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A SERVIÇO DO PROGRESSO
Segunda feira, 29 do corrente, transcorrerá o décimo aniver

sário de fundação das "Indústrias- Reunidas TRICOLIN SIA", pujan
te organização comercial e industrial,' que honra, sobremodo, as nossas

tradições de progresso e honestidade.

Nascida pequenina, como tudo que nasce bem, fruto da con

jugação de esforços e àa cooperação, a TRICOLIN que um dia não

pa'ssava de sonho e de quiméra, transformou-se em realidade; meta
morfosearaD:l-se os planos e os projetos, surgindo, então, ti organiza-'
ção que nesse espaço de tempo se distinguiu pelos assinalados servi-

, ços que prestou ás populações do interior do Município.'
Inicialmente . o v�lho' barracão de madeira aproveitado para

selaria. Depois, a maceração do linho, a tamancaria, o cortume, .o des
cascador de arroz, o moinho e o silo. Progresso gradativo,'paulatino,
mas firme, inegável.

Vencidas as dificuldades Il1IClalS. Superados os naturais obs
táculos que se antepõem a tudo que surge, reis aí corno um verda

deiro exemplo a TRICOLIN de hoje, empresa progressista e prós
pera graças aos esforços de todos os seus GerentC-'\, desde o primeiro,
deles - Agenor Gomes, que acalentou, por muito tempo,' e sonho da
'FRICOLIN transformando-o em realidade à golpes de inteligência e

descortino, até � saudoso Tóta Tabalipa, o inc�nsável Leopoldo Fal

gatter.. o excepcional' Leopoldo Heimbeck que trouxe novo alento à

quela empreza, Impulsionaodo-a de maneira impressionante.
O desenvolvimento ultimamente alcançado pela TRICOLIN,

deve servir .de exemplo e estimulo ás pequenas industrias da nossa

cidade e do interior. Eis o de que é capaz a persistencia, a coragem,

Jl fé. Gradativamente, uma pequena indústria recebida com descrença
por muita "gente boa", transforma-se em organização pujante, pro-'
missora, progressista, conceituada.

,

Aó ensejo de seu décimo aniversário de fundação, encontra
mo-la no �fã de produzir" e prosperar; de melhorar dia a dia. Bem
orientada por sua Diretoria e pelo seu Gerente - um homem hones
to e trabalhador, digno e capaz - marcha para grandes cometimén-
tos, acompanhando o desenvolvimento da nossa terra.

.

Dando registo ao-decurso dos primeiros 10 anos de funda

ção da TRlCOLINr congratulamo-nos com a sua Diretoria, os seus

acionistas e, especialmente, com os titãs da sua fundação, com todos
os seus ex-Gerentes'ou Diretores e com esse incoinparavel Leopoldo
Heimbeck; (ormul.ando votos de prosperidade à organização.
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Amim Sobrinho -{ng. David da
'<

Chefe da Residencia do D. K R. Luz Fontessediada nesta cidade e que fora
a Florianópolis participar de uma

reunião de todos os Engenheiros
desse importante Departamento.
Na importante reunião. de .que

tornou parte esse nosso amigo, foi
objeto de estudos e de-interessan-

'� tes debates o novo plaIi'� Rodo
viário do Estado, . tendó sido as

sentado pelos técnicos, graças in
clusive e principalmente aos esfor
ços do Dr. Amim, a inclusão da
estrada Canoinhas .

- Vale do

Itaja_í, via Benedito Novo, no Pla
no Rodoviario. A'noticia é, por
sem duvida, das mais auspiciosas
para o nosso Municipio, visto
como a estrada a ser incluida
no Plano Rodoviario do Estado'
facilitará, grandemente a nossa' li
gação com o litoral-centro e Vale'
do Itaja'í urna vez .que construída
a estrada em referencia ficaremos
a pouco mais de 3 hs. de Blumenau.

�C[C�tc: IlHAS� SmM[
CIRCULA AOS SABADOS

Dr. Cesar G.
Acompanhado de sua excelen

tissima esposa, regressou da Ca
pital do Estado à Engenheiro Ci
vil Dr. Ces�r G. AmimSobrinho,

� É esperado nesta cidade, pro-
,
cedente do «Rio Timbó», Estra
da Dona Francisca, onde se en

con tra dirigindo os serviços da
Ponte de .concreto armado que
o atual Governo está constru
indo sobre aquele curso d'agua,
o Engenheiro Civil Dr.' David
da Luz Fontes, pertencente a tra
dicíonal familia catadnense e

que vem a 'esta cidade previ
denciar a:instaração

.

dusf'sercvi
ços .de. 'coilstruçã'b de:uFb'á,P:-dn
·t�:. sobre Q' Rio Canoinhá&,.�·"

r

.

'A notavel iniciativa dos atu-
ais GOverno do Estado e do

Municipio, há de assinalar, de
maneira indelével, a passagem
a-os senhores.Iríneu Bornhausen
�. Benedito '1'. Carvalho J:q-nier
pelos Govemçs .de Santa 'C'ata';'
tarína e de �1l,noinhas.

'

Confiada a ,�bt� ,,-a�:��periên;�'
cia profíssíonal e

l àb tírooinio 'do' ,

Dr. Davidêda Luz FÓnt;ê�:, Ca
noínhas,. já em 195a�

-

há de se

orgulhar da magnifica Ponte ur
bana, toda de concreto.rquese
rá construída em' substituição a

atual.
,-- _",' �

-.

�.' t&.;,_.�>-�
Cabe-nos, Jil,�sta ConJuntura,

desejar' boas,Ntndás .ao ilustre
profissional" desej!ln�o'-lbe, tam-

,

bem" pleno' êxito na empreitada. '

.

"

'Cioe "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas
e Amanhã ás 14 horas

A Filha de Satanaz
com Bette Davis e Joseph
Cotten - Censura Livre

Continuação da série

"Volfa de Jesse James"

AMANHÃ: As 17 e 20 ho;as
Mais uma grandiosa produ
ção do Cinema Nacional

Maior que o ódio
um film-e repletode.emoções

Impróprio até 18 anos

No� príncípaís "'papeis, tere-,

I
mos Anselmo "Duarte, I1ka

ISoares e José Lewgoy

Segunda-f.eir�:,_�EPR!SE
�

.. ,\-'"
.... �

,

Ter!;à-�eira�- ,,A!s 20., horas

Kazan-o C.ã9 Lobo
'Censura Livre

'Continuação do seriado

,. Serviço Secreto

Quàrta-feir�:- REPRISE

Praza aos ceus que o atual Go
verno iiãõ só inclua a importante
rodovia no Plano Oficial, 'mas pro
videncie .

a sua imediata constru-
.

ção, mobilizando, 'para isso, os re

C�fSOS l{óª "�!!nicipi()�,, ,ir.Jte_r�.ss�.
dos. Com a participaçãe das Pre
feituras de Timhó, Jtaiopolis, Rio
do Sul e' Caneinhas, o Governo
do Estado,· sem grandes despezas,

,

.

poderá atacar a obra jà em 1953,
prestando mais este assinalado ser

viço ao nosso querido Estado. Des
de que .o Governo do Estado li- .

dere os, Municipios interessados
nesta rodovia e promova os ne

cessários estudos, cometendo a

cada Prefeitura urna parte da
construção, a estrada que hoje, é
mero plano, poderá, �m breve,
transformar-se em realidade.

, Inegavelmente, o Dr. Amim,
defendendo a inclusão dessa es

trada no Plano Rodoviário E�
tadusl, prestou grande serviço
ao nosso Município. Se não bas
tasse a sua atuação à frente da
Residência do DER em Canoi
ilhas; se não bastasse o seu a

mor ao tr,abalho, honestidade e

Editais de Proclamas
.

,

'I
Aloís Karasinski, Escrivão de José Maria Furtado Primo,

rl;>az,� Ofici':ll do Ré'gfs.tro Ciyil'·' Ofi'ei'ál do Regtstro' Çivil, deste
do distrito de Paparrduva, mu- distrito de Major Vieira; Muni
nicípío e Comarca de Canoínhss, cipio 'e Comarca de Canoinhas,
Estado de. .Santa Catarina, etc. Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Paulo Zaleski, natural des
t� Estado, nascido em :trf�de ju
nho de 1923, motorista,· soltei
ro, domiciliado, e residente em

Mafra, fílho;de José Zaleski e'
e dna, Anastacía : Ovovskí, e

Maria Simõês' de> Oliveira, ria
tural dest'é distrito dE: 'Papan
·duva, nasGÍda em 26, de janei
ro de 193_3, dórn,éstica".-solt�ira,
domiciliada e residente em Q\.tei
mados, ��ste. distrito, filha legi
tima d�, A:l-fstidés Simões de'O-'
live�ra e 'de D. Clara Frich,

Faz saber que pret�Qdem ca

sar: Mar.Ío A thanásio,nátural des
te Estado, nasclqo em 4 de ou

tubro de 193'.0, lavrador; �oltei
ro, domiciliaao1,.e resid'ente em

Carijos, neste d�strito, imio le
gitimo de Martinho A thanasio
e dna. Maria 1:\ thanasio, e Ma
ria Tadra, natural deste muni
cipio, na'scid'a em 24 de' junho
de 1933,

.

domestica, 's0ltei
ra, domiciliada e residente em

Alto de Canoionas, neste mu�
nicipio, .

filha, Hegit�m.a de.'Ladis
lau Tadr't e âe':Palmir� Brozoski

Apresentaram ô� :d;;;umf:nio�
exigides pelo Art. 180 Nas. 1 á 4
do' Codigo Civil Se alguem sou
ber de . algum impé.dimento 0'
Ponha-o na forma da lei. Lavro
(') presente para ser 'afixado no'
lugar de costume desta Escri
Vania de Paz· do distrltc. e pu
blicado ·!'lo. jornal Correio do
Norte da cidade de Canoinhas.

Cartorio de Paz de Papandu-:
Va, ? de Setembro de 1952.

Alois Karasinski

Oficial do Registro Civil

Faz saber que: pretendem ca

sar: David Schícovskí, natural
deste Estado, Canoínhas, onde
nasceu aos: .17 de Junho de 192'4,
lavrador, solteiro, residente e

domiciliado neste distrito,' ilIho
de Vitor Schícovskí e de' Da.
Genoveva Schmanski, ambos
deste Estado; e Lydia Drusdeck,
natural deste Estado, Canllinhas,

. onde nasceu aos 6 de Maio de
1928, residente E' domiciliada
neste distrito, filha de José
DrosdecR e de Da .. Maria Drbs-'

.

deck, elé deste Estado e· ela dá
Polonia.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo art. 180, do CóJi
goCivilBrasi!eiro,Ns.l a4. Se al
guem souber de algum impedI
mento, oponha-o na forma da

lei, "Lavro o presente Edital, pa
ra ser 'áJ'ixad::> neste distrito, no
lugar de custume e publicado
no Jornal "Correio do' Norte"
"cla cidade de Canoinhas.

'Major Vieira, 10 de' setem
bro de 1952.

José Maria Furtado Primo
Oficial ,(,ia Registro'
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O-SEU FOTOGMFÔ':_
PrÍlça

. Lauro MÜller'
CANOINHAS -:- .Sta,1_,Catarina

v _' :'�:' �< :� p.;
,

.

Completo serviço. de aielier
'

Reportsg!)us - Secção esp,e'C���iza
da para' amadores - Vebda', ile
filmes - Fo�ografias' :e�m '

R apidez e' Perfei�ã{r�,: ',\ "

Quinta-fe.ira:- A's 20 horas

.Um emooíonadte drama da-
Metro Goldwín Maye'f

PecadoSemMacula
com Fllrley Granger e Cathy
Q'DoneU .. Imp� até 18 anos

Sexta feira: REPRISE

Agual'dem para',breve

:.APOCALIPSE
,Belíssima p�oâução Italiana

inteligêncja::sp;e$s.; fa��reden
? eia-Io-ia perjnte:""a opinião pú
blica loclll ,com;o 81f!1ig9 da nos
sa terra, digno d.a nO$sir'gratiâão.,

'Nupcias ;I
Emp.lndnstrial e ComercialFn�J{ Ltda.

D I S' T R I B U I o o R E s·:Realiza,se hoje, ás 9 ho'ras, em
"Três Barras, o enlace matrimonial
d� srta. Munira, filha do sr. Me
rhy B. Seleme é sua exmil. es

posa, com o 'SI.'. Lineu, filho do
·sr. Rubens C. Ferreira e suà exma.
esposa, reside-htes em Curitiba.
Aó novo p�r1 "Correio do Norte"

envia SeUS cumprimentos, com vo

tos ge perepes felicidades.

Rua Caetano eost�i':-4 ':_. Fone; 140 _' ,Caixq
-

Pbstatí 45 c

CANOINHAS ;.� Sani��,:Cà'tari�a
,'.'

Café SANTA TEREZA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Distribuidor dos <afamados caminh�Ões:

"Mercedes' Benz _. '.R���ult .. Federal
. /

Automoveis Mercedes Benz e�- D. K. W.
De ordem do sr, Prefeito Mu-

Irstores .HA tiOMAO e REt�AUlT. nícipal, torno 'p�b1ic9�"que, duo

. Motores Esta.(.ionª·rios·'� (onju�tós e·· "�lant.� o mês de S�tembr.o se

I procede nésta tesouraria e nas

létricos·· Peças �I Acessórios em! gera . intende�cias de T, Barras, Pa'·

O F I (I ti A S,,'ME ( A li I ( A S panduve.-M. Vieira, P. Pereira e

Posto de A rrecadação de Felipe

Ruo P. Pereira, 16 - Telesr.: Sermão - Fone, 179 Schmidt, a cobrança sem multa,
" ,

CAHOINHAS _ Caixa Postal, .12 • Sta. .Catarina
. do imposto predial - 2° semes-

.tre. -Füi.do este prazo, o impos-
to será aCl'�scido com a respectiva'

':' ,

multa, de acordo .corn a lei.

Canoinhas, 2 de: 'Setembro de

1952.
-. I·

Clementino Pieczarka
. Tesoureiro
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'. tia. de MÁQUIMIS ElN�' � DO BRaS�L :

. DR I Q E'N T I L 80RG ES F I LHO", .

0".'.' Curitiba - �ua Barão à� Rio Bra�c0, '41, sala .515

Fu,m�du "'1:�Ollidáde�M:i�ald�n�"'idâd� d� Purlu ,Aieg,� ,

Re\lendeco res exc I (Is ívos' nesta, ,praç'. a :
Ex-OflClaI.Medlco da AeronauÍlca - PraÍlca n.os HOspItaIs de P. Alegre .,

. ->0
. .' .

rÇin�Igia e CÚnica,Geral .,- Tratamento Rré-nupcia.! à R'
z'-.".
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�Pf'é"n,.àt,al;j,..
-- Es�acja!i�a.do em

....._..d,oe.n.i;:as �.tI.� 'c.ri�.nç:.as. .' epre�.·.e.ntac·O'�S, '" . upa·n
"
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, Consul;t0�I.o anexo a Far,mácla Ma<;hado 7"'70 ReSIdênCIa à Rua, '.' � •
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,�;Cél. Albuqúerque, FOI).e 286 �:. Can.0inh�s S'ta. Càtsrina(_
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, Ca'sa, das Tintas e Oficina de Pinturas '

Irineu -.
Cons.antino.

CANOINHAS - Rua Coronel Albuquerque =: Sta. Catarina

Marmorinas ,. Decorações ... Desenhos • Pintura
.' de Prédios em Geral • Letreiros em qualquer"_

_
estilo .: Laqueamerrto de Mó�eiso

. "'.

'Preços Razoáveis Serviço Rápido e Garantido

. ".

. .,
.....".-•... .-

,.......•.•...•.. , .

::••�
••••�_�••••••••••••••••••••••••••••••• iI••••• II •••••• II••••S•••••••••• !I••••••••• III••••••••III ••• It••••::

�� B��co Ind. e (om. de Sta. (a�ariná SIA 'Ir
55 Malriz: IT�JAÍ - Enderêço telegráfico: c 1 N C O» ii'
.. ., ...
•• j/t -

••

ii .;.:.-: Taxas de' Dê'posi'tbs
'

ii '.
'ii . ,�e�rCOHIAS ," DE,

.

r10UIMfHIO ' , COHIAf A' PRAZO: ii
iÊ A pisposiçªo .. , ,'2%8'. a. Com aviso de 30 dias 4%a.a; ii
ii �iw,�t��.�;;,·}·::,?",:i,.<:,?,�a;.�., 'y ::: .; ::"_C',':: :g§09 j:' ,4�%a. a. ii"
::,. Partlç.lllar, v'. '."';. '�o ,,4Yo!,!,;;a. "

.

5%a: á, ::
!! Limiladii Especiál'lf1J2:J/óa:'á:" ��.;W,· -s- "120 " 5V2%a. a. 5i
1= .
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•• ta ;

_ ,',' " , 1 ano J;6%a,� a. OI
.
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;;:. DEPo'sITns POPUU�RES : ' 5%' . ,. ii
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:: Agencia nesta eidade à Praça Lauro Müller, esq. R Major Vieira ii
II ," ,,..
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ii· .Aprk�m:a Go�ta, no "lnco". e pague com cheq�e!' ii
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iAroldô 'Carneiro
<

da Carvalho
.� "_

.,

ADVOGADÓ c

:c, "'éf�scrito �a' Ordem, d6il Advogados do Brasíl, Secção do . <.

.' Estado de-Santa Catarina, sob no. 360)
� '< ,

.

.

.; .;. r- : ,,' ,t· ..

'
.

,0 .

, �

"". ê""
,:""

,:,.,. """ <,
Inveritáríos, cobranças,

.

contratos e outras' causas

ci_yeis' e 'comercíaís. Direito industrial e legislação do
trabalho. _' .'Naturalisaçõe·s e titulos declaratorios.
. iC�

"
. , . o

Causas Criminais.
'O'f: ••

,
•••••••••••0••

, ,

- Escritório e residencie :

'tid a:1 ,Rámos· Canoinha.s s. c.

DR.' .,SA'ULO 'CARVALHO
Advogado

EscritoriQ e residencia ,." '.

.. �u�� Coronel Albuquerque s/n Fqne· 205
Canoinhas S.

'

Catarina

Pode-it remt�d"r meias com.... d" ''-'-d'd f'"
,'.-

perfeição e rapidez, sem necessidade H.oJoe se' cos'e e'. mo o
l i e.r.e.rirede ec e s sôr io s, Bu s t a enfia, � .

a ",.dll no braço livre 'da
ELNA. t fazer. o remendo.

cicletas; triciclos
p'�rfL f.fi�pç,as

,O-fidna :Rtlân:lpago
f

'

GOVERNO MUNICIPAL

Vende-se uma completa.
Ver e tratar. Em Divisa

com Oriomar Schaidt .

Alfaiataria

En.caixadà no braço superior da
ELNA, a lâmpada projeta luz ,uave

diretnmeruesôbrtotrabalba:Toda ilu
minação s/ipl.metl/ar. que mal. colo-

". cruJa fraca ou demasiadamente inten
Ia prejudica a 'Vilta .. é desnecessári«:I

Num ,imtante a linda malinha mel.·
lica da ELNA é !rum/ormada numa

cômodamesapara o, grandtllrabalhoJ
de cOJtura. EHtt malinha torna ti

ELNA amáqllina de·costura pt�feila,

de Irlnãos Zugluan s I

Comunicamos à nossa' distinta, freguesia' e ao

público
.

em geral, que nossa fabrica de camas ja
está em franco funcionamento, "vendendo camas
."

de solteiro a partir'
..

de Cr$ 99;00
.

e camas

de casal a/ partir de Cr$ 150�oo_
, -

Aprov�item 9' ocasião, _co.mprando�diretamente, da Fabrica. 3x'

• 1

Dr_ Aristides.Diener
,

CIRURGIÃO DENTISTA. ... ':
.;

,

.�'"

Dentaduras '4nato'mic(Js:::' «:
Rua 'Vidal' Rafllo� '."

CANOINHAS ..
", SANTA' CAfA�fÚNA

,r'i- '

","

,�.,� -,

_
,< ?,,", _

... :
j

'.::-:

,;:'

Como nos inúmeros lares do mundo 'inteiro, já se pode,. >'.

também no nosso' país, coser-sé. com a" ELNA.

ELN A é a nova máquina suiça de coser, elétrica e -

portátil, que apresenta vantagens incomparáveis: braço
livre" malinha metálica que se transforma em mesa de �.,

trabalho, motor elétrico silencioso e�iluminação, ernbutid...
No braço livre da ELNA, todas as meias, de sêda Ql.l r�
bem -corno mangas, etc., podem facilmente ser costuradas
ou serzidas. ELNA, de forma elegante . .pesa s�� a maleta

6,5Kgs. A maleta, além de servir "para .o acpndicioria
mente e transporte, fi uma eSp'aç0�il mesa de trabalho,
adaptável. A iluminação embutida projeta ,uma luz suave...
diretamente sôbre o trabalho, sem cansar-a vista..

Um engenhoso dispositivo permite umamarcha regular,
com velocidade 'reç!uúda, de JTlodo a se ,pode,c executar

facilmente os mais delicadoLtrabalhos de bordado.
� '-_'!

' ", '

���

s/n Prédio Casa B.rança

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
27-9-1952
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Atendemos quaisquer pedidos, em grande -e pequena escala, '

'

=
"..po� p:reç�� verdadeiramente vantajosos. : .

Venha ver J?�ra �rer, p�i�:�, mar�a TRIC?LIN, é um símbolo do "CALÇADO POPULAR" de irtexcedivel qualidade e durabilrdade. I
INDIJS,TI{I�AS REUNI:D4S TRICOLIN:SIA � Rua Tri(olin, s/n � Fone 150 - Caixa Postal 48 -, Teles. "TRICOUN" I

mlll�li�lIlllll11ooP®iHÍllmMm.lIPj�q'ji.wlmlíIIlIPlli.m�lqlm��lllllIIm11I11111I111111111I11II111111II"lIllllllIllllllllIllIIllIillllllllllIlillllllmlllmllll�llllIlllllllIlllllIIlIlllllllIIllllllllllllllill!1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJImllllWlIIlIllII�lIl111llml��IIIIWII�lmIIlWI�III��II��IUlllmlll����miIIIWI�IWIIPII�;

ENNÊR,:"A àé)aRoupa ��!�!!�:!!s:a Dr. Armando�e �aré1-'-
, ,", "

• seu agrado preço de fabrica. Tratamentos e operações das doenças dos -,

ilhares de, pesso�s. usara as roupas RENNER em todo só na OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

,rasil. As roupas i{�NNJ��R tem sua qualidade garantida Vidr�c;:aria Cenoinhas Ltda. TRATAMENTO MODERNO DE SINuSITE E

elos tecidos, 'pelos 'aviàmeptos ,e pelo perfeito acaba- OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO)
,

mén:to"da mão. de obrae
,

-s _',', .' LOUÇASemais'LOUÇAS HORARIO:Diariamentedalás6,�Ohs .. (àtarde)

'frajeS f1� 'pu'r� Jª' o� linho
C E I Aos sábados das 9 ás 12 hs. [de manhã)

a partir de Cr$ 600,00 7 na asa r ita Consultório permanente: PORTO UNIÃO

hua Vidal Ramos defronte a Farmácia Allage

Ao completar o décimo ano de uma existência laboriosa e bem sucedida a

UA

�
.

INDUSTRIAS REUNIDAS TRICOLIN SIA
'

.. vem por intermédio desta folha, cumprimenta.r e agradecer _aos seus freguezes e. f�rpecedores, pela
valiosa colaboraçao que" sempre lhe fOI dispensada.

'

, VISITE NOSSO

Moinhõ de Cere"ais - com silo

Fãbrica de Calcados' ",

,

Fábrica de Correias
Cortume e Selaria

Botas Sanfona - Botas Simples - Calçados Fino e Popular

Sapatões de diversos' tipos - Sandálias - Chinelos e Tamancos

Para seu 'TRANSPORTE:

SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

Mas se quízer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora WolFram L,tda.
__./

SÃO PAULO

C. Campos, 272
}'one - 9-66-55

CANOINHAS

F. Schmidt,· s/n
Fone - 112

Servimos bem para servir sempre

ALFREDO' SC.U LT_E_TUS
�

Engéríheirb' c:,vp' -:._�
'd

A�quitet�
-.

CONSTRUÇÕES EM GERAL
Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões

Reformas de casas e outros servicos

PrOjeto 'e fiscalização pelo proprio en�enheiro.
O�ÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Encarregado em Canoinhas João Venâncio
á Rua Curitibanos s/n 14x

r
'

i
,

Reg. N. 0452 - CRCjSC

LINGERIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

CasaErlita

Em sua casa existem

vidraças quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a domicilio

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

Completo serviço de atelier

Heportagcna - Seeção especializa
da para amadores - Venda de

filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição

B(JBA

aceita escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re

gistro de Iivros, firIl1aSi etc.
"PAPÁN'DUVA

: Foto João -:-
- O SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro Müller

CANOINHAS o::. Sta. Catarina

Não GOrra! E vite acidentes l
Torne suas viagens agradaveisl --;.•Instalando em seu carro o Rádio

.

TELESPARK
Com Ondas Curtas e Longas - Tecnicamen

te Aperfeiçoedo • Revendedor Exclusivo .

_

LOURENÇO

-

Vende-se

Calcehin�
A saúde das c�anças
E specífico da dentição

A CALCEHINA é um

produto cientificamente

dosado e contém todos
os elementos necessá
rios aos diversos orgãos
em formaçào das crian

ças.' Impede toda e qual
quer infecção intestinal.

Em todas as farmácias.

Vi.dros:
Toda Especie,. qualquer

comprimento, largura ou
'

grossura.

Preços sem concorrencia

Madeira para uma char

rete, de 1.- qualidade.
Poderá ser vista na ferraria ,;t�

da Vva. Aúgustinho Gomes.:
'

Tratar nesta redação..

só na

VidraçariaCanoinhasLtda
. Fone 277

"Consertos de fogareiros e

ferros de engomar

Oficina Relâmpago
• I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Côdigo
Local

8 21 2

8 n"
8 72 1
,8 73
8 .73 1
8 8
8 84
8 84 '1

",�I.) 84 2

8 9
8 94
8 94 1

ã 94 �
9
9 O
900
�vOO

''', 9 2,'
9 24:.
,9 24·1
'9 3.
9 30
9 30 1

9,34 2
9 34 3
9 -4 .

!\t
9 44
9 44-1
;9 44' 2
9",8
9 '84-
9 841

i TITUkOS

't
_.'

DIVERSOS

correios e

CREDITOS ' ESPECIAIS, + ,.'"

Aquisição terr�IÍcí edificio Correios e t€le'gmfos
Vencimentos do Secretario em .disponibilidade,

Saldo aquis,içãn NJot.oni.yeladora
'

'

"

Aquisição Éonus ,90 Estadó' ,

'

,

MecanizaçãQ' Serviços< Contabeis' .

'Urri-' Op�ra'dor rVlaquina -. padrã9 V .�.

Tres Motl:dstas �
- padrão O

Cr$
Hesto8 a pagar de 1949

,,,,B:estos fi pagar de 1950
.

R�stos a paga� ge ,1951
c ", SOMA CR$

'operários serviços est�'adas e ;ontes do <;l!��rito dll
Canoínhas

8 21 3 Zeladores de" estradas
8 22 Material permanente
8 22 1 Aquisição de ferramentas
8 23 'Matérial de consumo

8' 23 1" Para serviços de estradas e pontes,
8 24 Despesas diversas

,

8 24 1 Combs. para veículos em serviço de estradas e pontes
8 24 2 Custeio de -veículos, ,

"

.'

8, 5, SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
, 8 51' Pessoal variavel
8 ,51 Operários serviço de [ímpeza pública
8 53 Material de consumo
8 53 1 Para serviço de limpeza pública _,

8 7' CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE PRÓPI!IOS
púBLICOS EM GERAL

Material . permanénte '
'

Para serviços de próprios municipais
Material de consumo

Para serviços .de próprios municipais __

-

ILUMINAÇãO PúBLICA
Despesas diversas �'-

J,

Iluminação pública da cidade' e, da vila, de 'I'rês
Barras
Energia para motores, reparos de instalações e ou

tras despesas

Despesas.diversas '

,

Pará aplícaçãn especial em benefício de orde� n�r�l,
consoante o disposto no art. 15 §. 4 da Constítuíção
Federal, na construção. e' conservação de rodovias
Aplícação da taxà rodovíáría

,

Cc ENCARGOS.DIVERSOS
,

'

PESSOAõ'INATIVO'
Pessoal fixo

,

Aposentados "
,

,INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÓES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Réstit. de imp e. taxas

'

de'; exercícios encerrados
,

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
i Pessoal fixo "

'

Para 'substituição de functonáríos e extranumerá
rios Iíeencíados
Pessoal variável "

Para admíssão de extranumerários
Despesa;s diversas

'

Construção de prédios . escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
Construção,de casas populares
Salário família , .'

PREMIOS DE- SEGURO E INDENIZAÇãO
i POR ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro/de bens moveis e imoveis
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES 'E' AUXILIOS

Despesas diversas
'

,

Contribuições a institutos de aposentadorias,
'L. B. 'À. e'a E. S. I.

'9 . 84' .2: Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil � �u�z
'9 �84' 3i' ;_':Subvenções concedidas por lei a diversas instituí-

ções , ',' ,

,9 84 4 Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"

9 "8-4- 5 ,Auxi�io à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
'ct-""

"

_,:: -,Secção dé Santa Catarina
'

"

"'9 9 DIVERSOS
, , 9 '94' Despesas diversas ;" �

9 �94 1 Aluguel prédios intendências, � cadeias,
telefones

�
-

,�'9 94<i 2�' Despesas imprevistâs _

'

9 94" 3 Pensão à família de Alinor V· Corte,
'.c' '9'94 '4 ,péi}são':a' Àgô�ti;nho Teixeira de Uma
9':94,5 Pensão a: Augusto Gaissler

,

.

9 94 6 Perisão 'a João Florentino de Souza
9 ,94 7 Despesª��policiais e tudiciárias

,

9 ,94 8 Aquisíção de placas

t-,�' ';f, '"

".��,. ", Saldo paí:a"selembl:o
SALDOS DISPONIVEIS

}�'a Tesouraria
,

No Banco "In co'"

Lei n? 198, de '8 setembro de por lei. federal sejam' declares
1952. 'isentos (aíest�do'; para fim militar
Cria a taxa de Assistêuc.ia So- de lavrador, etc).

cial e fixa sua incidência. , Artigo 4° - O produto da arf�
'O senhor Benedito Terezio de cadação "da' presente... taxa sen
Carvalho' Junior, <prefeito Muni-i empregada exclusivamente em au'

cípal \ de .Cancinhes, Estado de xilios de asaistencia, 'social, como
Santa Catarina, faz .saber que a for�ecimento� de 'medicamentoS!
Camara Municipal decretou e eu pagamentos de funerais- ,<pa�8 in'
s.ánc�ollo' a presente lei: di t

,'. '

,

'.

Igen es.
.

'

"

'Artigo 1�: - Fica criada ata- 'A'rtigo 50 .:.__ Para a arrecadt
xa -de Asaistencia Social que. in- ..

ção e para a despesa haverá ullJl
cidirâ' sobre todos os papeis' que Caixa especial. não' cabendo a�
transitarem nas repartições muni- Iuncionarios encarregados da arl&
cipais, inclusivevnos talões de co- cadação _

e pagamento, nenhuml
brança de taxas e impostos.
Artigo 26 -' N taxa, de Assis-, percentagem. .,

tencia Social é criada de" acordo .1 Artigo, 6° - Fica o senhor Prt
di

-,

6' -Teitó autorizado
..

a .baixar regul.com o ísposto no artigo 2, Item
mente sobre a emissão e caracllXII, alinea b, da Lei organica, I

dos Municipios., -._ r1stjCQ!j' dos selos correspondeo �

a esta' taxa" com anuellcia da ()Artigo'3°: - A taxa' de Assis- ..

tencia Social será paga em seló a 'mara', MuniCipal. .

,

ser emetidll e será devida de a- Artigo" 7° .,� Esta,. lei entra:�
�órdo com a ,seguíntê tabelj'l: '" yigor' a ,partir' de l° d.e ja�e;

a) por, talão ou recibo de tri- de 1953; revogadas às dl8p08Jço�
bU,tos ou taxas muuicipais 'e ou· em contrario.
tros papeis '. 1,00.,.- Prefeitura Municipal. de Cano;b)'requerimento (por requeren- nhas, ém 8 de setembro de 19)
te) - Cr$ '2,00.

.

'Ass.:' Beiledito'T��ezio de Cal'
, c) por al·vará para abertura de' valho Junior. - '. Prefeito.
estabelecimento,. construção e ou- Osvaldo FeIT�ira SqareBtros fins quaisciuer - Cr$ 5,00. S'

) , f'
' ", ecretano,d concess.ões on· contratos Ir·

.

"
"

5&
mados com o Muuicipio, 1% (um Publicada a p)'es�d,te�léi n9

"

,

por cento) sobre o valQl". ..creiar:ia Mun'icipal' 8()S ,oito dlal
Parág.rafo único -. Estão Íse-n;, ,do\mes. de setembro do ano,

tos do pagámento desta -taxa:
'

mil noçecentos e ciocoe�lta edo�
l° as folhas<. de pagamellto e' Osvaldo Ferr�iJ'a Soares

15.000,00 "

15,000,00, res('>ectivas ordens de pagull:lerllo, ,'- Seeretario,
5'2,3f9,10 <i;�2,31(),10_ de sal:ários, vetlcÍínentüs', proye,u-

., 3JQ,.38().lO 139.522,10';' .455,902,2��':'> tos e" ptllçÕes de õp('rario�; JUIJ-
2.224,651,60 559� ", cionarios, inativos é pensionistas,

respectivamente: ';
':2��as n�quisições de cumpras de

ma.teriais quando api'ese,)tadás pa-

raíl!pagame,rltos. i.,

�

�. '

'3°· os' jj:3peiR e dbCU fi.1êQ los, que

DESPESA OHÇAM�NTARIA
Anieriol I Do �ês r Total

39.745,80 14.091,00
'

53.836,80
3.606,40 f' 3.606,40

3.219,00 3.219,00

30.355,60 ,15.196,60 45.552,20
I

4,1.947,60 26.812,20 68,759,80
37.045,20 71.751,00 108,796,20

21.963,50 !!.834,00 24.797.50

',�'

800,00�800,00

j_- •

:670,00

4.200,00

670!'OO

12.640,00

"600,00 4.800,00

77.297,80 43.991,80 12':289,60

11.060,00

890,00 1.918,00

3.866,90 601),00 ,.,""4.466,uo

2.033,00" ''', 2,033,00

24.651,80 '2.788,00, 27.439,80
6567,70 6.963,50 13.531,20

,33340,00 6:050,00 39.390,00

1l.385,00 n.38500
2.827,602,827,60

k,,;

14.963,00

10.200,00
26.000,00

19.200,00
44.000;00

810,00' >
" 810,00

19.033,00 8.048,20 27.081,20,
3500,00 500,00 4000,00
2500,09 l.QOO,OO 3500,00,
3.500,00 500',00 4.000,00
3.000,01) 1:000,00 4.oõo,00
715,00 715,00

, 7.495/JO 7.495,00
353.514-,00',1: 1.fi71.776,60

i
4,0.807,30 4'0,807,30
J4..132,50 6.300,Qo 20.482,50
100.000,00 50.000,00 15o.00G,o_9
442.700,00 442,700,00
25.000,00 25,(ÍÔo,oo

6.000,06 6.000,00
4.500,00 4,.500,00

1.840,952,40 420.314.,00 )

2,261.266,40

.110.399,90
3Ô.?98,20- "':l

Canoinh�s, '31 'de agosto de "'1952"
�� ,

Edgard Mayét
cTh

-

,'G'O":V,ER N·O·".

M liN"lCIPA
LEI N° 195, dê 28 de a;go�to de 1952.

Abre crédito suplementar. ,..

Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito l\'1unicipal
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que' a 'Camara Ai
nioipal decretou e eu sanciono a seguinte lei: '�,

v;Artigo ,,1°: - Fica' aberto por conta .do Excessu'de arreca
ção do corrente exercício Ó crédito: de adiêional de Cr$ 237.962'
(duzentos e trinta e sête mil e, novecentos e sessenta e dois Ctuzei'
e cincoenta .centevoe) .para suplementar pela fôrma àbaixo, dive
dotações do orçamento vigente: '-

o 44 ,1 Serviço Postal 'Cr$ 500
O ,74 1 Despesa transporte .de funcionários a serviço SOO'
O 74 2 Diári!ls a funcionários em viagem a serviço 500:
2 ·74. 2, Assietencia médica e Iarrnaceutica a indigentes 7.000
2 94 4 Sepultamento a indigentes 4.000'
3 04 1 Aluguel de prédios escolares 1.190'
3 84 3 Bolsas escolares diversas ,3,250'
6 '91 1 Zeladores de Cemitérios.

'

, 300'
8 11 1 -Dperarios serviços de ruas das vilas de Três Barras,

'

Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira 20,000,
Zelador Praça Lauro Müller ':

, 13;950,
Ajudante Operador de Maquina" padrão S .: 1.500
Opera rios serviços estradas e pontes - distritos de

I

Tres Barras. Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira 14.050
8 21 2 Operários serviços estradas e :pontes distritos de"

'

Canoinhas ,,"

8 22 1 Aquisição de feramentas
8 24.1 Combustiveis para veículos. em, .serviçoa -de

estradas e pontes
8 24 2 Custeio de veiculos '

,

8 51 1 ' Operários serviços. de limpeza publica , '

9 30 I, Para subtituiç'õell de funcionarios e extrauumera-
rios licenceados

i \ '

Construção 'de' casas populares
Salariozde Iamiliee

,

Contribuições a iustitntós de, aposentadorias,
,

L. B, A. "e S, E. S. I.
'

9 94 1 Aluguel de�1ired.os"iutendencia8. cadeias;. correios
e telefones" 'i' ,

9 94 2 Despesas imprevistas
Secretario' elll diaponibilidade

'8 11 3
8 20 4,
8 21 1

30.000,
50.000,
10.000,

9 34 2
9 34 3
9 84 1

�20,
10.000,
14.�o2,

Cr$ 237,;,902,
Artigo 2° .......:: Esta lei entra em ,vigor 'na data de su:a publicâçã

revogadas as disposições em contrario.
.

" Prefeitura Municipal de Càuoinhas, em �8 de �gosto"de �951
Ass, Benedito Terezio de Cárvalho Junior - Ji"rêfeito,

Osvaldo Ferreira Soares -" Secretarió.ii,' �

Publioada a presente 'lei' ria Secretaria :Múniéipiíl aos viotel
oito dias do mes,Oagesiü, do ano .de mi� novecentos:�é ��.l)éqenia"e'doil

Ass.,:, Osvaldo Ferreira Soares -:;- Secretái'io; "! �-
�'� .

..
"

de bi'

""cicIe,tas, triciclos e carros
• ,i;:;

par� ,cri,?nças

Oficina JfR.élâmpago
,1: .,.�,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO

Banco
ii'

Indústria
rÉs timeII'

dê Santa Catarina SIA
;"�

""':. "

Séde: i-TAJAí SANTA CATARINA
- FUNDADO EM 1935"

(17 anos de :existência) "«INCO))
AGÊNCIAS- E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA C,ATARINA:

'

"

Araranguá - Bl�menau - Braço do Norte - Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos "- Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos' - Chapecó
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joínvile - Laguna - Lajes -"Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho "- Hio do Sul i- Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - "I'angârá '.., Tijucas - Tubarão »> Urussanga ,
- Videira

Agê'Flcia CURITIBA: - Rua Mons;nhor Celso, 50 Agênci. RIO DE JANEIRO:'. Rua V!scofl"ô,' ele 'InhaU!ll�, 134'
Caixa Postal, 584 - Endereço 'I'élegráfico: «INÇO» ' (39 Departamentos) .Caixa Postal, 1239 - Endereço Tetegráfico: ;<RIOINCO»
Capital Cr$ 22.5óo.ooo,oo Aumento de éapital Cr$ 27.500.000,00 Fundos de reserva Cr$ 30.000.000,00 Depósitos em 30.8-1952 Cr$ 663.283.689,80

.

� 7

«INCO))

BALANCETE.em. 30 de Ag'o�t<) de 1952
II

========

PASSIVO
--------------------�--------------------------�--------------��--------�----------�-

A - DISPONIVEL
CAIXA
Em moeda corrente

Em deposito DO Banco do Brasil
Em deposito á ordem dá Sup. 'da
Moeda e do Ci'edito .'

Cr$ Cr$ c.s

"55.753.611.50
22.4.92399,90

1.0,092.4.87,40 88,338.498,80
•

,r.

B - �EALIZAVEL
Titulos e Valores "Mohiliários
Apolicés e obí:igações Fede;'ais in
clusive as do valor nominal de
Cr.$ 10.200.�IOO,OO, depositadas
no Banco do Brasil S/A, á or-

. dem da' <Superiuteudcncia da
Moeda e do Credito

�PQliées' Estaduais
Apolices Municipais,
'Açõés e -Debentures
Letras do Tesouro, Nàiiional
Emprestimos em '�ClC:i.)rrent!:l
Empreetinios 'Hiiibte'cl;frios'
Titulos Jjes�óiifados

.

,Agencias 1;1'0" País
.

�çõrresPQndentes no País
CapiÚll�'a rea li;ar

.

· Outros, 'c'red�tos':
[moveis ". '.

:

Ól1irpe;<:Yt�ot�s"��:�::_��,,, :.
c'� IMOB'IMzino .

- r-. ,,�. ",'

2& ÊaífrciQ�iâê ;ri�ôi-:do; Bà�co '_ ';��' .:L12:243890,6f) '.
"M�VéjS€i,tJeénsilios

.

"�' . ",

2.,j,gs:i'i3,ãô-
M:atei:i�r\ii"eXpé,dl�lít� ,- "

48'5.&·t�,6,9
Iostálações., .' 39.,<l,0

· .

,
.

.' -

,

9:074.633,10
ti 872 439;Q9 ;'

23.90000
·6.791.00Ü,{).0 :> 22.761.972,10

.
,

'.225.1108.578,00
.

:(�26 880,10
, .1·gU·I09,QO 1.252;409.p39,20

15.1,64.9(tQ,00

"[)-RESULTADOS,PENDENTES r«

_
,< '."

c
.-\. I

'Ju�o� e Descontos
Impostos'

" -

-

,i

Despesas Gerais e Outras Contas
�'

. .

\
-

>.;.. • .._

E _' Contàs de Compensação
- �. .

-
"." .

'289.611,30
'953 343,30 ,

4_699:580,�Ó ' 5.942.535,20
,., .

.

26('097,311,20
439.4,01.856.10
739.563.191,90
:.11.181.100,00

Vah'Jres' .ern . garantia
· Valcmís ê_m. cu�todi'a
Títulos a' receber de

:.; Qut-�as COD��'��

.', .,

C/Alheia ?

l.454.24?A59,80
'

-2.SUl�õ99.õ1il:ilõ'

.

GENÊSIQ, M. LINS Diretor-Superinteudente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

lÍiretor:�Gel'ente
.

.'MARIO MiRANDA. LINS e HERCILlO DEEKE
,

Diretores-Adjuntos

Cr$ , Cr$Cr$

22 500.000;00 .

27.500:000,OQ"

F -.: NÃO EXIGIVEL

Capital
Aumento de Capital
Fundo de Heserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Heservas

'

50.000.09Q,PO
q_.5�º.O"º��OO

�4.500.000�00 ,

2.00a.poe,OQ 80.000:0000,00

G - EXIG!V�L
DEPOSITOS
á vjst� e a. curto praso

de' Poderes Públicos
de Autarq'Jiàs

'

!ltp ç;C S�Ól Limite
eu! C/C Limitadaa

,

em C/C Populares'
em C/C 'Sem Juros
em etc de Avisq

�

49.492.958,70
27.764:2�7,8Q
135.7UUHo,80
67.815.340,ao,
111.785. i4.1Jit"
11.104,984,50
9.248.566,90 ,

. 4i8.922.160,10

"

.

a praso

de Poderes Públicos
dê Autarquias

.

a pra�o' fi�� .

de avis() pre'{io" ,.'
Ou�ras Hesponjabilidadée
Obrigações Di�ersas

',

Agencías no Piljs _

Gilrrespondentes nó País ),
" ''<c '

"
�

prâeus de pagamento e outros"
creditos

Dividendos a pagar :

567.019.,90
19,.,loi.à23,40
145.980.103,50
78.712 5ga,20

17.154.f44,OO
519.463::618,20' ,

'

46.369.454,60

14.p82.874,40 ,

75�,5&�,9Q '�97:82,�.���,l;0 \

H.RESULTADPSPENDENTES

20.74'8·.�17,3p
-

Contas de restil.t,dos
) .�_;.!, .,

I-CONTAS DE CONPENSAÇÃO
Depositantes. de valores em, ga-
rantia �e em eqstódia" \

Depositantés de �itulos em cobro
do País
do Exterior

.

Outras contas

703.499.i6,7,96 ,

. 'i
r: '.,;,

739".54.5.580,7Q
17.611;2.0 739.563,191,90/'

ctI.
-

11.181.100,00' , 1.454.243.459,80
______

'

__ '-,.'_ '_
'

,;u

, 2.816.o9!l:oI3,oo ? .

"

',� �-

'! �'",':_;:
'.- ;'f

. f"
SERAFIM FRANKLIN, PEREIRA

ITAJAÍ, 10 DE SETEMBRO DE 1952

OTTO RENAUX
ANTONIO RAMOS

r

Diretores

Chefe da Contabilidade da' Direção Geral
)

'Dípl, Reg. DO 'eRG nr; 0.181
{<,-o' ,

Lei n. 197 de 8-9�1952 c) Taxa 'de fiscalização e ser- ça (continuação para. 9 Comer-

viços diversos.
'

cio e .Industría - 4' trimestre.
Estabelece épocas de cobran-

, Fevereiro: Imposto de Liceu- b) Imposto sobre Industriá e
ça de Taxas e Imposto�: Ç'éI (veículos, carroças, 'automo- Profissões _ 4' trimestre.

O sr, Benedito Terézio de veis, etc.) ",' .

c) Imposto predial - "2' semest.
Cai'valho Junior, Prefeito Mu-;, .'

Abril: a) Imposto de Licença ' dr Imposto territorial, ,2' sem.
nicipal de' Canoinhas, Estl'ldo

-

(contmuaçãd- para o Comércio' ':'" 4rtigo 2': - Esta lei entra
de Santa' Catarina:' faz sabe)' :':e Industria} - .2' frhnestiê. .,'em;,:vigor' a partir de 1-, de ja
que li Câm�ra MI.,micipal decre- b)" Imposto,: sobre Industria e ' nejro de 1953, revoglilda� as dis-
tou e e\l sanciono a seguinte' Profissão'-: 2: trimestre.

.

pos'ições; em co'nfeâHo.,
lei. • á Impos�o"pI:ediál - L semest.

y Pr�feiturá Municipal d� Ca-
A t 1 A d

.
-

d d) Imposto t:é:rritorial- l' sem. nOl-nhas, em 8 de s,�t'emb-ro de"r _
' __ o arreca 8çao . e �.. , ,

,.,

impostos e taxas çonstantes 'dfl e) Tax�- �tef:11r;!I?eza puqli"ca. +952.''''',
"

.

'

Lei Orçam(intária far-se-á, a, '

f) !mp<;s_tg âe,?l1cenca -(!'eno- 'Ass,: Bem'dito Teré�ió ..
de Car-

·

contar de janeiro de 1953, nas' \raç.ão ma,t�-íeri���,d� cães).
,

' vatho Junior - Préfeito,
éP'Gcas estabelecidas na presen-' ,g) Taxa" "�dÉf conservação de ,,"

'

.'

F'
.

'S
,.

te lei. estradas _c' r' serntstre. Osvald0 err�lr.a, oares",
Julho: ar fmppsto ,�o�re 'Ih",

.

"- .' Secret�no. ,

dustriã 'e Profissões -. 3' t'rimés�*' � .,publIcada
.

a presepte leI na
. b) Imposto. de lice.nç� (c<ni,tíi-. Secretatia.Mürief.pal; e� oito de,"

nuação para,Com. e Ind.) 3' friIÍl� seternR"R0: �o ano· de ml� Bove�
�gosto: Taxa de conservação' "cel_!.tos e clllcoenta;"e dOIS.

,

de estradas >_ 2' semestre:�", . Ass.: Osvaldc. Fêrr�ira Soares.
Outubro: a)' Imp9stQ deliC'�n...

.

Secretário.";_

Janeiro":._ a) Imposto do Li,.
cença (continuação para o Co
tnércio edlndustria) i-I trimes-
tre. ,,"

.
.

b) Imposto de? Industrias e

Profissões' - l' trimestre.
.

Tem bom gosto l' Lrropri��a�e,� Venda ;;
.

Em Marcilio DIas, Junto 8, .Igre-
Tome Vafé " ja Católica, em te.rreno de 2500"
-'

." rn2, 'uma casa tipo bungalow
Sta Tereza �xlO com porão, de materia� de

<;

",

16-P ., 9xl0x3 e ,uma .garagem 6xlO,.
, terreno' todo cercado com rtpas
de imbuia, agua de primeira,
jardim bem formado, 50 arvores.

.

frutíferas de diversas qualida-
,",

'

des. A casa está '�egu,rada pela
à.police n. '0270, Tratar pre'ço e ,;:

,çondições em Marcilio Dias cóm
.'

,:",
,

os srs: Durval Ruppel ou· Fl'an- l:' "

. cisco Voigt: 3x

Acc.essÓrios ,. para

, i:;Ofi�ina 'Re:lâmpag.o· ,:;
, .. "

bom e �arato.
��sempre 'lia,

(!46Q; g,t�it(l
),1:-:., ",""- ", ,

,Emol-duT8:0Ões! O�O�@s.� PER-DIDO,.
,

Quadro.s "Sant.os, serViço·" Perdeu-se 'um oculqs eom
,. gràu, . pára criança.peJjej,to e. garanti<!o.. ,

. Gl'atifica-sf: a quem der in-,1" ,�

só na forma'çõ�s ou entrega-Ío à Far-".
'Yidraçatia Canoinhás Ltda 'Il}acia :All�,ge. '" ,,,,_ "",

. ,'<
-

,

-�'�t -

- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGORA LIQUIDANDO SEUS
Auo 6 - CANOINHAS - S. Catarina, 27 ele Setembro de 1952 - N. 223

'PELOS I.�RES
I! .ImO m'-'e§

·

�
. CANÇÃO DO TRIGO BRASILEIRO

Quando na terra morna e no chão brasileiro
cresceu e sanzonon o primeiro trigal,
o vento que o embalou e farfal,hou primeiro,
pelos ares levou o seu canto' triunfal:
- canção do nosso trigo, voz do nosso pão,
que voava no vento e se erguia do chão:

- "Que é da� estepes frias?" - as espigas diziam, -

- "Que é do som das czardas, 'que é das cotovias?"
- "EstI.lIDOS no Brasil!" - as outras respondiam,

.

-

- "Não vêm que, pela noite, estrelas alvadias,
nesse céu -palpâtando e desmaiando em luz,
sôbre nós. se recurvam em luminosa cruz?

Não 'vêm as mãos morenas que nos ·vem ceifar?
Não ouvem, pela tarife, o som .dos violões?
Não sentem êsse perfume,

-

esparso pelo ar,
de flôres tropicais, em doudos borbotões?
E não ouvem a fala, encantadora é amena,
dessa gente que cantá, dessa gente morena?

Não percebem no ar a vibrante harmonia
do Progresso e da Paz, que cantam de mãos dadas,
o cântico triunfal do Amor e da Alegria
subindo, para o céu nas noites estreladae;
que o sangue sôbre nós não jorra em borbotão,
n�m sulcam nosso campo as rodas do canhão?

Adeus, pampas e estepes!' Adeus, Europa fria!
Ql;le n08 importa a neve,' o céu turvo e brumoso,
as papoulas florindo, a voz da cotovia,
se

. agora n?s' envolve êste ar luminoso,
se cantam sôbre nós mil pássaros cantores
e nos cerca e sufoca um dilúvio. de flôres!"

Era a voz do trigal, opulento e maduro: .:

- hôstia na comunhão, sob a mesma bandeira,
de mil povos irmãos na Raça do Futuro;
e' pão, que, repartido pela terra inteira,
a outros homens, além, reconforte e alimente,
e �e"sejaJ da Paz, li bendita semente!

VlNICIUS MEYER

ANiVERSARIAM-SE ESTA SEMANA
:aOJE:- Sr. FÍans corni'tti; sra.

Nair, esposa do "sr..Fernando
Freíberger; Sonjá Valcy, filha
do sr..Lauro Michel.

. AMANHÃ:- Sras. Paulina, es
posa do sr. -Jç>ã\> B.: Rirdolf e

Olivia, esposa do sr. Adolfo
Ehlke; sr. Jonas'Wendt; jovem
Ildefonso Knoll ..

ne Augusta, filha do 'sr. Ernes
to Zucow: srs. Nelson Scheíd
mantel e Generoso Prohrnann;
Herbert, filho do' sr. Carlos
Sachweh.

QUIN'TA-FEIRA:;-, Srta. Tere
za,

.

filha do sr. Adão Tisczka, de
Toldo; sr. José Grittens Sobri
nho; Renato, filho do sr. Tarcl
sio Schaeffer; Alinor, filho da
exma. viuva dna. Mercedes Cor
te; Luiz Carlos P. do Vale.

SEXTA-FEIRA:- sra. Tercia,
esposa do sr. Dr. José Rodri
gues de Oliveira; Vva. Geny
Marzall; Rozi Terezínha, filha
do sr. Osmario Davet.

'

A todos os aniversariantes
"Correio do Norte" envia se�s
cumprirnéntos, com votos de pe
renes felicidades.

,

SEGUNDA-FElRA:- Dr. Za
carias Seleme; .Carnela, filha do
sr. Jacob Fuck, Juntar; Eraldo,
filhó do sr. Miguel Lessak.
TERÇA-FEJR,t\��

.

Carmen, es

posa do sr. José Varella; EIsa,
esposa do sr. Bernardo Metzger;
Nivaldo, filho do sr.' Henrique
Toei t; sr. Rodolfo Schéide; Celso
filho do sr. Elias Sloboda,

QUARTA-FEIRA:- Hamilton,
filho do. sr. Ataide �llage; Ivo-

Missa de l' Aniversário de' Falecimento
Helena Zipperer, seus filhos, genros, .noras e

netos convidam seus parentes e amigos do seu ines
quecível: esposo, pai, sogro e avô

. .

Rodolfo Zipperer,
para a missa de 1. aniversário de seu falecimento,
que em sufrágio de sua alma mandam celebrar dia
28, domingo, ás 8 ,horas' na Matriz Cristo Rei.

Por mais esse ato de fé, antecipam seus sin
ceros agradecimentos.

Marcilio Dias, 20 de setembro de 1952. Ix

ESPORTES

"

Volley-Ball a atração do
, rnornerrto - O Canoinhas

. prepara-se para o jogo sen

sação dia 5 - Outras Notas
A atenção do publico espor

tivo car.oinhense está voltada
para o Volley-Ball, Agora, com
a realização do Torneio Trico
lin .que está sendo bem sucedi
do, .tivernos oportunidade de
constatar que Canoinhas tem

possibilidades de ampla difusão
deste esporte, com clubes e e

quipes á altura. Sabado ultimo
na cancha da Congregação Ma
riana tivemos Policia Militar x
Bim Bam Bu, vencendo o ulti
mo na melhor de 3. A segunda
rodada, disputada ,entre C olegio
e Grupo Escolar foi a mais sen

sacional até hoje disputada. As
duas equipes de padrão de jogo
homogeneo tudo fizeram pa
ra vencer. A terceira partida.
decisiva, foi disputada ponto a

ponto, vencendo a equipe do

Colegio por 15 a 13. Com a ro

dada passada, é a seguinte a

colocação. dos clubes:
Soco Esp. EsvaI O p. perdidos
Grupo Escolar ,2 p. perdidos
Colégio S.C. Jesus 2 R. perdidos
Bim Bam Bu 2 p. perdidos.
Policia Militar 6 p. perdidos
Hoje a tarde teremos os se

guíntes jogos: Erval x Grupo
Escolar e Bim Bam Bu -x Co

legio, duas partidas empolgan
tes para as quais é previsto u

ma boa assistencia.
x x x x x

O "Mais Querido'" vem. se

preparando com afinco para o

compromisso do dia .5 de outu
bro proximo frente ao Ipíranga.
Sob a orientação de Curí e Tte.
Hugo os alví-rubros esperam
brilhar frente aos marmanjos

. (termos do redator esportivo do

Barriga-Verde.)
x x x x x

Hoje a noite nos salões Be
chel teremos animado baile pro
movido pelo Ipiranga. Foi es

colhido para animar a noitada'
o famoso Jazz Bandeirantes de
São Bento do Sul. Espera-se
que 0$ esportistas locais cola
borem no baile de. hoje, pois
com o apoio de todos o esporte
canoinhense só marchará para
frente.

x x x x x

Tambem na noite de hoje a

simpatica agremiação do Bela
Vista inaugurará sua sede pro
pria na localidade que lhe em

presta o. nome. Faz parte do

programa um baile e outras a-'
trações muito bem elaboradas

pela direção do Bela Vista.

Haverá onibus para conduzir
os interessados desta cidade.

OBS"ERVADO_R

"

Livanderia Renner
A partir de 10. de outu

bro, funcionará, junto a A

gencia Renner nesta cidade,
urna lavanderia pelo siste
ma Renner.·

'D E� LA

Juizo de Direito da Comarca de .Canoirrhas

EDITAL�
O, Doutor Herodoto P. Guimarães, Juiz Substituto

em exercicio da Comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, na forma da ll::i, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem, que, de acordo com o estabelecido no Co

digo de Menores, deverão ser obedecidas, nesta Comarca! as se

guintes determinações:-
1°. - Em espetáculos públicos, ou representações de

qualquer natureza, é vedada a entrada>

a) - a menores de' cinco (5). anos de idade;
b) - a menores de catorze (14) anos de idade, que não

estejam acompanhados de seus pais, tutores ou responsáveis sal
vo em matinées infantis;

c) - a menores de dezoito (18) anos de idade, acompa
nhados ou não, nas sessões cinernatograficas, ou outras quaisquer
representações, em que se exibam. peliculas ou peças irnproprias,
ou nociva, aos' aludidos menores.

2°. - E' vedada" a perrnanencia, de menores de catorze

(14) anos de idade, desacompanhados de seus pais;' tutores, ou

responsáveis, nas ruas, praças publicas e outros lugares publicos,
sem prejuízo das. disposições especiais regulamentando a entrada
de menores em determinados lugares, depois das vinte (20) hs,

3°. - E' proibido o acesso dos Bilhares e "Snookeres"
publicos:- a) .aos menores de catorze (l4) anos de idade, que não se

apresentarem acompanhados de seus pais, tutores ou responsáveis;
b) - aos menores de catorze (14) anos de idade ainda que

acompanhados de seus pais, tutores ou responsaveis, depois' das
vinte (20) horas;

.

c) - aos menores de dezoito (18) anos de, idade, depois
das vinte e duas (22) horas, acompanhados de seus pais ou não;

4°. - E' vedada' a venda de bebidas alcoolicas a meno
res de dezoito (18) anos de idade, (Art. '63, Inciso I, da Lei das
C ontravenções Penais), bem como frequencia aos "Bars" notur

FlÇlS ou congeneres.
5°. -- Os proprietarios dos estabelecimentos -díscrímína

dos, ou os resporisaveis pelo espetaculo, estão sujeitos ii multa
de Cr$ 50,00 a 200,00 por menor admitído com desrespeito ao

citado Codigo e, ao dobro. nas reincklen'éji-às,' alem' da
.

pena de
terem o estabelecimento fechado pela autoridade responsavel pe
los menores, se agirem íntencíonalmente.

Na mesma' pena incorrerão os nespohsaveís pelo menor e

; pessoa que. a este conduzir á representação, ou diversão, in
terditos. Serão, outrossim, apreendidos e julgados de acordo com

a Lei, todos os menores que torem encontrados em estado de

vadiagem, mendicidade ou libertinagem.
6°. - Fica designado o sr. Zeno Benedito Ribeiro da

Silva, Comissario de Menores, a quem incumbe a fiscalização
deste, e, para auxiliar de comissário designo tambem o sr. He
rondino da Conceição.

E, para que ninguem alegue ignorancia, mandou lavrar
o presente edital e dele extrair tantas copias quantas forem ne

cessarias, afim de serem afixadas nos lugares publicos. Dado e

passado nesta cidade de Canoinhas, aos doze (12) dias do mes

de setembro do ano de mil novecentos e cincoenta e dois (1952)
Eu, Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão, () escrevi e dati-

lografei. ,

.

Heródoto P. 'Guimarães - Juiz Substituto em Exercicio

Sociedade Beneficente Operária
COMUNICAÇÃO

A Diretoria tem o prazer de. comunicar aos srs. associa
dos que recebeu do Tesouro do Estado, por intermedio da "Co->
letoria local, a importancia de Cr$ 5:000,00 (cinco mil cruzeirosl
correspondente a auxilio para a construção nova, requerida pelo
Deputado sr. Dr. Fernando de Oliveira.

Canoinhas, 22 de Setembro de 1952

Rolf Walter - Presidente Jorge Schwartz - Tesoureiro
Oswaldo Koch - Secretario

'r::-:-=-
.

i COU. IRA CASPA,.� OUE-IJ4 DOS CI·
I

.

BELOS f DEMAIS

IlfECCOES DO'

PARAFERIDASI
E C Z E M A SI
INFLAMAÇOESI
COCtl�ASI
FRIE1RASI
E$ P I N H .A 5 I E TC.

'(
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