

,

Pensão a'Agostinho Teixeira de Lima
Pensão a João Florentino-de Souza

'Despesas policiais _e judiciárias '.
, ....

Aquisição. qe' placas

g 31
-

9 31 1
9 34'
9 34 1

9 -9.
9 94,
9 94 1

9 94 2
9' 94 3
9 94 4
9 94' 5
9 94 6
9 94.7
9 94 8

'':':
...

" CREDITOS ESPECIAIS' .

Aquisição t�rr�no edificio �hrreios � Tel:g�a.f08_
Vencimentos do Secretarl0--em dlsp,omblhpade
Sal<;lo aquisição lVlotorliveladúra '-C.

"
- I�t' �i;\l

Aquisição Bonus do 'Est�do '

t" ", Cr$

;

Ca,nóínp.a.s, 3(J de 'junh� de 1952 'j,

,1.
<

J 1 i

-

GilbertQ A. Fonseca,. ' Edgard M.ayer ",'
,

.: "r bfr�t�f�'da,'F�Ündá '

.
.

• ) � �. ",,): i·
'�. J_

" Resp. p. Contador
I

.

1

35.7��,-80 3.620,00 , 39.345,80
.» 1.2à6,40 2.400,00 . 3.606,40

, \ r ;>

2.762,00
...../

2.870,óo108,00

27.437,30
.

810,00 . 28.24'7,30
� "

33.07{10 ' 8,"439,50 4.l.512,60
29.589,OD- 6.�20,4Ó 36.óo?,40

.

-_

13.860,00 5.053,50

"".

800,00

670,00

\

800,00

8enêdl1{o T. Carval h� Jr:._
. -".,,� .... ,

. ," ,�'"
�

,

._

,3.000,00

14.118,20

7.9pO,00 1580,00
'

'� -

59,6,00

I

'�' l:�OO,o.oJ -1--4.66,00

1'23.888,90
8�h,oo'

� 23 430,00
,:r.-324, 70
4989,OQ

700,00

.

3.000,00

670,oô

54.697,00

9.480,00

596,00
-r

.

'-.;

3.266,00

-- 700,00

•

23.888,90
4221,70

,��,41(1,00
'\c -r ,'-\

2,827,60 2.827,60
.' ,

9.766,00 2.597,60, 12.363,60
--

___

9,000,06 1.200,00, lo 200,00
12.000,00 '.6,006.00

' 18.000,00

330,00
2.817,00
500,00
500,00
500,00
560,00

480,00
'13.437,00
2 50Ó,00
2 ÓOO:Oo

'

2.80Q,00
2.500.0Q
715,00

7A95,OO
892.910,00 195,714,00

Restos a pagar de 1949' .

15.000,00 .

Rest0s a pagar de 1950--. 52.269,10 5,0,00
Restos, a"pagár de 1951 '307.330,10 9050,00
t

'

SOMA C�� 1865 199;00 -2048t4,OO

,,_ ,
,S,aldo para jull(�o �

-, ' ... ,.

SALDds DISPONIVEIS I·,' ,�,. 'I.�,

N�' Tésouraria ' . " j)r ,5,t�299,80 '" .'

NQ, Banco "Inco" ",' • ,1�68,10 '.

.

4.U.8073,O
14.182,50
100.000,00
44Z 700,00
L490.599,80 195.714,CO

"

� !

Pref�lto ;;'ü

> .'

810,00
16.254,,00
3.000,00
2.500,00
3:000,00
3.000,00
715,00

7.4�5,oo
108? 624,00

40.8ó7,30
14.182,50
160.000,00,
'442.700,00
lQ86.313,80

.., 15,000,00
52.319,10
316.380jlo

2q70 013,6i::>
85.505,90

2155.518,90
., ..

" . \

"

\.

".' o,.

�,;,

�4GEN�IJ JOlO SILJII�
Distribuidor dos afamados caminhões:

./

"

Mercedes iBenz �'.Renault �;., federal
Àutom'oveis' Me'tcedes 'Benz e D:'K:<v{'
"

Tratores' tiANOMA<i
�

e RENAULT ."r
Mofares E�sta(,ioha'rios, ,e ConluntoS·" e
lét�i(os _-, Peças-e. :Acessõriós em 'gera;l.

�
,O F tC.tN ,�S M � (A � I; (�,S ..:

Rua P., Pereirá, 1� - 'elesr.: SermâO:- Fone, 179
.

oi:.,' ,_', �

,....

!o "._ ',... ., ._ :
•

(ANOINHAS \. - Caixa Postal, 12 ..

'

Sta'. '\atariri�
, .

,/

\ Dr. Arolde Carneiro .. de: Carvalho
.� ',,' AnV�ADO�" >;:.�L·

(Inscrito' nh Ordem dos Advogados do Brasil>, Secção ,ilo��,: ,:., .

-Estado de Santa Catarin!" sob' no. '360) ,
_

e .' ;';'j(,';-1;tt'A
,i' .,

In;enfáríos,' 'cobranças, .co�tiatos< e
.

outi�� c�l'8_a'â'� -,,'
.

,
.,

.�"'_ ,�.-� . .- �

cíveis e çomerciais, Direito industrial ,�Jeg�&la�ã;.@..,,�� .

,tral?alho c_ . N aturalisaçõês . e 'titUlas ae"Cl'afá'tbtl(:)S:.�
� r· C···

�

.' .

.' . : .._�ttSa� .� nm}I�qls. ;

>'" .'" ',j;' ...
.r-

••••••..:.••.••••-.... r,
.: ,�r

.
'" ,� .

; .

,," "

.

Escritório e' resldencie;: .,' �. '\:

Rua V'idal R.mos <� \•• 'Cai1Ôinh��'S. C" �.

AlF'REDO SCUI:.;r�ETUS
r� m ��g�n�etrj:o' Ci:vfl ;;',l:.k Arqu:it�fb \ " ÇJ,

1 ,

.

.

�
, ,,,,r �..

�

.
.

.

,

.'

'('ÓHSTRUCÕES':'EM 'GERAL "
.

,

Prédios de . aív'ena,ria' ou' dê:' madé'it:c1' -

'

Bàna<ões
� r'1 uR:e'orma\$' ;der'"óasas e' ouuos· s'ervtêos� .'��.�'
ProjetQ e '1f'is('a'IiHção'7>pelo - pro·prior enienheiro.
'.�, 'r ORÇANlENTO'StfoSEM OMPll,Ó'.:vtrsso.'!';\,

�ncarregado em Canoinfias ·,João V.n,áneio
"

-c
-.

". � -.w;;·}á Rua �(.gritib'anos� -s,/n' ,,; , "k17x
i

·DR. GENTIL BO,RGES'�'FTLHQ�
�

,M � D I'C O. i' ), l 1 -,;
-Formado pela' Faculdade de Medicina da Universidade de.Porto' Alegre
Ex·O ficia l,Médico da Aeronaütic!1 - Prática, nos Hospitais de P. Alegre

'1
CirurQia�e' Clinica Geral ;_ .Tratamento ,pré-nupoi�1 ..8'

pré-::natal �,Especializado em doenças de c,r:i�n�a�
Consultório anexo à l<'armácia Machado - Residência, à Rua

Cél. Albúquer'que, Fone 288 '- Canoinhas, -: _ Sta. Catarina·
,.;t
_

.

, .. "

1(4
.

n...._,. .._fl;"{.�-. � ....,):, '''[o {'::;'':: :-f�1 ("� S-'f" �,,.�n�;-!r�(t
, "

. ,g\. '.

Oasa das Tintas é Oficina ,de Pintoràs
• .to: .� .". .. ; ..l .�t.:" ,

Irineu 'consla.nttnô���,··�,"·l
CANOINHA'S .. �ua ,Coronell Albuq',úe"f.qtl�<t-�l8'.1-Catàrina
J. �

.' , '"
-

. ,

",," ,"

Marmó.rínas :. Decorações .�� Desenhos -'•. Pinttirk
. de. PrédiQ� e� < Ge;ral ., -têtrei'o� �m �iIa:lqu,ér'.:t

.....
'

�, "

�
. "

. i!"r"
"

, _, �§#l� ':-. Laq�eame?tq
.

d�_?�1óv�!.�. _

.. .,.

, Preços R�ztláveis ,.wServ}ço Rápido, e G,arantido,
, f- J

•
.• �.<t '-'l.2�x
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Ser lde�lista

."'.

,.,

Minísterio da G�errà
.

Junta de Alistamento Militar
de Canoinhas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'

Classes de 1932 e 1933
/' .

. I - De ordem do sr. Major :

Comandante do 5° Batalhão de

Engenharia .de Porto União, pu
blico que se acham -eonvocados,
para serem incorporados em a

gosto de 1952, conforme editais
distribuídos e afixados, os cida
dãos constantes da presente re-

- lação, para as datas discrimina
das neste e unidades respec-
tivas.

.5

II __::_ Os que não comparece
ram.8 inspeção; de época geral
(Refratarios) ou não alistados
dessas classes, devem spreeen
ter-se nos dias 26 a 28 de agos
to de 1952, para serem inspecio
nados e incorporados.

'1 - Relação dos convocados:
Para 5° Batalhão de Enge

nharia.
Data de apresentação: 26 a

30 de agosto de 1952:

Alcides Bueno de Oliveira, A
Iindro Brasilio Paz, Angelo A
vancíl Silvério. Antonio.Dama
so do Agostinho, Antonio Kuch-

.

nir, Antonio Stocloski Topo
'roskí, Ary Paulo Wiese, Augus
t9 Bagevicz, Benvindo Ribeiro
Guimarães, Claudionor de Oli-'
veira Pinto, Darci HornlgPara
ná, David Antonio Cerniak, Dir
ceu Casemiro Caldas, Eumil Dio-

Em Arroio Fundo, faleceu dia
ci Camilo, Eurico Osvaldo Wgg-
ner, Ilidio· Trindade, João Joa-

30 de julho pp., a sra. Tereza .

quim Herbst Neto, João .Mariade Lima, esposa do sr. Sebas-
. Rumpf João Ostrosvkí, José

tião de Lima. João Alvino Mendel, Leonor
Neppel, Leonides Rincão, Léo
nidas Ziernann, Lourival Alcides
Bu'fgardt, Maximiliano José Kla
hold, Metódio . Mireski, Nilton
Ziemann, pedro Atner 90n(;81-
ves, Rodolfho Koch, VadicoBa
tista, Vicente Dambroski, wsi
demiro Teixeira, Walfrjdo de
Sá Ribas, Werner Mundt, l'dão

-cr

< ..
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Ser idealista é cultivar no peito;.
Eternamente acesa, a fé no amor: 1
E' crer, no bom, no justo e no perfeito,
E' crer no humano e lídimo direito.
Ser idealista � um méro sonhador.

. (

E' ser senhor e escravo do universo,
Na louca pretensão de aniquilar

. O mundo e construir um mundo inverso,
Um mundo ideal, da perfeição emerso ...

Ser -ídealista., a vida conquistar,
E a vida aos poucos ir sacrificando
as sonhos, esperança e ilusões.
Mas, a-alma "em chaga e o coração sangrento"
Por sobre -as

.

cinzas vir àrquitetando
De novo o mundo ideal de perfeições!

\ ��LY IfERKENHOFF
.

---:.---

ANIVERSARIAM-SE g�.

'. '.1 �
...... ,\t

HQJE:- Sra. Ana, esposa ao,
sr, Francisco Langer; Miguel,
filho do 'sr, Otávio Pechebela..

AMANHÃ:-' Srta•. -Esmerria,
.fil�a"do �sJ.!. Adolfo Voigt; 'Sra.·
Maria,; esposa do s:r. !Ienrique
Wal(JInano; Jrmengarf, filha do
sr, José Frarrtz] sr, João Wer�a•.

.

,

DIA ll:- Sra. Georgina, es

posa do .sr•.Emilio Ritzmann;
sr, W�lt.ef Prust; .sra, Nilzà; es
posa do sr, Umo Buss; Regina
Maria, filha do sr,MarioMayer;
sra, Zubpira, esposa do ,sr•.

,

Luiz de Paula e Silva.

DIA.",12:: Sr'. João T. Muziol;
. Astrit, filha do sr. Léo Freund,
, DIA "l�: .. -Sr. H�l:1rique Soet-

. beit �Jois Carlos; filho· do ·sr.
Jóão .Tadeu MuiioI.

.. >-.

.

,DiA Í4:- Sr. Lo:r�nço Btiba; ,

Carlos Henrique, filho do sr.
Waldeníar Stange.
DIA 15:- Sr. Vendelinó Kloch;

sra. Rosa; esposa ..do· sr. João
M. Corrida; ·sra. Izabel, e�posa
do sr. H�Íloràto' B.. Pacheco.
Nossos p.mibens.

FALECIMENTOS
Faleceu em Corupá onde re"

sídia, dia 4 do corrente mes,
com a avançada idade de 72
anos, a sra, Felípina Gungel mãe
.do sr. Antonio Gungel.

Pesames á fartiilia enlutada.

b. extinta deixa os seguintes
filhos: Antonio, Maria, Vitória,
Waldemiro, Orlando, D,�niel e
Maria Dolores,"
Pêsames á família enlutada.

e paz' á sua aln;a.

, Agradecimento
'Dely ConCeição e sra. vem

por intermedio deste jornal, a

g·radecer profundamente, a o s

seus parentes e as péssoas que
os auxiliram e confortaram por
'ocasião do. prematuro passamen
to de seu filhinho e principal-

L?UÇAS e .mais L9YÇAS
n.a Casa Erhta'

Em .su'a casa existerh

'vidraças quebradas?
Disque� para fone 277 e a

': Vidrâçarla Canoinhas. Ltda. a- .

; tend�rá com prazer a domicilio
-

'.LIN·8EBiE .ETAM
de jania mu'ndi�1
distribuidor �xclusivo

CasaErlita

, .

mente ao Exmo. sr. Dr. Reneau
Cubas, que fez tanto o passiveI
fara salva-lo,

A todos su.a imorredoura gra
tidão.
Canoinhas, agosto 1952:

D
Bar i

,� a

·Dia e

N�

.,.

Cónfei-
o
..

I

taria 1.

,

Antigo Klein
\

do sr.

Churras-

cana

·NoiJ.e

e

Padaria

Agora de· propriedade
ROBERTO TODT

}{ FõifRi CUPA,
'

)l�� QUEDA D'OS CI-'
d:

.

w �H6S E DEMAIJ
nF E,c C'O [S ·00

Os homens· são os e.ternqs descQu,tentes
para implorar ao creador o tem
po que :(:onviesse -,

Contraditórios são também os

pareceres sôbre a maneira de'

proceder do Prefeito Munícípal.
Uns acham que prhneiro a

cidade deveria ser dotada de

psgoto· e água, outros que o

calçamento deveria cQPl�çar pe
la rua Paula./Pereira. . \.'
Muitos já falam em,asfalto e

/

não poucos são de parec�r que

prírnélro deveriam ser macada

-rnízadas todas. as ruas da cida

de, e .só então .êalçamento com
pa ralelepípedos. ..

'Ai está uma prova cabal, de

que é muito dificií, um gover-:
.

no, por excelente que seja, sa

tisfazer a todos.

Conclusão da la pagina
le momento, também, em préce
não menos fervorosa, um pobre
operário, rogava ao Pai Celeste,
que flzésse cessar a chuva-pote,
caso chovesse todo o dia seguin
te. como parecia pelo aspéto do

"tempo não poderia trabalhar para .

ganhar ·0 pão de ceda dia, e

seus filhos ficariam privados do,
índispensavel alimento.

-

E assim, ínfinídades de pré
ces subiam céleres-aos ceus, com

pedidos os mais diversos e con

traditórios. ,

Mas, outro contraste, não me

nos interessante: se a chuva ou

estiada se prolongasse por me

ses seguidos. todos confraterni
zados, juntariam suas orações

de Almeida Pereira, Alfredo Be- .

chel Junior, André do Nasci
mento, Arístoteles Rosa dos San

tos, Francisco Abuda, Lauren
tino Rafael Ribeiro, Moesês Car= .

valho do Prado, e Santinor
' de

.

Oliveira.
-

2 - Parà. o 2° Batalhão Fer
roviário de Rio Negro.
Data de apresentação: 26 a

29 de
-

agosto de 1952.
Nestor Jacinto
Com apresentação no 5° Ba-·

talhão de Epgenparia:
'" João Manduca e Waldemar
Peres de 'oHvr-jál ..

,

3° - Para inspeção de saúde:

Ruy-Alve's Affonso, Pedro Viei
ra de Alvl:lrenga, José Pires B,-

.

tista, Vitorio ,Rodrigues da Silva

Sebastião Hening, V-itor dos Pas

sos Otavio Beirã Kalínoski, Ju
lio 'ViCO'i;iki� Victor Becker, An
tonio Ribeiro, Graciliano Cus

tódio dos Santos, Jorge Ferrei.
1'8 de Souza.. José Carlos de

C astro, .Laudelino Gomes, .Luiz
C ardozo,' Francisco J)UoceIli e

Euclides dos Santos. ;

Canoinhas, 30-' de' julho de

19.52, "._7-.
Benedito Terezio

i

de Oarva
lho Junior;
. Presidente da J. A: M.

.

xl:

A Mulher lnesqueclvel
.

DAVIÓ o. SELZNki("'
..

Qf>..tlS4I1rC1�,

r �

Domingo, dia' �1�

às17 e 20 horas no tine V'era ,Cruz
. � ..

-

PA RA FE R·I DA S,
E C '2 E M' A S

. �I

INFLAMAÇÕES,
COCEI�AS,
F ·R: I E I R A S I

� $ PJN H AS, � TC. ,
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