
"O dia 10 .de setembro deve ser mareado na história dêste 'próspero Município
com uma pedra branca assinaladora do início das nossas atividades em Três',

\

Barras, A presença do Exército Nacional em', Canoinhas há de constituir fator
de imprevisivel impulso a esta terra boa e acolhedora."

A chegada do Cornan
dante da Região

(palavras
do Exmo. Sr. General Edgard do

Amaral)Comandante da 5&. Região Militar, ao empossar-se,
oficialmente, dos bens da S. B. Lumber em T. Barras ,
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Ano 6Acontecimento .de trans
cendental importância
para o'nosso eprogresso

o Exército Nacional tomou posse dos bens
da Lumber em Três Barras -' A presença
do General Edgard do Amaral em Canoi-

m[�tm: AROl�O C. L����l�� R��atO[ at� ô�o�to �� W��: bWlH[RM[ �ARHAnhas - Homenagens tributadas ao democrá-
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128tico Comandante da 5a. R. M. _ Possível a
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visita, dos Exmos. Srs. Generais Ministro da Guerra e Chefe do

Estado Maior do Exército ao nosso' Município,
ca de cumprimentos, rumou a

comitiva aos escritórios da S.
B. Lurnber, onde o Exmo. Sr.
General recebeu os cumprimen
tos dos srs. Olympio Florez e
-dr. Pais Leme, ambos da Supe
rintendencia das Emprezas In
corporadas ao Patrimônio Na
cional e do sr. Jaime Bíschop,
Diretor da Lumber.

Demorada visita âs insta-
lações da Lumber

De há dois anos a esta parte, posse de todo o patrimonio da
desde a epoca em que o Exmo. Lumber em Tres Barras.
Sr. General A r a -r i p e coman

dava a 5a. Região Militar, se vem

desenvolvendo gestões com o obje
tivo de ser a õa. R M. ' dotada Viajando em avião da FAB,
de um Campo-de Instrução e Ma- o Exmo, Sr. General. Edgard do
nobras, nos moldes (:08 similares Amaral - o primei "O Comandan
americanos.. As autoridades mili- te da, 5a Região Mili tar a visitar
tares estudaram, 'inicialmente, o o nosso Município - chegou ao

Municipio. da Lapa, no Estado do aeroporto de Ttes Barras às
Paraná, para a 'localização desse 9.30 horas, acompanhado dos se

empreendimento. Por circustâncias guintes ofíciaís: Coronel Nelson
que desconhecemos Jo!, abandona- Barbosa de Paiva, Chefe do Es- Acompanhado de toda a suada a ideia inicial de localizar-se o tado Maior da 5a RM., CeI. Sa- comitiva e' das autoridades pre-.Campo naquele Municipio.

'

dy Martins Viana, Chefe da Co- sentes, o Exmo' S1'. General Ed-.'

missão Regional de Escolha de gard do Amaral passou, então,Aventada a possibilidade da lo: Imo'veis, CeI. Hugo de Matos L d d dI· . ,. d
- a percorrer .0 as as epen en-ca ização em território o nosso Moura, Chefe do Escala-o .Terr'i- .

d L bU
eras a um er, colhendo ím-Municipio, encontraram, as auto- toríaí da 5a R. M" CeI. Haroldoid 'h b

- pressões e informações sobre osn ades militares, a mel ar oa do Paço ·Ma to'so Mal'a', 'C.J,' te. do
'

', '

I:l diversos-departamentos. Foi S.vontade do Governo Catarinense 20 Btl. Ferroviá1'1'0, Tte. CeI., '. .L' Excia. acompenhado pelo sr. Car-q�e desde logo 'comprometeu-se-a Carlos de Quel'roz Falcão, Che,d M ' ,. d G
., los Schramm, que lhe serviuoar 'ao inistério 'a uerrà cer-

. fe ,do Serviço d_l:!�. Engenharia da .de CiCE"1'One.ea de duzentos e nove milhões de 5a R. M, e membro da Comís- ..metros quadrados de terrenos jul- são Regional de Escolha -de 1-gados necessários. Desde então, moveis, Tte. CeI. Nelson Cruz,de quando tem quando, comissões designado pelo' r�xqló. Sr: G�:de oficiais do Estado Maior da' neral Ministro da Guerra; para5a., Região Milita,r passaram a receber o acervo da Lurnber
percorrer. o nosso interior esco-

para o Ministério da Guerra,lhendo os
_ terrenos, que melhor a- Maj_�p�s Alipio Aires de Carvatendessem ás necessidades milita- Ihoe Brasilío Marques dos Sanres. Procedidos os 'estudos iniciais .tos Sobrinho, do Estado Maiorpronunciou-se a Comissão de Es- '

Regional e membros da Comíscolha de Imóveis' pelos terrenos são de Escolha, de Imoveis, Tte,que se inieiam na confluencia dos CeI. Vinicius �azareth, Sub-Cmt.RiOs Jangada e Canoinhas a'té os., d.o 20 Bt!. Ferroviário, acompa!tilhos da,F.F. �. N. B. G;: na a.l�· nhado dos !>eguIntes oficiais daUra· dt( RIO das' Antas, hOJe. ,sua unidade: Majo'r J.osé BentesMonte Ca�telo., M<mteiro, Major Luiz Salgado'Concluindo as autoridades mi- M.' Pequeno, Capil�o Iuércio
litares sobre à cónVeniéQcia de Osorio de 'Paula, Tte. Liv,io da
serem eritfegues 'âo -Ministério da Silva França, Tte. José Fran
Guerra bens do patrimonio da cisco Beltzoe e Tte. Aviador
Lumber oferecidos á venda me- Abreu Lima, piloto do avião quediante concorreQcia pública, o con- trouxe o Exmo. Sr. General Co'
sorcio adquirente desse ,acervo, a mandante: da Região."Compafí.ia de Maderas dei Alto A chegada das autoridadesParaná S. 'A.", pahioticamente, militares encontravam-se no aeabriu mão dos bens localizados 'roporto as seguintes autoridadesem Tres Barras, tornando assim

que foram levar seus cumpriPossivel o empreendimento. mentos ao Comandant� da Re-
Levado o assunto, ultimamen- gião e à sua ilustre comitiva:

te, à consideração do Exmo. Sr. Dr. Heródoto Guimarães, Juiz
Presiderte da Republica, foi por dt" Direito, Pref�ito Beneditc T.eie aprovada a transferencia dos de Carvalho, Cap. Jubal Coutibens da Lumber situados em Tres nho, Comandante da 3a Cia, IsoBarras da Superinh;ndencia das lada da ? M. do Estado, sr.IEmpresas Incorporadas ao Patri- Edgard Perdigãu Pereira, DeJe
�onio Nacional para' o, Ministe- ga'do, de Policia, S1'S. Alberto
1'10 dá Guerra. 'Dakanali e Odilon Martins, da Seriam treze horas, aproxima-
A 10 de setembro, quarta feira "COlnp3fiia de lV!aderas deI Alto damente, quando, no Hotel da S.

ult' Paraná S. A", sr., C a r J o s" c·B. Lm:nber fOi servido ao Exmo.Ima. presentes o Exmo. Sl'. Ge- ,

n I Schramm, alto funcionário da S. Sr. General Edgard do Amaral. àera Edgard do AFIlaral, Coman-
da?t.e da 5a. Região Militar e

B. Lum ber e Presidente da Câ- sua luzida comitiva, ás autorida-
Of .

d D mara de Vere.adores, Dr. Alva- des locais, ás estaduais predEmtes,IClalS e seu fistado Maior, 0- '

pe f d S ro Bitencourt Lobo �Filho, pire- MS funcionártos da Superinten·E r�u·se a Uans erencia, teu o .

tor do Oep'lrtamento de Terras dêllcia e a0S Diretores da Lum.
t
ltCla tomado posse, oficialmen·

e Colonização, Dr. Romeu Mo- ber, lauLo almoço de confraterni.B' dos bens da Lumber em Tres
reira, Procurador Fi�ca'l do Es- zação.

'

I a�ras. Em singela e tocante so-
tado de Sarita Catarina, jorna-tenldade, S. Excia., o Comandan.'

: da Região, depois de proferir lista Aroldo Carva'lho e inum e
vlb i'as 'OLttras pe,'ssoás cujos nomes
h
rantes' palavras alusivas ao atei,

asteou o .Pavilhão Nacional, in- não consegti4n.os anotar.
'

vestindo_se, simbolicamente, na Após, ao de�erpbarque' e à tro-

Espiríto atilado, .íntelígencía
brilhante, o Comandante da Re
gião caracteriza- se pela SUa sim
plicidade t: espírito nitidamente
democrático que desde logo catí-,
vou a quantos não o conheciam.

Confessou-se, Sua Excelencía,
maravilhado com o presente ver
dadeiramente' regio que d Mi
nistério da Guerra vem de re
ceber. Na palestra que entâbd.
lou com os que o acompanha
ram durante a visita, revelou
que embarcaria para a Cl3pital
Federal nos proximos dias e que
diria, então, aos Exmos. srs. Ge
nerais Ministro da' Guerra e

. Chefe do Estàdo Maior do Exér
cito que só a visita dessas au

toridades à Tres Barras capaci
ta-la5-ia da graridiosidade das
instalações da Lumber. Por in�
termédio de relatorios ou mes
mo de viva voz, acredita Sua
Excia, não poder transmitir ao
alto Comando· do Exército Na·
cional ag impressões que colheu.
Assim, é de prever-5e que aque
las altas autoridades militares
da República, atendendo ào con·
vite dó Comandante da 5a Re'
gião Militar, visitem Canoinhas
em futuro próximo.

Almoço de Confrater-
nização .

Discursou. na ocasião, trans-'
mitindo cumprimentos dos Gover·
IlOS Estadual e Municipal as au

toridades' militares e 'em partt�
'culal' ao Exmo. Sr. General Ed-

gard do Amaral" o dr. A roido
Carvalho que

'

traduziu a satisfa
ção de Santa Catarina e de oCa.
uoinhas recebendo tão ilustres v i
sitantcs. Alongou-se em couside
rações sobre o ,que representará
para o futuro de Canoinhas a ins
talação do Campo de Instrução e

Manobras em Três Barras e a

passivei localização de unidades
do glorioso Exército Nacional e

assegurou ao, Comando da Região
'os propósitos de que estão imbui. sado a comitiva de Canoinhas, reu-

'

dos 0S Governos dos srs. lrineu nidos
_

os militaras e civÍs no pa
Bornhausen e Benedito Terézio teo fronteiro à casa n. 1, resi
de Carvalho de franca e decidida, dencia do Diretor da, Lumber, o

colaboração. Concluiu suas pala- Exmo.l>Sr. 'Genéral Eldgard do A�
vras aludindo aos excepcionais maral proferiu entusiástico discur
serviços que as -Forças Armadás, so tomando posse do patrimonio
já h'á alguns anos vem. prestando da Lumber e 'hasâeando, então,
ao' Estado de Santa Catarina e,

- o Pavilhão Nacional, sob calorosa
particularmente, aos Municipios salva de' palmas. Entrou, -p.ois; o

de Canoinhas e Curitibanos, onde Exército, na' posse .de todos os

(l 2°. Batalhão Ferroviário, eucar- bens da Lumber situados em Tres
regado da construção da E. F. Barras. Desde essa' d.�ta, vem e':.
R. N B. G. veni realizando mis- xercendo a)lit:eçã'Ó da empresa a

são de verdadeiro bandeirante, té que ó Estado' Máior 'elabore
desbravando regiões incultas, dis- 'os planos para 'o aproveitamento
serninando escolas e creches, rea- do acervo, o sr Tenente Córonel,
lizando notável' obra de assisten- Nelson Cruz, da Arma de Eng}!-,
cia social. nharia, militar com larga folha de

.

Foi, Q orador, muito aplaudido _

serviços à Naçâo. '

a' concluir seu improviso. Feitas as despedidas, rumou, a"
Agradecendo RS homenagens que comitiva pára o aeroporto,

.

em- é

lhe foram tributadas e as pala-
- .barcando, então, rumo de Çqriti- -,

vras de saudação do Dr. Aroldo ba e depois-de," sobrevoar' a rei
Carvalho, o Exmo. Sr. General gião destinada ao Campo de Ins- ;"

Edgard do Amaral proferiu vee- trução e Manobras, o Exmo. Sr,:,
mente discurso aludindo ao signi- General de Divisão Edgard do'
ficado do acontecimento para o Amaral, Comandante da 5a. Re-
Exército Nacional e particular- gião Militar.
mente, para o Municipio de Ca- "Correio 'do Norte:', regista .o

,noinhas que doravante contará acontecimento como o mais im-',
com mais esse fator - a preeença portante para a vida do Munici-

.do Exército Nacional - a impul· pio, capaz, por' si s6, de conduzir;
siODar seu vertiginoso progressg. a nossa terra a dias gloriosos, de �

Depois de, mencionar o papel progresso ,jamais imaginado,
exercido pelo General Araripe, Praza :aos céus que o Minis- ,,'
que o antecedeu no Comando da tériú da Guerra elabore os planos'Região, nos enLendimentos de- definitivos e passe, rapidamente, �

senvolvidos para a 'instalação do para o terreno das realizações.Campo de Instrução e Manobras. O Governo do Estado. estam'osreferiu-se à inestimavel colabora- informados, vai encaminhar à As-ção que vem recel:>l'mlo do G0ver· sembleia mensa'gem objetivando ano Catarinense lia PCRS"8 do Go-
votação de Lei" que declare de u-vernador Irineu B!lI'lIhausen e de tilidade publica a area n�cessaria·todos os seus auxiliares de Go-

.

ao Campo ele Manobras, e queverne, colaboração, essa que in- autorize a adquiri-la mediante çom�fluiu decisivamente e que vem
pra, doàção, permuta ou desapro-tornando possi vel o importante' priação judicial para doa-la, gratuiel'llpreendimento militar.
tamente, ao Ministério, da Guerra.
De parte de nossos humildes

,conter.raneos, centenas de proprie- .
,

ta rias daqu.ela gleba, é de espe
rar-se compreensão, e até. mesmo

Visita á séde do Municipio' déspreendimento e, porque não
Atendendo ao convite que lhe dizer, patriotismo. Que o Gover-

dirigiu o Prefeito Tcrezio Junior, no do Estado, por seus' re'presen-
o E�mo. Sr. General Comandante tantes, encontre clima de paz e de
dã, ,5a. Região Militar visitou, ra- ,colaboração e, logre ii aquisição de,
pidáÓ1ente, 'á 'nossa cidade" per-- toda a. area anlfgav�lp1ente, sem

correndo�� de aut.omovel. Esteve nece'ssiçlade 9(; recorréi' ás desa
nà residencia' "do Prefeito '�nde

�

p1:Qpr-iações judiciais"processos mo
lhe' foi ofere�ido um cafez;�ho, ru-' 'roso,�' que :etar�ariam o impor
mando em seguida para T. Barras. ;c'� t_a�te emp�reendlI'nento e causa-

., '-" "

': t�)riam sérios prejüizos: tião só a.o

__

O _Haste:a.mento do P�vI�--::�f�stado, mas, pri�cipàll!le�te. a�s
. lha,o �aelonal - A PartIda' "::proprio� 'proprietários ,�a<iJlielesA's. 15,30' horas, tendo regres- terrenos. '

....

'I ')t ;

o (ine Vera Cruz apresenta
Hoje e amanhã "em matinêe

A Cego,nha Demora-se
e o inicio do Seriado A VOLTA

DE JESSEY JAMES
Amanhã ás 17 e 20 horas

O Gavião e a Flexa

Concluiu suas palavras. o gran
de militar pat.ricio, brindando, a
prosperidade de Santa Catarina e
de Canoillbap.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORrE

Café' 'S
GOVERNO MU.NICIPAl

,

Anexo ao escritório de
advocacia .do Dr: Arolde
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a
cha-se instalado um Depar
tament� Irnobif iâr'ió, que
mediante, módica 'comissão,
�ncarrega-se da aquisição e

da venda. de imóveis nêste
município, como tambem de
loteamentos e 'dos necessá
rios registros' para á venda
de lotes a prestações.

"
t .""

, ,

Desejando vender ou tom-

PIar um imóvel, dirija-sé ao

escritório do Dr. Aroldo Caro
ríeiro de Carvalho que des-.

de jã oferece ã venda ldtes
ê cliacaras ha florêsêedte
Vila de Rio dHs Ântôg.

Rua Viclc11 Rsmos :

Fone, 119 ,- .Caixa Postal, 94
-

Canoinhas - Santa Catarina

REA'BAIU SEU CONSULTÓRIO
i '�;�':.;:.I< .,"'.• _

m

Dr. Armando de Lara
� Tratamentos e operações' das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTÀ
<

TRATAMENTO MOIJERNO' DE SINUSITE E

bPÉRAÇAO DO BOCIO (PAPO)
HORÁRIO: Dlartarrtente da lãs 6,30 hS. (à tarde]

"Áos sábad-os 'das,9 ás 12 hs. (de manhã)
CéSÍ1suitdrio permanente: pORto' Ui\l1Ão

......._,t"..����,'", /I'"�" .....� .J'-. �...... '

iL"Wi &2L ,_

A�FRÊOO"SCULTEtcLJS
Eng�hheirp, Civi] � Arquiteto

'(OHS1RUÇÓ'ES tM �ERÂ(
Prédios de ",á,fvêftãflá ou de mattêita ,. ,Barracôes

-Reformas dê (aJas e éuitos serv'loos '

.

Projeto e fiS(alizaç�o pêlo pfbpfi6 eHgenhêifo.
, dRÇAME-NTOS SEM COMPRON1ísso.c
,E'n(&ttl�ãdb,��irf tândfnhâs' Jóãõ Vert�nti()

a Rua 'urid6àfios s/ri

",CO�,,1PRA E VENDA
,

.

DE iMOVEIS

I

LOUÇAS .,e rriais ;LOüÇAS
h'a (âSà Erhtà

�. ,
.

. .."

De ordem do sr. Prefeito Mu-
nicipal, torno público que, du
rante o mês de' Setembro se

procede nesta tesouraria e nas

íntendencías de T. Barras, Pa-

--,-panduva, M', Vieira, P. Pereira 'e
Posto de A rrecàdação de Felipe
$chmicÚ" a cobrança semm\lIla,
do imposto predial - 2° semes

tre. Findo este prazo, o impos
to será acré�cido com: à respectiva
multa, de acordo com a lei.

Canoinhas, 2 de ,Setembro de
1952,

.

�

Clementino Pieczarka

Tesoureiro

14x

,

Vi.dros,:
Toda Espécie, qualquer

,comprimento, largura ou

grossura.
Preçôs sem ccncorrencia

,

só na ,

Vidra�ariaCanoirrhasLtdà
Forte 217

Como nos ibúineros larês do inlind6 inteiro, já se pode;
támoém no hdsso pâís, coser-se c6m a ELNA ' �..'.

,

:E.LNÁ é a nova máquina suiça de coser, 'elétrica e

portátil, que �p'r:esenta '- vaí\tagens incomparáveis: braço
livre, malinha: "metálica que sé transforma em mesa de

.,trabalho, motor, elétrico silencioso e iluminação embutida,
'No b�aço livre da � ELNA, todas as '!�eias, de sêda _9U Jã,
bem como mangas, etc.; podem facilmente ser costuradas
ou �erZidás. ELNA, ,de forma elegante. pesa sem a maleta

6,5Kgs. Â maleta,", 'aJém d� servir para o acondiciona-
, .mento e transporte, é uma espaçosa, mesa. de trabalho,
�daptável. A i1-�minação, eI);lbutida projeta uma luz sU,ave,

,

dirétamente sabre o trabalho, sem cansar a vista.
.

Num imtante a linda malinha meIa. ,
• Um, engenhoso dispositivo perf1\l,ite lima marcha regtllar,

/ica da ELNA é transformada numa.r CO'iri vel�cidàde reduzida, de modo a' se podet executarcômodamesapara os sra.r.des trabalhoJ
(1e co,tura, Essa malinha lorna a facilmente os mais delicados trabalhos de bordado.
ELNA amáquina deco,/ura Í'e�feita;� -'"

'
,

.

,1�lfi b�rri góutl1
Tome Café'

.

8'ta. Teréza CHEGOU
DA

$UI{Aí

"

16·P

Pioi·bi,dô
',' < '�'. '.'"

.•

':;. .,

V:ifI�iiÜih í5áiiàcH Sobfinho
torna público qiié esta 'pro
ibjntlq c�ça_aas, pescarias e

invasaé) em" seüs ":terrel1o's,
em Lageadinho, não Se res
ponsabilizafidd pelo que pos
sa, ae&Fítêeer aos que não

'1'1 atenderem o .presente aviso.
- -, �-

I"

� �.- .�: :{�,� • �-

. Maj�r§Vi�i§Fà',éÍg�stdkde}t�§521

.lluM1NI�J·
":,.,' .

-�-

bom, e barato'
se'nipte- 'na

e4�a, , �.eità,

..�:." -"' -.; '.

'.

i>8de-se< remen-·d.à, meias com

�rfeif;;ó e rapidez. sem necej,it;/adé
. de acessórios. Bs s t « e,;fia�
4 nleili no braço livre' da
ELN.M e fazer o rem endo,

Encaixada hO. braço superior da
ELNA. a lâmpada projeta luz ,úave
Jirttame"lesôbreotrabalho. rodailH
minação ,uplementar, que mal colo
cada fraca o" demà,iàdamenle inten
sa prejudica a vi/Ia - é de,neCfssári,;,.

Enroldu�açoésr
Quaaros Santos, ,serviço'

perfeito ,e gararttido.
. só na

"

Vidraçatiá éanoinhas, l télá

Hoje se cose de modo diferente

�. Cia'. 'de MiQUI�IS EL,MIl DO 8RIS�L
Curitiba - Rtia Barão do Rio Branco, 41, sala 515

.,

Revende,dores excJusívos nesta praça:

Repf�senfações Tupán . Lt�a.
,Vende-se

uma gaita: pià�nadá,. 80 bái
�os,. da afamada marca Àr

"" '�êlbaldo - Somenzi.

_�Preço d,e ocasião.
Ver e tratar com o> sr.

t;', Vitor çamargo - XarqlJ.éad� Rua GettJ�lio Vargas' sjn 'Prédio

LIN(lERIE ETAM
de fama mundial
dis tribuidcr exclusivo

CasaErlila

JOSÉ ZADDROSNY
GUARDA-LIVROS

Reg, N, 0452 - CRC/SC
aceita escritas av�ísa's,' contratos,

. distràtos e alterações sociais, te .

gistro� de livros, firmas, etc.
- PAPANDUVA •. ti,

Molduras:�
Uma infinidade de tipos a

seu agrado-preço de fabrica.
só "li

A saúd� das crianças
.,.

, �'.""" ",', o-o ',r
.

E specinco da dentição.
'�" '''..: r "'-.J.

,

A CALCEHINA é um

produto cienttficarnenté
dosâélb á contém .todos
'os eleniêiiHjg' nêcêssá:
rios aos diversos �'rgã�s�
em torrneçâo da,s c'Han�:
ças, '(-mpedê "todá ê quap:

"

! quer Infeeçáe
. Intestinal;

E: i�" toda s â s tárrfilic�i�:í$3.

�
-

'�'. p.-' ,��
"

'V'entle�se 1::

Uma propriedade,« casa re-,
�

,

}

cem construida, de madeíra.,
� - ...;,.,. .

tipo" bar.galow, situada no,
prolongamento da' rua Ma-:

jor "Jieira, com 990 mz: de'
terreno e, 36 m2, de area,
�difi'c�d�. 'T'ratgr cOíÍL Ó, sr. i

;'�Y'>'i','
'"'. -f 2,.... -:;

MILTON A.- NUNES'

�:�-'-'FQto: João •
- -

•

- O SEU 'FOTOGRAFÔ":::_ :

.1"_

�". '..'..._�.' -�, r- ,�(,Iç� '", .�
.

Praça, Lauro MüHer

CANOINH,\S -:- Stã. 'Câfáfhià I

C(),mp1et'o cBei,$iço"�'de atelier. j

HeporLagens - Secção especializa- '

da para amadores - Venda de

filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfelção

, ,-._.�' -
-

-� '':�

Vende-se
.

uma completa,
o

Ver e trafar'.. E�, Divisa
- com Oriomàr Schaidt.

Em �sua cQsà existem.
vi'd,aça( qu�pradà_s, ?
Disqué para fone 277; ,e a

V:i:àraçaria- ,Can9rn_lias"'Ltdá. a;
tenderá com prazer a doinic�io

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 13-9-1952

Cieslau Chicovski baixa carro Ia voura; Tornaz Novak baixa
estab. comercio; Emilia Gonchoroski baixa imp Predial; Ladislau Pa
Ia tinski Filho idem carro de lavoura; Jovino Vieira Pires idem casa

comercial; Julio Urbaneck trausf. imp. p. Nivaldo"Alage; Estanislava
Niedjeslki haixa imposto Pred. Urbano; Maria Helena Perdoná req.
lic. para assinar-se Maria Helena Gorges: Alfredo de Oliveira Garciu
do lic. para demolir casa; Lindolfo R. Simões idem p. estab. com

-

botequim; Maria Pacheco Tahalipa req. Certidão Negativa; Francis
co Fernandes Rodrigues baixa caITO de lavoura; Alviuo VOS8 e sua

mulher truusf. arca 4,8.400 m2 Afonso Twardovski e sua mulher idem
area de 800 m2; Maria Koller Carvalho reu. lic, Terreno 'Cemitério;
Francisco Soares idem; Elvira Wordel Stange idem por mais 5 anos;

________'_I!!l__!!1!I__-_Ql � -�_� José Chupei ideur; Luiz P. do Valle idem por mais 5 anos: Rudolfo
F. Werka transf. irnp. uma bicicleta; Javet Bonfim idem carro

'

la
voura; Emiliano A. Seleme baixa imp. Géneros Alim; Carlos Sacheh
lic. p. coust. 30m2 cêrcu: OUo Richter transf. de uma bicicleta; Hen
rique Marzal lic -. p. estab. e Alvará; Guilherme Hocder lic. p. consto
cerca de ripas; Henrique Soctbeer lic . cornp. 9m2 ter. Cemitério; Carlos.
F. Schaveck req. area alagadiça "carta Aforamento" Dolores Navarro
lic, p. demolir casa e baixa imp.; Alvino Voigt transf. de um auto-
movei Chevrolet: Artur Kurt Mendo idem uma bicicleta; .Ioni Brus-Marmorinas - Decorações -' Desenhos - Pintura
que idem; Hodolfo Heller idem carro de lavoura: Wolker -Vollrath

de Prédios ern Geral - Letreiros em qualquer lic. p, consto uma garage madeira; Otaviano Gritten transL �nla de .

estilo _ Laqueamento de Móveis. 800 m2; Alberto R. Casamajou idem automovel Ford; Luiz Doerlitz
'e sua mulher idem area 3200m::'; Manoel Alves Muuhoz: idem cami-

Razoáveis - Serviço Rápido e yarantido nhoncle; Parque de Diversões Chavautes lic. p Instalar-se na cidade;
, "

19x Osvaldo D. Braga transf. arca de. 920m2; Alvaro da C .. Bompeixe
- ---". .. "� idem carro 'Iavoura; Franscisco Artner Neto transf, carro lavoura;

" José Alves baixa carro de lavoura; Jorge Zacarias de Lacerda idem;
• .......····;::::::::::::::::::::::�:i::::���g::::�:�:g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:. Augusta de M, Soares transf. carro Ia voura; Pa ulo Jarschel baixa
!r��:···· . .

:: imp. oficina mecanica; Nelson Roberto H! rt trnnsf. hiciclata: Bruno

;.';.' 8a'nco ln':d. e 'i'� r..m. de.Ste. Catarina S/A ii Dembinski lic. para consto 20m de cerca; Nelilo�1 Roberto Hirt baixa
II

,"v -

:� imp. bicicleta; Amenar da F. Paukchvniski req. Certidão Negativa,
. ii, Matriz: ITAJAÍ Ende;êç6 telegráfico: « 1 N C O»!ã se 'recebe 'alguma quantia; Edeny Coelho Dornenico req. 31) dias lic.
:: :: 'p. tratamento saúde; Estefano' Wrubieski baixa imp, caminhonete;•• "?

-r d D II

ii
.

exss e epositos !i Joãu Wil'hinhéski Iic. p. coust. oficina' Mecauica; Eugenio Endler
I
•••'i .�. .Cou.liI� D� MO,UltY1�. 1.110. '. CORm A PRAZO:, ei baixa urna bicicleta; Silvino Cubas lic. p. coutruir 5 casas; Augusto
" ,n 11� L ,IL ·ii· Haág idem p. se estab. com descasdor de Arroz; Artur Gaisler trans,II A Disposição' '2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%8. fL ...I.: caminhão;' Antonio T. Silveira baixa automovel; Jordão dOR SantosII L' t d 301 "",,,

. "60'" ..
" 411.. °/'0'ao. a. .II,' irrn a a /oa. a.· r'L "" '::. idem .lÍrn carro de lavoura; Cezario Vick cone, aforamento area 400II '

0/" ".,.". '90,'," 50/oa. a .••••: . ,

:� Particular
"
4 /oa. a, / m2.;- Otimpio B. da Silv:a aumento sala rio família; Wanda _Babireski•••• :: Ll"m' l'tada Es,pecI·�.1.4·,·1I()J_70a· . a,'

,,' '''·120' " '5%0/oa. ar Ir -

.

r� /. /1 •
II baixa' imp. bicicleta; Tobias M. de Lima' tranilf. caminhonete; Lodo-li "

" "1 apo
.

6%a .•a., ii. ,viço Stankiévvski li('. p.' estab. com Getl. Alimentici:Js; AlexandreII:' DEPOSITOS POPULARES ',', 5,% . ii Blosfeldt baixa imp;.Affaiataria; Maria Jalia dos Santo;, req. 10 di-
II A.gencia nest.6. cidade à Praça Lauro Müller, esq.�R Maj�r Vieira li as de 'Iic. p. t. assuntos p; Roberto Todt lic. p. r:sLab. botequim'
ii .

.,
. -, ..' II Bento de Lima & Irmãós transf. aUlomoyel; Jacuh Seleme lic. p.

II"Abra uma conta no "Inca" ,e pague "�óm cheqlJe! ir cst.ab. com Gfln. Alimenticios; Pedro A. dos Santos cancelar imposto
ii .

.. .::
. fud. e Profissão; Maria G. R. Romais exoneração do cargo de Pro

:::::;:::::::I:::::::�::;:::::::::::::::::�:::::i:::I::::::::::::::::::::::=:::::::::::;:::::::;::�: - ,fessor; Fran,cisco P. Ba tista baixa carr_o de La 'fOnfa; Eggers � Rem-
�-

' '",.
.

,,', /. ,.� (". 1)01 baixa imp .. Ind. e Profissão. Joaquim Vieira de Lima transf. area
d.e, 800m2, Ivilásio Coelho 24 meses de licença p. t. assuntos P .• De
metrio. de A." Coutinho traosf. area de 800 m2� R :Iul Pereira Roeder
idem 800m2, Raul Pereira Roeder idem 800m2, Raul Pereira Roeder
idem 800, Raul Pereira Roed'er idem 800m2, Fl'anci"co S. & Filho idem
area de 800m2, Irmãos Souza lic. p. se est. enganaf, em geral, Ro
berto Todt baixa imp. açougue: Olivio M. Crestani idem imp. lml.
e Prof., Hugo Brauhardt lic. p. est. com Gen. Alim, Paulino Alves
Davi baixa carro lavoura, Ruben Selvino Wolf lic. p. estab. com a

çogue, João Sava Filho lic. para se estab. com Alfaial.aria, Antonio
Alves David. baixa caro de lavoura, Ludgel'o Kuduer idem imposto
botequim, Nelson Cordeiro idem botetequim Frutas, Francisco Stoe·
b3rl pedindo pago importo Cr$ 282,00, Bruno Thiem traosf. caminhão

. Industria (le Madeira Zaoiolo S/A sol. certif. que t'uas fabricas estão
pagando imposLos, Frei Arimlfo Hoffrogge req. isenção de impostos,

. Distribuidor dcs afamados caminhões:

Mercedes .Benz - Renault OI Federal
-

Automoveis Mercedes Benz e O. K. W.
Tratores HANOMAG e RENA,ULT.

Motores Estacionários e 'Conjuntos e

létrico.s Peres e- Acessórios em geral•

O F I (I ti A S frft E ( A ti I ( A S
,

Rua P. Pereíre, 16 - Telegr.� ,Sermão '_ rone, 179

(ANOINHAS .. Caixa Postal, 12 • Sta, Catarina
-,

Vasa das Tintas e Oficina de Pinturas
Iririeu� Constantino

CANOTNHAS - Rua 'Coronel Albuquerque - Sta. Catarina'

, .

Dr.' ,Aroldo -Carneiro de Carvalho
.

'. ADVOGADO

(lnscritó na Ordem dos A.dvogados do Brasil, Secçã.o do
: - Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

,

Inventários, cobranças, contratos e outras causa.s_

civeis e comerciais; Direito industrial e legislação do
trabalho . Naturalisações e titulas declaratorios.

• .,..I

,. Causas Criminais.

Escritório e residencia:
Rua Vidal ,Ramos Canoinhas S. C.

- __ .

. '.
" �,ma=·w; iIàai"'fldSl3!l

DR', GEr\lTIL BORGES FILHO I'�IÉDICO
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidad� d� Porto Alegre
Ex-Oficial Médico da Aeronautica - Prática nos :HospItals de P'. Alegre

I
Cirurgia e Clinica Geral - Tratamento pré-nupcial e

pré-natal - Especializado em doenças (ia crianças
Consultório anexo à Farmáci::. Machado - Res.idência à, �ua
Cél. AlbuquerquE,' Fone 288 - Canoinhas - Sta. Catarina

"L&__�m�� li ET�

GOVERNO
MUNICI'PAL
Requerimentos Despachados Durante o mês

. de agosto de 1952�

�
�•••••••5••••1I •••_••••••••• ;' aI•••••••••••••••••••

�1I•••••••••••s:iõliS e u•• .:. "••••••••••••••g........ _

. ""
Ali

-

••-
-" "" "

ii Y' . S pretende adquirir um Rádio para luz, U
ii .

.

acumulador, pilha ou mixto ii
:: •• 'd .... ::
:� para luz e acumula or! ::..

. .... ..

u . u
:: Então escolha entre as J'á consagradas marcas ;�" "" "" "" "- -

ii Zen ith" Tel�fi"n ken, J- ii" p-
P.U "

•

!� Invictus, Multard,,' ii"
"-
-"
"

�i Hi koc,_,-Sem'p, ii"
'U� ""

"

ii Murphy, Orbiphõn n"
"-
"

n ou Telespark' (p/aútomóveis) ��"
""
"-
-

ii o seu prefe�ido, em exposição e para 5!ti'$ '" ••

:: pronta entrega ria .casa ::"
"-
"-
-

��. LO,U,REN,ÇO BUBA' j�-
"••• _:;

.., 811

S: Canoinhas - Rua Paula Pereira Telefone 275 55
m

1)111 •• "'•••••• IIII•• IIII1DIôII•••••• lI �••••:•••••••••�GWI •••G••••••••II.I!•• "''i6I1DII� 1I1l !!$•• 111
:tiiU III ••• -,.::ell.'lliIl••g.IiI.II •••• a••••••IiI.......... . ;a alt•••Iii•••••••••••aDII!I.••• g.� �IiJ•••••••••••�

Governo

Municipal
LEI nv 192, de 28-8-1952 .

Abre crédito especial.
Benedito Terézio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tana, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu sancio
no a seguinte lei:

Artigo 1 ° -- Fica aberto' por
conta do exesso de arrecadação
do corrente exercício, o crédito
especial de Cr$ 35.800,00 (trin
ta e cinco mil e oitocentos cru
zeiros): para os seguintes fins
Auxilio a Sociedade Beneficen
te Operária Cr$ 10.000,00, um

operador demáquina, padrão V
Cr$ 10,500,00, tres Motoritas,
padrão O c-s 15.300,00.'

Soma: - Cr$ 35.890,00

Artigo.2° - Esta .: lei entra
em vigor na data' ,de sua.publi
cação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura, Municipal de Ca
noínhas, em,28 de agosto de
1952.

4 .LEr nO, 193, <de 28�8-1952.

Dá denominação a .uma rua

de Papandúva.
,,"'

Benedito Terézio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas Estado de San ta Ca- I

tarína, faz sabei' que a Câmara
Municipal decretou e eu Sanci?7

, no a seguinte lei:'"
,

.,

Artigo 1° - Fica, 'denominada
rua

. Gracílíano.Machado Perei
ra a ruà que passa em frel)te
ao Grupo Escorar de Papandu-
va.

Artigo ',2Q -=- Éstá �"lei ·��t�.
em vigor na data de' sl:la pu
blicação, revoga!;las �s' disposi-
Ç9�s em cont,rariQ. >

.

Prefeitura "Municipal de Ca- ,

noinhas, em 28 de agosto. de
1952.

Ass: Benedito �erézio de ("ar ..··

'valho Júni{)r- .,_ Prefeito.'

Osvaldo F.erreira Soares
"

$ecretário
Publicadas as presentes leis na

Secr�tàda .MuniaipaJ, aos viQ�e
e oito dias do me� de agost�
do ano de mi1l'nôvec�nto� e cin

,c0enta e dois.
.'

Ass.:, Osv�rd'o,,'Feirerra S.oares
. Secretário.".:..

, ,

Comunidade Evangeli{)a Luterana
idem: Alodyia Wendt Mattoso i
dem transf. um caminhão: João
Wunderlich idém uUJa' motocicle
ta: João de Oliveira Lemosjdcm:

. Claudió Novak idem lima bici
cleta: Antonio' B. de Oliveira i
dem devolução de. Cr$ 150,00:
Carlos Muck idem ren. terreno
Cemiterio: Nicolau Burglirdt i
dem transf. area 800m2: Frede-'
rico Steidel ide,m baixa impostos:
José Leonardõ de Lima idem bai
xa impostos cas.a comercial: Joa
quim dos Santos idem cancelar
imposto carro de -layoura: José.
Grein idém cancelar lançamento
lmpostos carro: Reinhal'dt Krik
idem para estabelecer-se com Al
faiataria: Eduardo Lavandoski
idem 'Licença pa�a estabelecer-se
com Or. Ferreiro:· Demetrio Po
povicz idem idem casa comercial
Luiz Pscbeidt idem para estabe
lecer-se com serraria: Waldomiro
Ramos Mota idem para estabe
lecer se com Generos Alimenticio's:
Hercilio Batista idem para esta
belecer-se com botequim.

Como requerem.:;:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, A,).) 6 " CANOI1�\ffIAS - S, Catarina, 13 de Setembro de 1952 - N 221ESPORTES
Vitoriosó O Grupo Escolar
na rodada de quarta-fei
ra - O Paisandú não veio -

Para amahhã: América x

Ipiranga - Outras NoticiasA'sia antig« , ,

ALCEU WAMOSY ,O Torneio cl-e Voltei. patroci
nado pela Tricolin, alcançou ê
xito imprevisto e hoje ccnsti
tue o assunto preponderante nas

,'l rodas esportiy�s locais. Reune
em si.: as express-ões maximas
do volley canoinhense e todos
os litigantes apresentam-se bem
treinados: éom seus sextetos em

forma, constituindo um' enigma
o vencedor do, Torneio. Na ro

dada de quarta-feira sob 'iii. luz!
dos refletores da cancha' da

Congregação Mariana, tivemos
'

em luta as equipes do Bim Bam
í3ú e Grupo Escolar. A primei
ra partida foi vencida pelo sex

teto.do Bim Bam Bú por 15 a

-10. A segunda partida quando
estava quasi em seu término
fol,anulada e recomeçada, ven

menino Adilson, filho do sr. cendo os alunos do Almirante
Fernando Freiberger; Edgard Barroso por 15 a 9.. Na decísí
tilho do sr. lf.illy Prust; tina. va colheu o Almirante, Barroso
Rosa, esposa do sr. Derb» expressiva vitoria, derrotando
Fontana; .srta. Maria Luiza seu adversario por H) a 8. A
Bau,çr,' Q /óvem GerhardtHu- tuaram a partida os árbitros
go'l(noll. Walter Tensirri e Sadi Seleme.;

.

QUf!'rta feira: Dna. Barba- com agrado. A segunda partida- I

ra; esposa do sr. José D. da deveria ser disputada' entre as

Silveira; Assis, filho do sr. .equípes da Policia Militar e Soco

Antonio Tom.poroski; Edith, Esportiva Erval, poremnão corn-,

filha do sr. Willy Prust; 'srla. parecendo, o .sexteto de. Mon

Maria Damasoda Silveira. ' guilhotte a junta marcou dois
.

_

.

_ . pontos ganhos a -Soc, ÉrvFlL A
.

Sexta felra:. as .srtas. 'Iv'aFlt prqxima rodada está roarcada .

ftlhlif do sr. f:tr!(ltn� de Pat:t1q ,'para- sábado, dia 20 com as se-'
e Si

..vfZ e !?OSIYlS, fltha ,q4sr. guintes partidas: Grupo Escolar
Em,tlt€J Ttnel, de T" Bqrras. xGinasio S.$g. Coração�dé Jesús e

Cum.primentan;tos ós ani- Birtl Bam Bú· x Polieia Militár. '

, versariantes;' apresentando x x x' x x
' ,

n,o§sos parabms, com votos O Clube Milion'ário de Brus-
de perenes felicitial{es.' que que deveria a'pr esentar-se

=-�-�---- -''''Ii!III!__IIIIÍII''' '''i_''' ", em gramados eanoinhenses do-

'p
.'

.

,

T'
-

�,_
- mingo pasll,ado para enfrentar o '

'ar'O"Seu �ANSPORTE: "Ipiranga lo'cal, não compareceu
devi,d<;> a' péssima situação do
campo, ocasionado pelas fortes

chuYÇls que cáiram em nossa

cidade no decorrer de toda a

serilan8. O prélio anunciado en

tre Ipiranga e Bela Vista tam-
.

bem não realisou-5e devido ao

mau tempo. Passamos assim um

Sete de Setembro em branco.

Chora 0- orvalho da luz sobre a rosa do dia
que sé fecha. O jardim todo lembra um altar
para -o 'qual sobe o incenso azul da nostalgia,
� onâe os lírios estão de Joelhas, a rezar.

.

., ...

Tu cantas para mim. Tua oôs triste e mansa,
vem trazendo, fi gemer, dos.confins da lembrança
quàlquér coisa de velho, onde a vida se esfume.

Quande a voz adormece um fantasma desperta.
A tu-a- boca é-"'(;omo uma rosa entre aberta

.

qu« a_ saudade acalénte e o passado perfume.
E essa pelha canção que 'o teu labio cicia,
no momento em que 'a tarde adormece no olhar
enche meu coração, de uma vaga harmonia

'

de um deseio pueril de ser bom, e chorar.. �

{ ANIVE�SARIAM-SE' ESTA SEMANA
HOJe: Dna. Wally, ,esp,Qsa

do sr. Francisco Voigt, nosso
agente, etn� Marei/io Dias; os
gemeos Zaftei e Zanei, filhos
do sr. Simão Seieme.

Amanhã: o sr! Augu,stinko
Betteto; Dnq, �delia" ésposa
do sr, Max Schumaõke«.

.

·'S:etu�da tei�a: o sr. Miguel
DJlr�ç�; ,DrJa•.Odete, ' esposa
doJ).r.' JIa:f'lo AmàraJ; o me

n�n(iAâemarMülbll-uer;_a me

n�nà � Vrronica," filha cdó sr.

f'redericti Werdan.
. !ir�.

-

_

.. .1

Têrça "f-etra: (JS srs. Luiz E.
Tà'CIl-,- ·'})r. R.omeu ,Fet:nira;
dna, Nura, esposa do sr. A
b1'ahão ·Yt,issi,' srta. 'TelBzi
nha, 'Trevisani; dna. �ngellnfl
e:s-posa do sr; ,Antonio· Tom
poroski; 'sr_tá.;� Anita� f,úrs-f; ,o

$ÍRVA':'SE DE "QU;EM QUI2ER. .. ,

,
.

Mas. se _9uizer ser bem servjdo,_ sirva..-se da

Ltda.
, �.

.

\

CANOINHAS
c, C"ainpos, 272

,
.

_ xxxxx
Está marcado para amanhã á

tarde no Municipal, dando con

tit1l;lÍ'da'de ,ao Campeonato ,da
LEC a contpnda� entre América
de Rio dos Poços, 'e Ipiranga
F. C. local. Consta no progra
li1a: churrascada., doces e varie
dadE's, organizada peIa simpáti
ca agremiação de Rio qos Po
ços, -mandatária da partida. E'

.

uma iniciativa feliz do Améri
ca que· deve merecer o apoio
de todàs os c;anoinhenses.

CONVITE xx;xxx
Circula no meio e�portivo ci-

De ordem do sr. Presidente tenho a honra de tadino que entrou ná Liga uma
;,

convidar a todos os socios para � reunião, que se reali-: petição para a transfereocia d8.
zará dia Quatorze (14). de setembro às 13 horas e meia,'

<

jogo Canoinhas' x Ipiranga, dia
.

na séde do Elite Tenis Clube. 28, para. outra data. Nada' po-

Canoinhas, 30 de agosto de 1952
demos dizer de positivo, por
quanto a Mater C�noinhense

ALFREDO GARCINDO Secretário rlada informo'u a respeito.

F. Schmidt, s/n
Fone - 112J.'one - 9-66-5'5

"

Associção Agro"4vicola Norte CatariDeD'se�
FUNDADA EM 24 oÉ JULHO DE 1952'

Canoinhas 'Caixa Postal 127 Sta. Catarina

'Registr-oCivil
EDITAL DE PROCLAMAS

José Maria Furtado Pri

mo, Oficial do Registro Ci
vil deste Distrito de Major
Vieira, Município e Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que, pretendem ca

sai': João Rodrigues, natural des
te Estado Porto União, onde
nasceu no dia 7 de maio de

1923, lavrador, viuvo, domicilia-
". do e residente neste distrito, fi
lho rle Inoce ncio Rodrigues e de Wer and-ern eine Grubegraeht
Joaquíoa Fernandes; e .Maria comédia em um ato em alemão
Joaquina dos Santos, natural
deste Estado, Canoinhas, onde A renda destina-se a constru-

nasceu no dia 10 de outubro de ção da nova tÔ1 re.

1932, doméstica, solteira, dorni-
cilíada e residente neste, distri-

.

'.�"_ ,

to, filha legitima de Luiz Ro;- � "B' a-o '1.10' ·da· ;Pr,·mauaf·a'drigues Ferreira e d,e Maria dos U :_' O."

Santos.
,

A Dirrcão do Canoinhas E.
Apresentaram os documentos C. fará realizar, sãbedo pré-

exigidos pelo artigo 180 do CÓ- ximo, dia 20, nos salões do
digo Civil, nrs. 1 a 5. Si àl- - Clube Canóin7wnse, o tradi
guern souber de algum, ímpe- cional

.

«Baile da Primapere».
dimento. o_ponha-,o. na forma da São convidado's-os,as$ociados
Lei. .Lavro ".oi�pÍ'es'ênte para ser do Canvl'rifzàs, 'êlutf/e" Ca-no,�
afixado neste cartório, no lugar� llh_tmse; Soe: Benef. 'Operárial
de costume e publicado .no ]01'- alem 'dos clubes esportiuos dÓ
nal;"Correio do Norte" da ci- muniiipio. Abrilhantarão a
dade de Canoínhas,

:

noitada 9 «Jazz Bpdich" d,
Major Vieira, em 2 de Setern- Mafra e .De Paula irs'eu Con.

bro de 1952. junto,,! local. Triíjes carcterls-
J(Jsé Maria. Furtado Primo _licos prima'zJer,is 'para sen�ó..

,

Oficial çio. R€_gistro Civ,jI ras é siNthor_itas, e, tS,portt_ piJ�
1'a cavãlhelros. ,;c.Deante do
grande" animo, ,,,,reina?'lte ,em.
nosso meio socip-'l:; é pré'vjstiJ
retumb(l.nlê sucesso parà o

baile de sã,bátia.

-Tórnarnos público aos mem

bros- da comunidade Evangelí
ca Luthcrana e ao publico em

geral que" atendendo a inums
ros pedidos será reapresentado
domigo dia 21 de Setembro as

20 horas (em ponto) no palco
da comunidade, o 'seguinte pro
grama:

- '. �

"O FILHO PRODIGO"

(drama em quatro atos
em portugues):

Vende-se
um caminhão �orcl F6 tipo
1950-, éo� 55.000 quilome
tros, maquina em pe'rfeito
estado, 4 pneus novos.
Tratar Com Alfredo Gar

cindo, fone 261 ou à rua /6
de Dezembro, 13. 2x

LDUÇ-AS e mais LOUÇ'i\S

Casa
I

Erhtana
'_ �

ABôaRoup�-RENNER<
,

'

Milhares de pessoas Usam as roupas RENNER em todo
Brasil. As roupas, I{ENNER tem sua qualidade garantida
pelos tecidos, pelos aviaÍnento'S e pelo; perfeito acaba-

mentó da mão, de 'Obra:
-

Trajes de pura. lã. ou linho
a parlir'de GrS'600,OO

.

hua Vidal Ramos de�ronte a Farrnada Allage

Diretoria alvi - celeste . .Deixamos

de pubHtar <) resultado, por
quanto é cOElstituida de 69 mem
bros f:' in·felizmente o" nosso eS

paço é reduzido.' Desejamos LI

mesma ,felicidaàes n,Q transcor"

reI' de seu' mandato.

x x x x x

Reina grande expectativa em

torno do Baile da Primavera

,que o Canoinhas E C. fará lea

lizal;- sábado, dia 20, nos salões
do Clube Canoinhense .

:X x.x x x

Realizou-se domjngo, dia 3 t

d� agosto, a eleiçao da nova OBSERVADOR

PARA" fERIDAS,
E C Z E M 'A 5,
,l.NfLAMAÇOES,
C O C E, I R A S·,
FRIE1�AS,
ESPINHAS, EiC. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


