
Numero 228 AGRADECIMENTO
,Por intermédio desta fo-

lha, agradecemos sincera
mente,' a todos que gentil
mente, contribuíram para o

exito do nosso'desfile de mo- "

das, realizado dia 25 do mês
próximo _ passado. Especial
mente á .Rádío Canoinhas

.

Ltda .. na pessoa de seu in-
éansável gerente, sr. Alta
miro Ricardo, jovem Gabriel
Curi> narrador e

.

animador
do festivàl. A todos os com

ponentes do show, á turma
do sereno, ao Jazz Tupy, á
Diretoria do Clube Canoi
nhense e a todos que com

pareceram, abrilhantando as

sim o referido desfile.
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Giná:;;iQ_ �(S?grado Coração de· Jesus» i
. .

A Direção do Ginásio da Escola Normal.Sagrado Co- �

1$.
ração de,Jesu� faz. �i�-';lte que" os' E)tantés de Admissão ao mÇurso �iÍlasial se realizarão nos dias 1, 2 e 3--:dé'Dezem- ®
bro. p,!:oximo .vindouro. .�.

"nOêuri).en��s Indispensâveisç
. "

,�.
. �

1) Certídão de nascimento;' \ @

2) Afe�tado de saúde" e vacina; �
,Tôdos os 3 com firma reconhecida 6 retratiE-h�s 3x4 I,'

"
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Uma onda de sentimento cris
tão invade todos os recantos da
terra,

.

'avivando na lembrança
de tôda humanidade, a imagem
dos entes queridos que partiram
etn demanda do Além.

': Por toda parte, ao aproximar
. se o Dia de Finados, intensifi
cam-se os preparativos para a

grande homenagem aoarnortos.

As flÔres são ·selecio�adas a

rigor, para ornamentar as ,co
rôas e bouquês que serão 'de'

positadas com dedicatórias: nas

sepulturas préviamente · ...prep�.,
radas : para as visitas do. dia

COLABORAÇÃO
·M. J. L.

_

um colorido triste .. àquele am

biente de saudade. No ar paira
um perfume discreto de flor que
se mistura com o cheiro das vélas
de 'parafina em chamas,

DOIS DE NOVEMBRO, dia

Dois. Nesse dia, abrem-se os

portões do Cemitério para rece
ber a gran�mas'sa ,ue: pessôas
que, alí ajdelhadas .

diante dos

simples montículos de terra, ou
dos mauzoléus artísticamente

"

construidos, vão désabafar os-,
sentimentos tristes. de corações

· magoados, derramando sôbre 8

campa as mais ardentes' lágri-
mas, numa prece fervorosa ao '

Pai do Céu, pela alma do ente

\querido que, alí repousa;

Ardem aí) velas.ipíngando go
tas alvas de cêra, parecendõ lá
gdrnas sentidas de coração em

bra�á; as corôas 'e as'flores dão

Particularmente agradece
mos

- ás _ graciosas senhori-de alegria para os mortos e de
,

-

, nhas que apresentaram nos-tristeza para os
_ vivos. "D, ia. em

._ ., '; sos modelos causadoras do
que legiões de almas campeiam

.

ito mt d. ., _�
1·

.

l'
. _

d
eX1 o e encan o esse me

ly'l'emente pe a imagmaçao e.
dit d f·'l d d Ad h ':J d '1'
'1 O es 1 e e mo as. seusto a a umarnaa e SI enciosa e .

b d
�

.

t d
meditativa, recebendo sua ho-

on OSos pais- e a o os o

nosso muito obrigado.menagem'.
" .

Canoinhas, cidade tradicíonal-,
mente' cristã, prestará sua ho ...

menagem aos mortos, pelos seus
valorosos filhos; q�e em preces
fervorosas ao Senhor, pedirão
pave clem�ncia' aos saudosos
finados.. ..

--,
,._

fRNfRno e R�MllO� MARIAll
Canoínhas, Novembro de 1952

Em sua cese existem

vidraças quebradas,?,
Disque para fone "277 e' a

.

Vidraçaria\êanoinhas Ltda. a-
� 'I: r'· -,J. ..

.

-�- )
"

tenderá com prazer a domicilio
.

,

Na Relojoaria ;r�úissa ,

de Guilnérme J� A. Souza
Vv. Ss .. poderá comprar re
logíos, bijouterias, alianças,
aneis em..geral, por p're-

. ;.;;

ços -raz(}llVeIS
Rua Eugenio de Souza, próxí-

mo à Caixa' Economica.

Tem bom ·gosto1·
Tom8'lafé

Bta. Tereza16-P,

Irieittaeão '.EVIDflélica- -

'" '0

:Q.;-aPé:Ff�çq�,�E;pJ&, progressi
vo do espirito tem de se('ô fru
to dà alJto-e'qú,€a,�ãQ:'�Semesfor
ço plÓprio ie:r�_i,mpossí \fel a con
quistii"-D:é uoina ljps,içijo moral q'uê
dignifique o._-es·pirffo., 'W-paraês":·
s� esfurço, que devÉ:mo3 cQnfla
mar a jtiv�ntude, mostrando-lhe
as- c0n;:;eqtlências pernicíosas da
falta' de educação espiritual, sin
tetizadas nós desvios materia
listas; que: iludindo' os' sentidos
do homgm, C�H::ompem� lhe ª mo
ral e tl'ans'formam-no num ser...

domirrado, por .bãixas� ãlI!bições,
,cicatado 'peJa insatisfação '"per
manente:'

Os nos..sos bons e tradicionais
costum'es ·familiares vão sendo

rápida�ente' dissol�ldos pela in
fluêncIa de hábitos estranhos ao

IilOSSO ambiente. Devemos reco
nh�cer ç:e.rajosamente a grat.de
r€'sponsahilidaâe Elo' poder pú-.
blieo néssa obr'à de. desagrega:
ção moral e espiritual dá famí
lia ,brasileira. A ausência de mri
serviço superiormente orientado
de fiscalizacão nó cinema, no rá
dio, no teatro e na imprensa,
tem fncilitado a' expansão qe,'
conce.itos imoralis�as, fortaleciGt'El'

. a aquisição de vícios ditos ele
gantes e estabelecido conceitos

incompatíveis com os principias
da moral cristã. A r:núlher acha
naturalíssimo entregar-se ao fu
rna e ao alcool, ao jôgo e às
reuniões e'm que prevalecem as

,�alestras p�caminosas. .

Dizer mal. de outrem; 8tassa
Jhar a repútação alheia, chafur
dar-sé em conversacões lascivas
é elegante ern 1l0S�'OS djas e t0�
das as mulheres', que se aeixam
cegar pelas aparên,ciai,procurarp
esn1'�iar�se 'm!ssa pretensa de
ltIonstração de tra€Juejo social...

:p� �m�iQr responsabilidade concordância com. êles .. .Por. isso: vos faríeis descortinar panoramas,.

ainda é O papel que o homem re- tudo, a humanidade -sofre e' os espirituais nunca sonhados. Perse
presenta nê,ste uma're-magnum" seus: sofrimentos crescerão, cada guís a falsa felicidade dos praze
de -inçompreensões e desejes. in- vez mais, porque.: está no Evan� res. impuros, quando a vérdadeira

: satistéffos. 'Ele fomenta a: deser-> gelho de Cristo: "a árvore que felicidade se encontra nos prazeres
· ção do lar' e cad!'), vez possui 'produz máus .frutos· não é bôa e altruísticos do espíritol Esquecei
m�nos autoridadé para impôr a árvore que produz bons frutos' vos das palavras de Jesus,"de que

, respeito. no recesso�da família, não é má; portanto," cada' árvore o Céu e a Terra não pa�sarão,
porque ajuda e estimula as per- se conhece pelo seu pr6prio frufo. sem que tudo o que se acha na

versões do gosto e dos sentido$, Não se colhem figós nos espinhei- lei esteja perfeitamente cumprido,'
sem revelar a ma�is mínima com- ros, nem cachos de uvas nas sur- . enquanto reste" um único iota e

· preensão dos deveres paternais 'çás. O homem de bem tira bôas um único ponto".(Mateus-V.17-18)
·

e conjugais." , coisás do bOlll tesouro do s,eu co- Todos aquel�s que têm, qllal-'

ração e o máu tira más do miÍu
quer parcela de responsabilidadeCédé e �nima a prática das a- tesouro do seu coração; porqua.n- uma' 'placa n. 3 .. ,3'6-34 no

,

f d 1 t familial devem, meditar um pouco' ..

ções que terernf u�l.allJ}entba menll e t,o, a boca fala do que ,está cheio
a cerca. do futuro d.as gerâi;ões trajeto Canoinhas:..Ii.to CJaro.

a organização aml' Ia , em ora
.

le o coração". (Lucas � VI, 43-45). .• ,

ortogue ilus6ria sensação de estar "
" que mal começam ii. -ter contato Gratifica-se a qué'fn achou

O t 't' t'l
.

t com o, mundo terreno. Pensainasbem com sua consciência de ho- _uan as n01 es mu I men e per- , , .•
e entre'g..a.r, nest.a redação ou

d'd
.

ô'd d d '-A
agruras que as espe'r'am, ·se·

.
na-o .

mem de' sociedade. E assim, pou- l' as na sor I ez as casas e )0- ."

r '1 d' 1 d t" " .

'ht I b" I'h�ouver empenho, luta e sacrifício ao. proprie.tálio .sr.�t9nio.co
.

e pouco, a laml ia se eshoi, go c" an.. eS"lno, no.·s m� -�. ,lI S ,

. b t d tis para orientá-las superl·ormente. Alves Pereira. Ix
p0rqlle os pais e as mães não malS ou 01 es , on e,' en Te os go e

> './ '

possuem o' fascínio dã1ãr; da vida. multiplicados ·de alcooI,' os piores . Não se pret.e:r;,de fazer com que
....._�--------------

·recolhida e dedicada à ,educação pensamentos dominam os cére,bros os homens de amanhã' sejam in- C A Omoral dos f.ilhos. Desta forma, ês-..

- dos, J,i'Omens e das mulheres, 'que _

divíduos carolas ou sectários, mas

.

" Xtes se se'Qte� desamparado�, su,,;' beiiii ipôtÍeriam estar beneficiando 'que aceitem a' iluminaçãú do E-
jeitos ,à influência de pessôa$ q�e o pr6pri0 'esph'ito na obra htima- vangelhp para que possam.melhor- Fugiu um cachorro poli-

_

nenhum interêsse- põdem 1:er em

I nitá:ia
dé 's,c>�orro aos _gue �ofr:m mente transp,ôr os obstáculos tre- cial, no dia 19, da residên

sujeitá-l?� ·à disc�l?lina tradici.onal des.tmando um. pouco de dmh\elro mendos que os esperam no segun-
da famlha braslhsta. AçlqUlr�m assim malbaratado,e .. algumas ?e ,do milenio, porquanto todas as

cia do '-seu proprietário sr..

hábitos máus e formam a sua men: suas horas de lazer a Imensa malO- forças das trevas se congregam'. Paulo Wies.e, que atende pe-
tal idade com as meças inevitáveis' . Fia dos",que lutam. contra as en-_ para lançar ainda maÍor �onfusão d P IN E
em ambientes dessa espécie. Des- fermi'dades, contra o frio. e· a fo- no seio da humanidade. O mate-

lo nome e R C" com,

de cedo são uns "deslà'cados", por- 'me, �tandonados em tugúrios. in-, -Tialismo corrói os sentim(mtos mais coleira, sem chapa.
que não-sabem como orientar-se, fedos ou nas calçadas das' mas. puros do 'Iidmem e s6mente há .

.

h
.

'd Gratifica-se bem à 'quemnão têm quem os encamm e, não O' humanidade imprévi8entel um antI oto cQntra êsse veneno '

tardando a apresentar" na vIda de O' pais e' mães sem consciênciasl 'terrível que o século XIX nos.le- .

relação os resultad9s dà's deforma- f' gou Gomo herança maldita: O. E-, PreferÍs os prazeres áceis iila VI- "

ções rl10ra;S adquiridas. da; às lutas' sacrificiais que nõbi- vángelho .do Cri1lto, 'roteiro de
1 ,. h� paz· e· harmonia, de compreensãoFalta sentl'mento crl'sta�o na so-

. itam o' esplnto umano.,' .

e amor, de tra'bqlho fecundo e so-
ciedade contemporâneà. c1 �goís- 'Neg�is ,amparo ao� que sofrem lidariedade felizl S6 assim será
me imediàtlsta 'domina os homens . para ,el)trega.rd!;s aos exploradores pos�i"ç1-, ex�'fltar ��gI6ria de Deií�"';'
e as IÍmlheres, fa_?:��do que as.ge� . 'óe vícios o dinhe'ir�, nem sempre has altur�s':e alcá:nça'r' a. desejada

. r.aç'ões sur)'am mâculadas .pelos.. vÍ- ..
bem ganobo, 'á.saúde dô corpo qu� t 7h

.

d bA t d 1
,

. paz e,n r�.Os omel)l."s 'e oa von. à �_.

cios tolerados ou incrementados: Déús ;vos 'deu e_a alma que de-
pelos pais. Não há reação col'lb:a �í�is purifica'r no labor cotidianol Do �é��tr.o E.;sp'Í,;:!ta ��.���fI:e4p.
o mal, porém submissão ao' mal Viveis, �mpolgâdos pelas ahações " �u'll;atino?de· Souza

'.

Não há luta contra os vícios, mas 1ilo-Urilbrat de�f)i:ezando a,luz que C'aD�í�h�� .'

"":_ Santa �tarina
.

.'
- -

•

Gino �'Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas
.

e A,manhã ás --14 horas

Rainha das Rainhas
Quando todos os reis' e prín
cipes estejam mortos, Tu se

guirás reinando no coração
da humanidade ,',. '

Maria.'.. Rainha das Rainhas

AMANHÃ: A's 17 horas

Horizonte em Chamas
com Gary Cooper e Jane

Weatt
_""....'-_."'"

ás 20 horas
2

.

filmes espetaculares
Raio de l:.iberdade
Um tema jamais visto' no cí

,nema
'

... e

.
Horizonte em-Chamas' .

Segunda-feira: REPRISE

'I'erça-feíra.- Ns 20 horas-

lYIikey
\ com Irene Hervey

e John Sutton
Final do seriado

Serviço Secreto
-

Quarta-idr.à:- REPRISE

Quinta-Feira as �O· horas
Um short e a seguir teremos
O Papai Batutá

'. em Tecntcolor
com Clífton Vebb-Jeane· '

�!C raio." e Merna Loy
Mais uma .vez' a opçrtunída
de' de rirmos a valer, com os

apertos, 'de 'Clíftón; Vebb que
pass�" como pai 'de 12 filhos.

-Sexta-feirai- REPRISE

Para sabado proximo:,

Novamente Tarzan no fílme
Â Ilha dos Pigmeus

com Jony Weismüller

Domingo proximo
. James Cagney BO seu

melhor filme

O Amanhã que�-llão virá

Aguardem para breve

Neve e' Sangue
E,popéia Trágica

Amar foi minh'a ruina
e O Mundo se Diverte'

entrega-lo ao proprietário.

Serraria á· Venda
: i'

- ",'
'

(
-vc:$rüih� ...sé�"uma, ,completa'

" ,,�._, , . ,.

Gom,toâO:s;üs aêessorios, com
ou�-sem 'fuaquina. �Re.gistfa-.
da, n<;);.(,I: N�pP> s' - <

,.

4 ...... {.

redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
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,� Comércio' e Indústria .8. JORDAN, S. A. - cA���kAS> \�:.
� oferece os seguintes artigos de sua distribuição exclusiva �
� ',. �
,� nestapraca-

'

1:/'·5"':1NG E R II �
� Máquinas de costura �
� Para pronta- entrega,

.

-'

�
� �

I !', Fogões econômicos I'WALLIGII ,!
� À �
� Símbolo de QUalidade Vendas á vista e a frest�ções �

.�
,

Escolha o Jogão a seu gosto
.

�
e Rádios

II PH I L Co II !
� � �

� para corrente elétrica e acumulador - 6 volts. �
�' Vendas �, �ista e �m ��,estq�ções j �
� Antes de comprar o seu' rádio, �

� consulte nossos' preços e condicões.. �
�����������������������������.���������. .

l
.

�LIN6EBIE, ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

'CaSaErlita .

Calcehina
A saúde das crianças
Específico da dentição
A CA;LCEHINA é( um

produto cientificamente
........ 1_______________ dosado e contém todos

I
os elementos necessá
rios aos diversós orgãos
em formação das crian
�as. Impede toda e qual-
quer infecção intestinal.

Em todas as farmácias.

11=======1:===::::::==:::::===::::::::::::::-'::1::l1li:::::::::=:=:::;I:=::::�I:::::;:::::::::::::
� .

"
� "
� "

H� Dr, 'Aristides· Diener ii
§ H
" ' -

U CIRURGIÃO DENTISTA '55
" "
" "
" -
" "

D Raios X - Pontes Moveis e Fixas, II'
ft • u

'1 ii Dentaduras !Anatomi(8S <, i
" -

fi Rua Vidal Ramo's ii
D CANOINHAS SANTA CATARINA II
" ."
" , . "

l1li::::==::::=1:::::::1::::::=::::::::11::::::==:1::::::::;::::11===::::::==::::::::::::::::::0

Para seu TJlA·NSPOR"FE:'
SIRVA-SE DE QUEM\ Q'QIZER.,..

.Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora ; Wolfram Ltda.-
CANOINHAS'

. F. Schmidt, s/n
Fone - 112,

SÃÓ"'P.t\ULO
C; Campas, 272 .

Fone . ..; 9-66-55

...Servimos 'bem pata servir Isempre.

ALFR,EDO SeULTETU�
,

Engenheiro Civil - Arquiteto
I'.

CONSTRUÇÕES EM GERAL
Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões

Reformas ..de casas e outros serviços
Projeto e fiscalização pelo proprio engenheiro.

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Encarregado em CanoinhavJoão Venlneio
,

â Rua Curitibanos' sIR 10x

Dr. Armando de, Lara
( Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇÃO DO BOCIO (PAPO) .

HORARIO:Oiariaménte da 1 ás 6,30 hs. (à tarde)
Aos sábados <;Ias 9 ás 12 hs. (de manha)

Consultório ·perma. lente: PO·RTO UNIÃ9

/
' '

Marmorinas '- Decorações - Desenhos - Pintura
de Prédios em Geral - Letreiros em qualquer

estilo - Laqueamento de Móve�s.
PRINCIPE BAZAR 'Preços Razoáveis - Serviço Rápido e Garantido

T t·
-- 13x

em ar IgOS para pre-
.

_1 ....
sentes de Natal que ;:===::::::::::::::·::::::::::::::::1:::::::::::::::::1=::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::
constitui homenagem ::

.

::

agradavel �s pessoas de II Banco ,Ind. e cem, de Sta. Catarina ,SIA II
t·•• , ":sua es lma. II Matriz: ITAJAÍ -, $�erêço telegrafico: « I'N C O » II

Consertos e reformas de bí- li Taxas' d:JD�positos II
cicletas,- triciclos e carros 51 _ CORIAS DE MOUIMEHIO COHIAS A PRAZO: n

- para, crianças i5 A Disposição '2%a. a. Com aviso de 30 días 4%a. a. ii
f.

•
\

I
,. -, d Limitada 3%a. 8. " " ?' 60 "41h%a. a. 51

O 1(lna Re ampago 5: Particular 4%a. .a.: " " "90'" 5%a. a. 51,

'ii Limitada Especial 41/2J(oa. a,' " " " 120 " 51/2%a; a. !:
- "
•• " "1 ano' 6at a a

••

I:
.

/0 •
•. 1=

I: O 501 II

F
'

t J
- DEP SITOS POPULARES 10

. 51-:-
.

O O
.

oao -:- . ·

55 Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller;esq. R. Major Vieira i!
- O SEU FOTOGRAFO-::'

.

ii
Praça Lauro Müller ii Abra uma conta no "lnco" e pague com chequei i

ii . - IICANoINHAS' • :- Sta. Ca tarina nl:::::::I::I=::::I�:::::::::::::::::::=::::::I:'I;II::::8::===::::::::::::::::11==::1:::1:::::::

Completo serviço de atelier
Reportagens - Secção especializa

- da para amadores> ,Venda de
filmeg ." Fotografias com

Rapidez e Perfeição"

,

Molduras:
Uma infinidade de, tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

, Vidraçaria CaRoinhas Ltda.

.,

Consertos de. fogareiros e

ferros de �ngomé:!r
'

OfiCina Relâmpago

10• 11-1952

Mercedes B�nz - Renault .. Fe(eral
Aufomoveis Merced,es. Benz e D. K. W.

Tratores HANOMACi e RENAULT.
Motores Estacionários e Conjuntos e·

,

létri(os .• Peças e Acessórios em geral.
OFICINAS MECANI_(AS

Rua P. Perelr." 16 - Telesr.: Sermão - Fone, 179
CAHOIHHAS - (aixá Postal, 12 • Sta. Catarina

AGENCIA IJOÃO,SEtEIE
.Dístríbuídor dos afa�ados caminhões:

------------..------------------------

Oasa, das Tintas e Oficina de ,Pinturas
Irineu . Conslantino

,

CANOINHAS • Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina
.

,-

DR. SAULO CARVAlHO
Aêlvc;>gado

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205'

Çanoinhas S. Catarina

Dr Aroldo Carneira de Carvalho
AnVOGÀDO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
,

Estado' de Santa Catarina, sób no. 360) .

,

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

chieis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - Naturalisações e títulos declaratórios.

Causas Criminais.

Escritório e resídencie .

.

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C .

ALUMINIO
l_ bom e barato

sempre· na
e464 e.,tita,

Vidros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou

grossura.
Preços sem concorrencía

,
.

só na

VidraçariaCanoinhasLtd$ i

Fone-- 277
""

-

LOUÇAS e mais LOUÇt\&, 4nunciem no

na- 'Casa Erlit.
'

. ,"Correio do Norte"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
.

,

I

An" 6 - CANOINHAS - S. Catarina, to. de Novembro de 1952 • N. 228

Balancete da D_espesa Or�arnentarla ref.erente ao mês de Setembro de 1952
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Dõ mês I TotalTITU'LOS

•

o'"
01
01 1
02
02 1
03
03 1
04
04 1
04 2
04 3

2
20
20 1
20 2
20 3

ADMINISTRACÃO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente -

Aquisição de móveis, utensílios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Des'pesas· diversas .

Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO-GOV�RNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito'
Representação ao "Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores )
Material de consumo

Aquisição de combustivel para automovel

Despesas diversas '

Custeio de veículos, moveis e utensilios

Despesas de transporte do Prefeito, quando em via

gem administrativa
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-

cípio \

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser

viço no interior
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z3
Auxiliar de Secretaria - Padrão R
Material de consumo

Conservação de moveis e utensílios

Impressos e material de expediente
Despesas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Diretor da Fazenda - Padrão Z2
Contador - Padrão Z2
Dois Escriturários - Padrão U
Escriturario Arquivista - Padrão R
Almoxarife - Padrão K
Auxiliar da Agência Municipal de Estatístlca
Padrão R
Agente Florestal - Padrão T
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

Despesas de transporte de funcionários quando em

serviço
Diárias a funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

r.i '

4
40
140 1
40 2
43
43 1
432
44
44.1
442-
443
444
445
7
70
70 1
70·2
70 3
70 -4
,705
706

. - e.'
.

r'

li '\"'1···;-

0742-
09
090
090 1
094'
094 1
1
10
1 00
1 00 1
100 2
102
1 02 1
103
1 03 1
11
111
111 1
113
1 13 1
114
1 14 1
1 2
124
1 24 1
2
25
250
250 1
28
284
284 1

28{2
29
294
294 1
294 2
294 '3
294 4
2945
294 '6
I

Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão O

Despesas diversas

Serviço de limpeza. do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fíxo
Tesoureiro - Padrão Z
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensílios ,

Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

Pessoal variavel

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.

Despesas diversas

Percentagem para cobrança da dívida ativa

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA púBLICA
Pessoal fixo
Carçereíro - Padrão K
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo .Colonia Santa Teresa (Leprosarío)

. ASSISTltNCIA SOCIAL

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes .

Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

1.600,00

166,50

334.90
80,00

47.700,00

12.000,00

4.400.00

102,00

1.080,00

400,00

280,00

1.500,00

1.000,00

28,00

E 5 P 'O R T E 5
-Dia 23 a decisão do campeonato da LEC

Hoje a· tarde teremos o Campeão de- Tor
neio "Tricolin" - Outras Noticias

A ouAPA rapaziada do
Mais Querido em reunião re

alizada, num gesto louvavel
• digno de aprovação, de ini.
ciativa puramente propria,
estudaram a atual situação
do conjunto, procuraram cor

rigir as talhas e como dizem
eles: Agora está Tudo, Azul.
Parabens atletas do Canoi
nhas, éra isto que a torcida
esperava de voces, pois a u

nião faz a força e unidos uo
ces brilharão,

2000,00

Í66,50

Com a desistência do Amé
rica noatual campeonato, res
tou-nos apenas 3 clubes qu«
decidirão o titulo maximo da
Léc. Bela Vista, Canoinhas
e Ipiranga. Deante disto a

J3.500,00 matercanoinhense alterousua
tabela de jogos,marcando pa-

5400,00 ra domingo proximo, dia 9 o

embate entr» Bela Vista e

130,60 Canoinhas e para dia 23 a

partida decisiva entre Cano-
1.740,00 . inhas x Ipiranga. É de se la

mentar d ausência do Tres
15004·,00 Barras e agora do América,

pois perdemos assim oportu-
3.000,00 nidades de apreciar boaspar

tidas que tornariam mais in-
'

6.880,00 teressante o atual certame.
O esporte de nossa terra pre
cisa de mais incentioo e apoio

16.800,00 todos devem colaborar para
9.900,00 seu completo êxito e émister

que os maiorais de nosso fu-
150,00 tebolcongréguem todos os es-

8.921,30 torças para qUI no proximo
ano, não venha se repetir as
ocorrências desagradaoeis e

âesistencias de clubes, que
ora uem se verificando. Esti
mular o esporte de nosso in
terior, dar-lhes o merecido a

poio deve ser nosso pdnciPal
objetivo.

.

17.000,00 .

-

X X X

18.000,00 '/OOANDO sabado ultimo, o
25.200,00 Erual suplantou a equipe, do
9.900,00 Almirante Barroso, colocan

do-se assim para a finalissi
ma de uoley, do Torneio Tri-

9.900,00 colin. Hoje a tarde, na can-

9.100,00 cha da Congregação Mariana
palco das partidas anterio-
res, Eroal e Colégio dois fi
nalistas na tabela, procura
rão a. todo custo conquistar

2.09] ,0.0 o ambicionado troféu.
2348,00

334,�0
360,00

47.700,00

1.138,00
, 760,40
2.995�20
7.200,00
469,10

14.604,00
-

3.000,00.

6.135,OG

15.300,00
8.800,00

15u,00
8.921,30

104·8,00
'665,00

2.662,40
5.600,00
4-14,10

�

15,000,00
16.000,00
22400,00
8.800,00

660,00

4úo,oo

7"'5,00

'1,500,00
1.100,00

90,00
95.40

332,80
1.600,00

55,00

8.100,00

Lenha Picada
Grande depósito á Rua

José Boi'teux, perto da Pon
te do Ri9 Canoinhas.
Fone 291 �. Proprietário
'José C. de Oliveira

XXX

É ESPERADO por estes
dias a vinda do maioral ca
noinhista, Dr. Haroldo F,r
reira, atualmente em gozo de
férias. A turma está prepa
rando uma "big" recepcão
par« sua chegada.

�

xxx

O BIM BAM BU, que SI

dedica ao cole» , basquet
construiu sua nova cancha de
esportls a

�

rua Paula PI1'li
ra (Fundos do Bar Frank. É

.

uma soCiedad' que cresce dia
a dia no conceito do meio es

portivo citadino. Avante Bim
Bam Bu.

.

xxx

Os dirigentes d� Erval es�
. tão organizando um ·Tornéió
de Pingue-Pongue para ser

realizado ainda no corrente
mrs. Ideias luminosas surgem
em suas reuniões e se conuer

terem em realidade Canoinhas
terd oportunidade de ver que
o nosso- esporte não se limi
ta somente em tutebel. Pin
gue-Pongue, oole», basquet
natação, ..esgrima, atletismo

. 'Conslç'l11'l no programa. A mui
to necessitamos de uma socie
dade que se dedicasse. a isto
e' agora temos muita coope
ração e bod vontade e temos
certeza o Erval vencerá.

OBSERVADOR,

JOSÉ ZADOROSNY,
GUARDA-LIVROS'

Reg. N. 0452 - CRCjSC
aceita escritas avulsas, contratos,

. distrates
.

e alterações sociais, re
-

gistrq de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Ernolduracões!
Quadros Santos, serviço

J
perfeito e garantido.

só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda

6.300,00

4·.089,00
,129,00

4.93!l,40·

Trajes de pura-lã ou linho
a partir de Cr$ 600,00
hua Vidal Ramos defronte a Farmacia Allage

8.800,00
9.100,00

1.986,00
2303,00

. 7.200,00.

3.120,00

14.400.00

15.215,00

�4.277,90

19.136,50

2.525,90

1.94.2,00

5.600,00

7.32-2,50
6155,00

3.039,00
429,00

3.54,0,00

2.000,00
2.000,00
2.800,00
1.100,00

1.100,00

]05,00
45:00

900,00

iI.oo,oo

1.800,00

2.937,70

24.0,00

700,00

570,00

1.050,00

RENNER�A�ôaRoupa
�ilhares de pessoas usam as roupas RENNER em todo

,/

Brasil. As roup�s t{ENNER tem sua qualidade garantida
pelos tecidos, pelos aviamentos e pelo perfeito acaba

mento da mão de obrá.

XXX

'\
O IPIRANGA domingo ven-

ceu sem dificuldades -O .esqua
drão do Bela Vista por 5 ten
-tos a 2. Na preliminar os as- .

pirantes do alui-celeste vence
ram os toldoanos por 3 a O.

xxx

NELSON" o nome do nó
vo crack que vestirá a cami
seta alvi-rubra. Procedente do
R.io (Iranae ja realisou uma

série' de treinos em nossos

gramados e sua atuação vem

agradando a direção de Ca
noinhas.

3.520,00

16200,00

15.215,00

57.215.60

19.136,50

2.525,90

2.182,00

7892,50
6.Í55,oo
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Orça "a' 'receita e; fixa a despesa
pap� exercício'de 1953

Faço ,�aber ao poyo r�est� Munieípío que a Câmara Muniéipal dec.r,et?u·
e eu sanciono a seguinte Lei:. ., ,''_ . ,' ..

,c �
.:. ,,. . •

.

.

. '.,_ •

_ A!,t. 10. - A,.receita geral do Municipio de Canoinhas, para '0 exercício,
de 1953;" é orçada em Cr$ 3.000.000,00, a ,qual será arrecadada de confçrrnídade

.

com. a .legíslacão "em. vigôr, e obedecida 'a'IX seg_u·Ínté élassífícação: I '

'.
<

Código
'geral. Designação da �eceitá,-.

.'

.:

, RECEITA. "ORDINÁRIA
. ,

: T�ibutá!i�.: a) ImP9stos
Imposto Tert�torial,'·· '

.
'

Imposto .Predísl
Imposto sobre 'Indústrias �. Profissões
Imposto :ªe�.li<;ença

.

Imposto. sobre
.

exploração agrícola e
.

. índustrial
Imposto sol:>r.!ó'''jogQS f' diversões

Total dos impostos
b) Taxas'

Taxa de conservação 4ê estradas
Taxa de Assistencia Social

'Tax�s � custas judiciarías 'e emolu
mentol.

+IlX8S de fiscalização e serviços diversos
Taxa de limpeza publicá "

�" ., i_

. � ; Total das taxas
Total' g�rál da' receita tríbútáría
'. ,PATRIMONIÃL

.
,

Re�da'imobiliãda' '�.;
.. �epcl�;'�e �ari�'ats '�

Total- da receita patrimoníal
'RECEÍTAS rUVERSAS

4- 12 O' Receita de cemitérios
4 13 O' Cota parte imposte federal sobre

combustíveis e lubrificantes
4 14 ° . Cota parte imposto federal si a renda
4- 15 O. Cota prevista art. 20">da Constituição

Federal ( ...

4- 16. O Cota prevista art. 21 da Constituição"

Federal

,Total' das receitas d�y'ersas
'. Total da receita ordinária

. '

, RECEITA EXTRAOJlDIN.ÁRIA
Cobrança da dívida ativa '

Receita qe Indgriízações e restituições
à) diversos- �

.

b) .pavimentação de vias públicas
Contríbuícões diversas

, M}llta�'
'

Operações de crédito
Éventuais

2.000,00
50.000,00
2.000,00
20.000,00
40.000;06
5.pOO,00

119,OOa,00

0'.. 1:1,1
O 12 1
P '17 3
õ 18 3
0".2� �

Q 27 a

32.000,00 151.000,00'
30QOOOO,00

150.000,00
240.000,00
810.000;0.0
440.000,0.0
150.000,00

5.000,0\)
1795000,00

150.000,00
.5.000,00

1 t(2'
1 15 4
1 2� 4

1 23 4-
1 2� 1.

/'

....
� .. �. -

2 01 °
2 02�9

,
.

16.000,pO
.3.000,00
19.000,00

5.000,00

210.000,00 .

, 400�000,00

190.000,00

19.000.q�

_.

., .

10.00Q,90
" 815.000.00 815:000;00

2849000,00
.

.
.-

."-<

,.6 12 °
6 14 °

,32.000,00

6 20 °
6 �1 'O
6 �2 Q
6 2�·0

Total da receita exjraordínáría
TOTAL GERAL DA RECEITA,

t\rt. �o" - Ã q�spesa�geral do Municipio de Canoinhas, para o. exercrçio
de J�&3, é" fix�'da em Cr$ 3.QOO.060,OO, � qual será etetllad� de conformidade
com a dass�fiC�ç�o seguinte:

.

.;:"
. , 8 o 'ADMINISTRAÇÃO GEJtAL'

�8 06 ,Ltigisl,!!t!vô< 'Câmara Mílni'cipal
%. 8' 00 1 Pessoal variavel

8 00 2 Material permanente (
8 0.0 3 Mateeíãl-de consumo

.

" 8 00· 4-:, Despesas diversas
8 o� , . Executivo-Govêrno
g, .02 o .: Pessoal fixo
8 02 3' Matêdal '�e oonsumo

'

8- 02 4 Despesas diversas
8 04 ' 'Administração Superior
,8 04,0- Pessoal-fixo
8-.04, 3 Material de consumo

8 04 4 Despesas diversas
.

.8 07 Servieos Técnicos e Especializados
8' 07 o

.

Pe8f\�a..1 fixo ..

'
'

.

'8 07 3 l\,1a"terjal 'da consunro 'o

. 95.8óo,oo,

5�.200,00
'/I

. 58.600,00

ffiOU6A EIS;.,
QUEDA 'DOS CI·

�< oi

, GELOS E DEMAIS .

'4 F [C C O E S' DO

�

··MUNICI:PAt
Despesas diversas

Serviços diversos'
Pessoal fixo.
Despesas diversas

Total da AdlÍlinistração Geral
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FINANCÉIRA
�díninistração Superior'

.

Pessoal fixo,
Material permanente" .

Material de consumo
, Serviços' de Arrecadação

Pessoal'variavel "

,

.,

Material de eousumo
Despesas diversas .,

.

. . "Serviços de Fiscalisação .

Despesas diversas
.'

, .
.

Total.rdos serviços de-exação e

fiscalização fin�nceira
.

/., '"

SEGURANÇA. PUBLICA E ASSIS.
TENCIA SOCIAL

Serviços Diversos-de Segurança Publica
J?essoal fixo

.

" '

-

Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas .diversas

Assistencia Social
Despesas diversas

Total "dos Serviços <fé Segurança'
Publica .é Assistencia Social

"EDUCA'C'ÃO PUBLICA
Administração Superior

Material "de Consumo
.

Despesas diverslls' (

Enslno Primário, Securidário e
, x

.

Complementar,
Pessoal fixo

.

Pessoal variável
Serviços- de Inspeção

Pessoal f-ixo
Despesas diversas .

Subvenções, Contribuições e-Auallíos
Despesas diversas

'

,

Total dos Serviços de Educação Publica'
SAUD:E PUBLICA

Subven�ões, Contribuições e Auxilies ,

Despesas diversas ....

.

-

... '-' ,," ·;.,30,000,00
Serviços Diversos,

Despesas diversas
.

,
Total dos Serviços de Sande Publicll

8 5 . FOMENTO,
. �

8 51 ' , Fomento da produção .Vegetal
8 51 1 Pessoal variavel'
8 51 3' -' Material de c�usumo

- 8 52
.

-

Fomento da- Produção Animal
8 52 1 Pessoal variavel LOOO�OO
8-'52 s Material de consumo \ 20.000;00

-Total dos Serviços de Fomento

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Iíiduatrias Fabris e Manufatureiras .'

Pessoal variável
Serviços Diversos

Pessoal fixo
Pessoal variavel
Material de' consumo

Total dos Serviços Industriais
DIVIDA PUBLICA

.

Eundada-Interna-Auiortizaçãó e Resgate
Despesas diversas
", Juros

Despesas diversas
Total dos Serviços de Dívida Publica

SERVIÇOS DE UToILIDADE
PUBLICA ......

C::oniltrução e Conservação de Logra-
dõuros Puhlices

Pessoal fixo
) .

Pessoal variavel
Material de consumo

. Despesas' diversas
,

"

Construção e Conservação de Rodovias
Departamento Municipal de Estradas.

.

de Rodagem
Pessoal "fixo

"

Pesso'àl variável
Material permanente
Material de consumo

Despesas 'diversas
.

Servióos de Limpeza Publica
Pessoal varfavel
Materiill de consumo

8 07 4
8 09
8 09,0
8 09 4

8 1

"8 lo'
�;.lo,.o
8 lo 2

.

8,10 3
. 8 11
8111
8 11;' 3
8114
8 12
8 12 4

8 2

8 25
8 25 o

8 28
8 '28 4'
8 29
8·29 4

8 3
8 30
8 30 3
8 30 4
8 33

8 33-0
.

8 33 1
8 36
8 36 o

8 36 4
8 38
8 38 4

'

8 4\
8 48
8 48 4
8' 49
8 .49 4

8 6
8 64
8 64 1:
8 69
8 69 o

--'8 69 1
8 69 3

.
' ,

88

8 81

8 81 °
8 8"1 1.
8 81 3"
8 81 4

8 82

.'

8 82 °
.

8 82 1
8' 82 2
"8 82.3
8824-
8 85
8 85 1
� 85.3

4.530,00

'� : _-

85:000,00
10.000,00
8.000,00

30.423,60 ,/

.

90.176,40

366.170,00, '

12.000,00

15:600,00
3.000,60

63.000,00

. 8.400',00,
4·QOO,00

35.000,00

6.600,00
3.400,00
50Q,00

-----

32.400,00
160.000,00
,30.000,00
40.0GO;00,

224.400,00
76.100,00

50.000,00
140.000;00

16.400,00
4.000,00

12,400

'Ó. ''_' -c,

25.000,00

I

, -'

'P A R-A F E"R I D t\ 5,
E 'C':' Z E M' AS, I
IN F-LAM'ACOE,S,
C O' Q E -I ,{ À 5,

F' ,R I E 1 R AS,
.' E S P I N l-fA 5,.

.

[1 C, ;
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'CORREIO DO NORTE 1°.-11-1952
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Santa Cat'arinaBanco Indústria e Comércio de S/A
Séde: ITAJAí SANTA CATARINA

- FUNDADO EM 1935-...-

(17 anos de exístêncía) 1
AG:f.:NCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

,

Araranguá -�:Sfumenau - Braço do Norte": BrJsque - Curitiba·.. €açador • Campos Novos -, Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó
Florianópolis. Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçabá - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - Sã9 Joaquim - Taió -,_ Tangará
_

- Tijucas - Tubarão • Urussanga - Videira

Agência CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50 Agência RIO DE JANEIRO: • Rua Visconde de Inhauma, 134'
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO» (39 Departamentos) Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

. ___, "

Capital Cr$ 22.500.000,00 Aumento de Capital Cr$ 27.500.000,00 Fundos de reserva Cr$ 30.000.000,00 Depósitos em 30·9.1952 Cr$ 659.101.158,30
, j

·BALANCETE,em 30-·de Setembro de 195�
ATIVO II PASSIVO

A .. Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em deposito' no Banco, do Brasil
Em deposito à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

B .. Realizável

58.703.630,90
22.121.627,90

10.385.656,90

Títulos e Valores Mobiliarios
Apólices e obrigações Federais in�,"
cJusive as do valor nominal de

,

Cr$ 10.400.000,00, depositadas
no Banco do Brasil S. A., á or
dem da Superintendencía da
Moeda e do Crédito

Apolices Estaduais
Apolices Municipais
Ações e Debentures -

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos' Hípotecârios
Títulos Descontados

.

Agencias no País
Correspondentes no 'País
Capital a realizar
.Baneo do Brasil - deposito au

mento de capital
Outros créditos

9.074.633,10
6.561.139,00

23.900.00
6.791.000,00

.

--

_ 198.584.379,10
.

2.733.241,40
474.403.804,20
487.031.582,20
12.668:�(i)9,60
10.000.000,0(

22.450.672,10

10.000.000,00
642.187,50' 1.196.063.604,00

2;626.880,10
1.536.479,00

Imoveis
Outros valores
,
,

C .. Imobilizado
.23 Edifícios de uso do Banco
Môveís e Utensilióa

.

Material de expediente
Instalações
D .. Resultados Pendentes

Juros e Descontos Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas '

E • Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custodia
Titulos a receber� de C/Alheia
Outras Contas

12.243.890,60
2.544.464,00 '

728.523,30
39,00

. 444.243,50
l.421.848,90
6.886.0-96,40

265.237.936,20
71.713.130,70
734.381.188,60
381.990.486,00

.

GENESIO M. LINS Diretor-Superintendente
DR.RODOLFO'RENAUX'BAUER

Diretor- Gerente
.

,

DR. MARIO MIRANDA LINS e HERCILIODEEltE
Diretores-Adjuntos

'

91.210.915,70

" !

F - Não Exigivel
-

Capital
Aumento de Capital

'

Fundo de Reserva Legai
Fundo de Previsão
Outras Reservas

G .. Exigivel
DEPOSITOS

\ 22.500.000,00
,"

27.500.000,00 50.000.000,00
3.500.000,00

.

24.500.000,00
2.000.000,00 80.000.000,00

á vista e a curto prazo
de Poderes Públícos
de Autarquias
em C/C Sem Limite

•

em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em ,C/C de Aviso

a prazo �._

de Póderes Públicos
de Autarquias

a prazo .ííxo
•

de aviso prévio

38.878.833,80
31.896.405.10

134.554.084,50
68.135.545,20
120.878.424,10
16.063.920,70
38.236.323;40' 448.643.536,90

716.257,60
14..457.955,30
146.796.876,00

�

48.486.'32,50 210.457.621,40
659.101.158,30

.
'

Outras Responsabilidades
Obrígações Diversas

. Agências no País
Correspondentes no País -

Ordens de pagamento e outros
créditos

Dividendos a pagar

H .. Resultados Pendentes
Contas'de resultados

1 • Contas, de Compensação
Depositantes de valores em garan-
tia e em custódia

Depositantes de titulos em cobr.
do País
do Exterior

Outras. contas

22.616.557,70
,

490.854.128,20
47.569.789,10

11.053.954,70
-265.559,90

1.222.677.635,20 , I

512.359.989,60' 1.231.46�.147 ,90

15;516.916,90
26.696.508,70

336.951.06�, ,

8.752.188,80 734.363.577,40
17.611,20 734.381,188,60 r :

381.990.486,00 1.453.322.741;50
2.791.480.398,10,

,

"

1.4-53.322.741,50
2.791.480.398,10

ITAJAÍ, 10 DE OUTUBRO DE 1952 .

OTTO RENAUX
ANTONIO RAMOS

.Dlretores

, SERAFIM FR�NKLIN PEREIRA

Chefe da Contabilidadé da Direção, '(1er81
Dipl. Reg. no CRC �r. 0.181

.

·CORREIOdoNORTE'
Aos nossos inumeros assinantes do interior, que

se acham em atrazo com suas assinaturas, pedimos a fi

neza do pagamento de seus, debitas, quer' por intermédio
dos nossos agentes ou na Redação, todos os dias uteis.

A GERENCIA

LEOPOLDO BUBA
Rua Paula Pereira s/o

A, casa que mais barato vende e melhor serve

a sua freguesia
Avisa ao distinto publico que' reabriu seu estabele

cimento comercial

C�m mercad�rias novas �indas diretamente das fabricas
Seus preços não temem concurrencia '

.

'

; VER pAliXiCRER'
" .��

Faça uma visita .sem '<cbmpro�iss6,,' .verifícando . seu
'. ,.

novo stock e 'preços
".

Associacão Rural
Canoinhas
AVISA

de .

{" D,R.MÀ�IOMUSSI
M"édicoQue, 'em sna sêde tem a venda

arame 'farpado belga 131/2, rolo de
400 metros a Cr$ 250,00, e sal a
Cr$ 75,00 a saca, ou 60 quilos; a

Cr$ 38,00 a saca de 30 quilos.

Ex-interno da' 1a e 2a cadeira de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universidade' do Paraná.
Ex-estagiário no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da Uriíversídade de São Paulo.
Clínica e Cirurgia �Ger�1 - Doenças da Tlról
.de e do Aparelho DigestiJlo • Estomago· Fíga
do e Vias Biliares - Moléstias de Senhoras

AVISO
-

Sendo possuidora de. uma
gleba dÁe terras, margeando a

estrada Salto d'Água Verde, ter-.
renó esse que está sendo bene
ficiado e plantado pelo meu ar

rendatário Snr. Guilherme Gros
skopf, venho avisar de público,
aos senhores' proprietários. e

possuidores de animais soltos
que vem _wejudicando o cúrso
dessas plantações, que façam 0-: t I

�,. t,

po�sivel de ,r��el-os e fecha-los; . C,a.rto�e'is p''�ra�' . Nat.�l�evitando causar consequenclas·
'

,
.

. .

. 111;.&- '

'

.

. '-A -

de�::;:�::�:s��:F;f: ,1mDressola ' O,orQ ."' ''Irde

Pa�ticipa que em breve estará atendendo em seu·

consultório à rua Seno Felipe Schmídt;: 44
(Edificio Mussi) nesta cidade. -'

Consultas das 9 às 12 e d�s' J4 às, 17 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pe. Pedro Luiz

Primeiro,' a infancia em .flor desabrochada:",
Em lírios de .candura e da ínocencía.

'

O lar, folguedos, risos, turbulencia ...
Depois, desilusões ... espinhos ...

"

nada ...

A mocidade apruma-sé enflorada:
Primeiro, o amôr, o mundo, a seiva, a ardencia;
Castelos, glória, sonhos, ouro, ciencia...

I

Depois, desilusões ... espinhos ... nada ...

Chegá a velhice. Ao cabo da existencia.
Que resta dessa asperríma jornada
Em busca das loucuras da existencia?

"
'

Talvez remorsos, a chorar na estrada
Um mundo de quimeras em falência ...
Por fim, a cova, um nome., cinza... nada ...

/
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

(

Aníversariou-se ontem, o sr.

Airton, filho do sr. Jacir Morei
ra, residente em Rio Novo.

Eduardo Pscheidt; sra. Estefania,
esposa do sr. Oriomar Scheidt;
srs. Carlos Jankoskí e Leonel
Barcelos.
DIA 7:- Sr. Eduardo Klodzins

.kí; Diva, fílha do sr. Ricardo Ta-
'

vares, de Tres Barras. ..

Nossos parabens.:

HOJE:- Sra. Divair, esposa do
sr. Dr. Arolde C. de Carvalho;
sra. Adelina, eposa do sr. Fre
derico Kohler; srs, Emilio Tinel
e, Helio Bastos; Ademir Elias,
filho do sr. Fernando Freiberger.
AMANHA:- Sra. Berta, espo

sa do sr.' Jacob. TremI; sra. EI-
'

vira, esposa do sr ..Antonin 'Cor
deiro; srs. Emílio Lemke e Es
tefano Bedritchuk; sra. Nilda, es
posa do sr. Edgard A. Mayer;
sra. Maria, esposa do sr. Anto
nio Mansur; sr. Aldo "Furtado;
Terezínha, filha do sr. Henrique
Waldmann; sr.Miguel Kichileski.
DIA 3:- Soeli Terezinha, filha

do sr, Basilio Humenhuk; sr.

Antonio Mansur. >'

: '

DIA 4;- Srta. Valdiná, filha do
sr. Rodolfo Bayerl; Sorría Jani
ce, filha do sr, Orlando Hostert;
,DIA .5:- Srs, Làndualdo Voigt,

Anterior Almeida e Adir Proh
ma�ri,;, Regtns Luíza, filna do sr.

Etni1io. 'Olsen, de Joinvi,le.,
�,

-DIA 6:- 'Elvira, fi)hâ' do sr.

NOIVADOS
Com a .gentíl srta. Eleusa, fi

lha do sr. Albano Voígt e sua

exma. esposa, contr•.tou .casa
mento, dia

-

25 do mês proximo
passado, o sr Alfredo filho do
sr. Augusto Salfer, e sua exma.:

esposa, resident�s em Joinville.

/

\I Contratou casamento dia 26
.

� outubro, a prendada sr.ta.
Madalena, filha do sr. José Emi
líano Uba e sua exma. esposa,

.

,

com o sr. Kaíssar Sahr, filho
da exma. Vva. sra, Çh&ms Se
leme Sahr.
Nossos parabens
," , ,

NASCIM;EN�Q J

cha-se em festas'o�,j:at,do sr.

Angelo Alberti e de sua exma. es

"posa dona Leonor Müller Alberti,
com o nascimento no dia 23 de ou

tubro," de um r�.busto garoto que
na Pia Batismal receberá o nome

de Osmar. Nossos parabens.
Ministério da Guerra

"

�.i J

·�E'.D I T�A- L'

CONv6cA�ÇÃ() 'DA
CLASSE DE 1934 DOCUMENTOS E ALIANÇAS

PERDE'U-SE
.Os cidadãos da classe de 1934

serão corivocados no principio
do proximo ano, afim de serem

inspecionados de saúde e sele
cionados para a incorporação
em Maio de 1953..

Aqueles' que não possuirem o
Certificado de Alistamento Mi
litar não poderão SE'r inspecio
nados de saude e ficarão con

siderados refratários, sujeitos ao

pagamento de multas, por não
terem se alistado em tempo le
gal e terem fãltado à inspeção
de saude da época gerá!.
Os conscritos refratários à

inspeção de saúde da época ge
ral, serão obrigatoriamente in
corporados e os que faltarem
ás duas épocas de inspeção fi
carão, considerados insubmissos
sujeitos a incorporsção e pro
cesso.

Portanto, todos' os cidadãos
nascidos no ano de 1934,deve
rão s� ,alistar ',em tempo e com

parecer à inspeção de saude da
época geral, evitando �ssim, não
só o pagamento de multas, co';'

\
mo tambem o crime dt insub
missão e danjo dessa forma
uma prova de patriotismo no

cumpritnento de seus deveres
civicos.

'

CARLOS NOGUEIRA
29, Tel1� Det'· 14a; DR.

Na noite de 29'para 30 de ou

tubro um par de alianças, cartei
ra de reservista de Paulo Jentara
e um cartão para procurar servi
ço na Helojoaria Scheide,
Gratifica·se bem a quem achou

e entregar nesta redação.

, Prefeitura Muni�ipal de Canoinhas

SECRETARIA MUNICIPAL

EDITAL

" Presentes I Brinquedos Carnaval

� o maior -sorti

mento da pra-

para todos os
,

,

fins. - Presen-

tes para ho

mens, mulhe- pa�a arvore

,...•.•.
.

� .,_

l�\� .
..

\ I·
.•.� "

, .

preseplOS, car-

tões de fedas,
-etc.

res, crianças,

moças e moços

De ordem do sr. Prefeito Mu-
nicipal! torno publico, mais uma

vez, que, de acordo .com o códi
go de Posturas Municipais, apre
vado pela Lei n. 40, de 25 de
maio de 1949, é expressamente
proibido:

'

a) construção, reconstrução, mo
dificação ou, altw;,!:lção de .Iacha
das, acréscimo ou 'reforma- de i
moveis, muros e cercás· frontei
'r(/s as vias publ icas, em qualquer
das zonas em que 'se divide a ci
dade, bem como, nas sêdes dis
tritais, sem prévia licença da Pre-
feitura;'

.

b) construção de obras de arte,
instalação ou remoção de bombas
de gazolina ou similares, core-

'

tos, quiosques e pavilhões, ain
da que em caráter provisório,
nas viasrêIogradouros publicos
sem prévia licença da Prefeitura;

c) prejudicar, de qualquer fór
ma, a limpeza das vias e logra
douros públicos;
d) fazer descarga e deixar,

nas vias. publicas, detritos e res-

tos "de embalagem;
,

e) atirar nas calçadas ou vias
publicas, cascas de frutas, pré
gos, vidros, ou o que quer que
possa molestar os. transeúntes,
causar danos nos veículose pre-
judicar o necessário asseio;
f) o transito de bicicletas so

bre as calçadas ou passeios;
" '!

g) ter cães a solta sem açai-
mo e coleira com chapa de ma
tricula, no perimetro urbano;

, •

-h) "deixar animais' vagando
pelas vias e logradouros do' pe
rimetro urbano e estradas do
interior; ,"
i) passar por cima dOI can-·

teíros das, praças; ou arrancar

flores ou plantas ali existentes.
É passível de penalidade por

infração, além das de ordem
criminal. toda pessoa que arrui
nar ou depredar obras publicas
marcos; taboletas ou quaisquer
objétos de utilidade e uso pú-
blico.
A Prefeitura embargará, a

partir désta data, as construções,
reconstruções, modificações

o

ou

alterações de fachadas, acrésci
mos ou refórrna de imóveis,
muros e cercas fronteiros às vias
públicas, nas zonas .urbanas e

suburbanas da cidade-e nas sé
des distritais, que forem iniciá
das sem prévia licença, alem de
multar e intimar os responsá
veis a preencher as disposições
legais, sem o que não poderão
prosseguir os traball11l5.
Para que chegue ao conhe

cimento de todos lavrei o pre
sente edital, que será publica
do no jornal "Correio do Norte"
e afixado nos lugares de c()stume.
Canoinhas,23de outubro de 1952.
Osvaldo F. Soares _ Secretário.

Distribuidor d,e

ras ·par-ª,
lança perfume

Colombina

Máscaras e' en-

feites de' salão.

Faç� UI)l8; ,visita.! cert�ficando-se dos pr�ços
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DlrA DE FINADOS
. Este ano o dia de finados será comemorado' no

dia 3,' segunda-feira. Comumente, o dia da corrrerno,

ração dos mortos' é efetuado no dia 2, porem, quan,
do êsse dia> cai num domingo faz-se a referida corne

moração na segünda-feira, isto em virtude dé lei e·

clesiâatice, pois na Igreja Católica o Domingo é con.

siderado dia festivo, n�o podendoipor isso, "a' Igre�a,
realizar os oficios runebres com- paramentos de luto,
próprios dêsse dia.

Editais, de Proclamas Nrs, 270 e 271

tima de Antonio Schellenberger,
e Anna Schellenberger.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 180 N.9s ,1, 2
e 4 do Código Civil, Se alguem
souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei. La
vro o presente para ser afixa
do no lugar' de costume, e pu
blicado -no jornal "Correio do

Norte", de Canoinhas,
Cartório de Paz de Três Bar

ras, 25 de Outubro de 1952.

SEZINi\,NDO DE AND?APE
Oficial do -Regístro Civil

SEZI,NANDO DE ANDRADE,
Escrivão de Paz e Oficial do

Registro CiVil deste Distrito de
Três Barras, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Cata-

rina, etc., '.

-

Faz saber "que pretendem ca

sar: ADOLPHO WALTER FI

LHO, natural do Estado do Pa

raná, Divisa, nascido em 24 de
Outubro' de 1925, lavrador sol

teiro, domiciliado e residente
neste' Distrito, filho lêgitimo de

Adolpho Walter, e de D" Mag
dalena 'Nunes Cavalheiro" e

ANA DEOLIVEIRA. natural do
Estado do.Paraná, Antonio Olin

to, nascida em 28 de Dezembro
de 1931, doméstica, solteira, do
mícílíadee, residente neste Dis

trito. filha legitima de Honora
to de Oliveira, e' de D. Ernes-

'

tina Pereira. '

F"az saber' que pretendem ca

sar; fELLES ISPFAIR, natural
deste Estado, Canoínhas, nascido
em 4 de Junho de 1926, mecâ

nico, solteiro," demicilíado e re

sidente em Canoinhas, desta Co

marca, filho legitimo de Miguel
Tannus Isphair, e Abuba Isphair;
e ELFRIEDE KÃTE JOHANNA
ILSE SCHELLENBERGER, na

tural deste.Estado, Três Barras,
nascida em 17 de Agosto de 1931,
doméstica, solteira, domiciliada e

residente nesta Vila, filha legi-

AVISO DA AGE:NCIA
RENNER

'

.;.,
.. - .

Roupas para Natal e ano No

vo aceitámos encomendas de

trajes sob medida destinados pa
ra as festas de fim de ano, até

dia '15 de Novembro.
,

Os pedidos feitos . depois de

15-11-J 952 serão artendid0s com
a maior brevidade, possível, po
rém,' sem compromisso de en

trega para Natal e ano bom.
, ,

�

Renner garante a' qualidade
porque fabrica seus próprios
tecidós.' , ,

!':'t,.,..
..__.. .. .. ..

'
.
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,:i,"TRAN'SPORTES!
- O problema da a- 'i:

J tualidade - Artigos culminantes, rnode- 1
dI los de alto realismo,_ construção extra- J.
·r resistente: �AMINHOES de todos os T
I tipos. O brinquedo' mais resistente e i

':1:
-

mais perfeito até agora produ�ido. N-ª_.i:

II CASA �C H RE I BE R fi!,i! a vanguardelra em br!nq-uedos. . .

\';L... -.. •• •• •• •• �.J.éj
�n. �.O•••••••••2 O

·

c.•••�•••••••C\"='L:)'-. # • •• •• •• •• ,...,...••J«;J

, �-,."---.:_-,_.. '..
.
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. •. <5. .• •. .. .

• : o ._ � .

.: i'
· .

: Na sUa mais sensacional oferta, I
• i
i A CASA VICTORIA i
.: .

:,
· : .

."

• Venderá como ;'ARTIGO- DA ,SEMANA" do :

: j
i "dia 3, segunda-feira, a sábado, dia 8, vidros :
: para compota da marca "Raiar da Aurora" :

E i',
• igu�is aos americanos pelos seguintes preços: :.

OI De 1/2 Litro 12,00 V2 Dz. 70,00 1 Dz. 135,00 l
Iii De 1 Litro 15,50 V2 Dz. 90,00 1 Dz. 175,00, :

-I De 2 Litros 27;00 V2 Dz. 160,00 1 Dz. 315,00 i
· . . ...,

'i' A VENDA QUALQUER QUANTIDADE T
: _ 't. \:

i ' :pre"Ços' exclusi�amente a dinheiro i
2 :

Economise de verdade comprando o
"Artigo

"":!' ,da Semana", e, aguardem para a proxima mais ,.,

uma formidavel 'Oferta.
l ,

i Rua Paula Pere�ra s/ri Fone, 255 !
.:. � :

�:••••••••••••Cl.::•••••••••'

...... ::••••••••".:;•••••••••• ::·•••••�t!._......::••••••• �••••••:S
fW'·

.. .. .. .. .. _.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


