
DIA DA I

BANDEIRA
I

�ol�e! �ol�e!
��ri VerDe �C���� De mi��o 'two,

��e o �ri�a �� �ra�il, �eiia e �ola��o
_A Bandeira Nacional, gloriosa

imagem de nossa estremecido
Pátria. foi hasteada, dia 19 de

novembro, Dia. da Bandeira.

simbolicamente em todos os la
res do Brasil, e desfraldada, aos
quatro ventos, em todo territó
fio nacicnal.

Jovens brasileiros, unidos em

volta do Pendão Sacrosanto,
prestaram juramentos solene de
não medir sacrifícios, sejam
quais forem, trabalhando, lutan
do com energia. com disciplí
ns, com arnôr, pela soberania e

pela glória do Brasil.

Canoinhense! Cultuemos e

respeitemos sempre a Bandeira
Nacional. Ela, pelo esplendor
de sua sigpificação.· rrsurr.e tu

do que é nosso; o passado,' o
presente e. o .futuro.
Não deslernbremosjamais que

Ela deverá ser hasteada nGS

dias de festa e de luto nacionol,
em todas as repartições públi
cas federais, estaduais e munici

pais, nos estabelecimentos par
ticulares, colocados sob a fisca
lização oficial, e bem assim

Ano 6 Canoinhas

üirttor: ���W�· C. CA�VM��
CAIXA POSTAL, 2 FONE. 128
--------------�---------------------

�
Programa - Informativo
e Educativo que vai ao ar

patrocinado p. Prefeitura
Está sendo apresentado na

Rádio local, às quartas e sextas
feiras, das 12.45 ás 13 horas um

programa patrocinado pela Pre
feitura Municipal; cuja finalida
de é instruir o público e dar a

conhecer nossas leis, decretos,
portarias e outros assuntos de
interesse geral.
É de um povo culto, conhe

cedor das leis, que depende o

progresso e a felicidade da na

ção. Porisso mesmo. todo aque
le que dedica uma parcela de
seu tempo para, se por ao par

. das leis, dos avisos e das ativi
dades públicas, está sendo um

patriota exemplar.sileiros, entre festas e alegria, o

direito de ditar suas leis e esco-
Canoinhas, nossa bela e jo-

vem cidade, vai metamorfoselher os cidadãos que os devem ando-se sensivelmente e sua a
dirigir e governar. parencia já é a de uma grandeSalve, República dos Estados cidade.
Unidos do Brasil! .

Por toda a parte surgem edi-
A satisfação dos brasilienses por ficações modernas; o calçamen

tão notável acontecimento histó- to é uma realidade, duas qua
rico foi toldada somente pela par- dras já foram entregues ao trá
tida do bondoso·e patriótico D. fego; brevemente será constru

. Pedro II e sua -distinta Família' i'da a ponte de concreto sobre
para Portugal. O Rio Canoinhas; temos .telefo-
• Os brasileiros jamais olvidarão ..

nes automáticos e uma potente
os príncipes do Brasil Império: • Estação Transmissora; logo te
D. Pedro I' que proclamou a nos- remos, também, eletricidade em

sa Independência, quando às mar- profusão; já foi instalada na ci

gens do lendário Ipiranga, excla- .dade a III Cia. da Força Pública
mou com voz jovem e entusiás-" do Estado e o Campo de Mano
tica: Portugal quer mesmo escra- ,bras de Três Barras tornar-se-á
vizar o Brasil. Cumpre declarar em breve o novo Eldorado do

j� a nossa independencia. E, ati- Sul, trazendo para 'tGdõ o muni
rando ao chão os laços portuguê-· cipio e principalmente-para esta

ses, alçou o espada e gritou: "In- cidade um imenso progresso.
dependência ou Morte". Brado

�

Canoínhas esta predéstínada
êsse que repercutiu cantante e a ser umá grande cidade, em

altissonante de quebrada em que-, futuro proximo. Preparemo-nos
brada, reboando em todos os re- sob todos os pontos de vista
cantos da terra brasileira. para receber os, forasteiros que
E, D. Pedro II, o jovem que'· por '��rto .d�I?�ndarão, nossas

aos quinze. anos empunhou as ré- plagas.' i1""'; ",
.

deas dó governo e, �durante quasi Alerta.j: C,a·noinhe,nse;. não tê

meio século, dirigiu co� singular deixes 1�y.ãr.p(i;.i·;:�Dnto de vigá
Superioridade esta grande naçã�,' rio/dos aVéntureiros que breve-,
enchendo de glórias as páginas de mente andarão' rondando teus

nossa história.
. ,domínios; embeleze tua proRtie:

dade, construindo' novos{:preGlória aos príncipes D. Pedro díos em tuas- terrasse cctlfi'bore'I e D. Pedro II, heróis do Brasil.
com o' Governo na modérnísa

Império, ção da cidade, embelezando-a e
Glória à princeza Izabel, que tornando-a convidativa aos bons

assinou a Lei Auréa de 13 de 'elementos que aqui desejarem
maio, de 1888, apagando da face fixar residência e.viver hones- .

da América o crime secular da t
.

t
.

, I
. amen e. ,

escravidão. Unidos por urna Canoínhas
Glória ao Marechal Deodoro e maior, indiferentes a côr politi

à todos os idealizadores da Re- ca ou religiosa d:e quem quer
.pública.

'

que seja, estaremos fazendo uso
Viva a República Brasileiral conciente de' nossas'; tradições

democráticas, no pleno gozo da
Santa Liberdade. .;'.

Avante Canóinl:ias;
Viva Q Brasil.

Santa Catarina, 22 de Novembro de 1952

De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. associados
para a Assembléia Geral Extraordinária a. ser realizada em. data
de 14 de dezembro próximo, às 14 horas, na ·Séde Provisória da

,Sociedade, çOqJ a seguinte ordem do dia:
.

1) Aprgvação do projéto de construçã� da séde nova, ela- .

borado péla Comissão de Construçao;

2) TOqlar conhecimento das possibilidades financeiras da

Sociedade. mediante balanço a ser apresentado pé-!;a
Diretoria;

3) Tomar conhecimento do,s planos dá GOl"::lÍssão d� C??S
trução e demais pormenores com respel"!o ao proJeto;

4) Autoriz�r a concorrênci8 pública en tr:- os ;_côns.tr'utoi·��
locais, quanto à mão de obra na !�onst::uç30;, . .,,'.

5) Autorizar a emissão e cpbranç.á 'da�s apólices. já s'ubs- '

cr-itas em li vro e�pecial
.

Não havendo número legal de SOClOS presentes, a assem

bléia funciona rá meia hora depcis com qualquer número

��urnero 231

CIRCULA AOS SABADOS

15 DE NOVEMBRO - Dia da República
MARCO GLORIOSO DA HISTÓRIA DO .BRASIL

Em todos os quadrantes da ter-
, ra brasileira, mesmo nos mais lon

gínquos rincões, foi hasteado fes
tivamente o Pavilhão Nacional,
em homenagem a alvorada de
nossa democracia, que surgiu ra

diosa na manhã ele 15 de Novem
bro de 1889, na voz sonóra e

quaisquer outras instituições
,de assistencia, artes, letras, CÍ

ências ou desportos.
Honremos nosso lar com o

culto da Pátria, tendo· sempre
os pensamentos voltados para
o símbolo imaculado do Brasil,
que é a nossa Bandeira. Que
ela seja sempre nosso incentí
vo 'augusto para a vida, pará o

tra balbo, para o sacrifício e pa-
ra a glória.

'

Que um halo de espirituali
dade envolva todos os brasilei
ros, fazendo que uma afeição
profunda e sensível toque os

corações de todos, para que u

nidos, disciplinados, amando o

trabalho, possam crear ambien
te propício a todas as realiza
ções, . cooperando,

.

desse modo,
com o governo' na nobre mis
são de fazer do Brasil uma pá
tria próspera e feliz, onde imo

pere a divisa:
.

ORDEM E PROGRESSO!

"Dr. Alfredo Q. de Souza"Centro Espirita
-Canoinhas _. Santa Catarina
'NATAL DOS POBRES
Afim de mínorar. o sofrimento alheio. apelamos para, os

corações' generosos o envio de roupas e sapatos usados,

'Lemb'remo-nos daqueles que estão um degrau abaixo do
nosso. Por mais pobres que sejamos, existem outros q,ue nenhum
recurso possuem. São para estes que pretendemos oferecer o que ar

recadarmos, proporcionando, alguns dias, agasalhados e alimentados.

Todas as personagens ilustres de outros paizes, que nos

visitam, . -são unanimes em afirmar· que o Brasil é o país, cujos
habitantes pela bondade e generosidade do coração, se destaca
entre os 'demais. '.

Cooperemos para que tal impressão seja man

tida, auxiliando os nossos .írrnãos necessitados e sofredores.

Qualquer donativo poderá ser ehviadú na resídencia de
Alfredo Garcindo ou avisar pelo fone 261, que será procurado.

A DI�EÇÃO DO CENTRO ESPIRITA AGRADECE,

Sociedade Beneficente Operária
Assembléia Geral Extraordinária

OSVALDO ROCH 10 Secretário

triunfal do .insigne Marechal Deo·
doro da Fonseca.

.

Inflamados por ardentes senti
mentos patrióticos, empolgados por
conquistas democráticas, brasilei
ros ilustres, tendo à frente o brio
so militar, deram ao Brasil o re

gime do povo pelo povo e ao

mundo belo exemplo de civismo e

amor da P� tria,

E, desse modo, o Brasil colônia,
pouco depois, vice-reino, passou
a ter a forma de governo adota
da pelos países' mais adiantados
do mundo: República.
Salve, patriotas que realizaram

tão notável proeza. dando aos bra-

ViDe "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas

Apuros de . um anjo
gigantesca comédia com o co

nhecidissimo astro Cliítou
Webb.

.
Completa o programa a série

O Novo Robinson
Crusoé

Censura livre

I Amanhã ás 14 horas

Apuros de um anjo
7à e 8° episodio O NOVO IROBINSON CRUSOE

As· 17 horas - em Technicolor

II NEVE E SA'NGU"E.
com Glenu Ford e Ollida ValIí
A mais audaciosa histôiia fil·

mada nos alpes Suiços
.

Dentre 5 homens havia uma

mulher c' apenas um pôde
amá-Ia

Uma avalanche de emoções

AMANHÃ: A's 20 horas
." .

Neve e Sangue e

Meu Dia Chegará
um grande filme Nacional

Segunda-feira: REPRISE
NEVE' E SANGUE

�Terça-feira> A's 20 horas

;'SALAJÚ
Gigantesca Produção Mexicana

e a continuação do seriado �

S U P E R H O M ·E M·
'

Quarta-ieita,- 'REPiúSE

<í\ Rosa Negra
Era uma vez um ·vaga-

.

< bondo (Nadonal)
.

Quinla-Füra as 20 .horas
James Mason e Joan Bennett
em Na teia do de:stino

Sexta-feira:- REPRISE

Aguardem para breve �

Amar foi minha ruiná·
,

.'Noite ap�� noite}
.

O Lutador e

",

====-========================
I

Viajou o Prefeito
Viajou, dia 18 do atual, para

Florianópolis, o sr. Benedito T.
Carvalho Jr. Prefeito Municipal
acompanhado do senhor Carlos
Schramm, Presidente da Cama
ra de Vereadores, e fim de ob
jetivar junto ao Presidente da
Caixa Economica Federal, um

empréstimo de três, milhões de
cruzeiros, a ser aplicado em me

Ihorarnentos urbanos, aquisição
de equipamentos rodoviários, no
fomento à prqdução agricola e

na solução doproblemâ .ae ener

gia elétrica, da cidade ..

Sua Excelência tratará tam
bém, junto, ao Governador . I1'i
neu Bornhausen', de assuntos de

.

suma ímportâncís para o futu-,
ro de, nosso Município.,
Que, o patriótico' e' emérito

Prefeito obtenha Q qué orá pleí,
teia, a fiai de, que. Canoinhas
prossiga na rota brilhante que
lhe está reservada, para maior
grandeza de Sta. Catarina e do

.. Brasil, são os
.

nossos votos ar
.

dentes e sinceros.
\> •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tPr e F e i t u r a, tvtu ni cei p â
DECRETO -N. 6f> i _"_-. .

;"
�. .. .'

O Prefeito Municipal de Carioinhas, usando das' atribuições que lhe
confere o art", 74, item 1° da Lei Organica dos Munícipíos,

DECRETA:-

Art?..
'

1°. - A cobrança das rendas constantes da lei orçarneritaría_pa-
.. ra o exercicio de 1953, far-sé-á nas épocas estabelecídas em lei e de acordo •

com a legislação em vigor.
. .

Art", 2°. - As tabelas explicativas das despesas fixadas para o exer

cicio de J953, de acordo com a lei n. 199, do corrente ano, são as que co�
este baixam. '--"'"

Art". 3°. - Este decreto entra em vigor no dia 1°. de janeiro de 1953,
.

revoga?8S as disposições em contrario.
Canoínhas, L' de agosto de 1952

BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JUNtOR
Prefeito

'" Publícadoo présente decreto em 22 de Novembro de 1952; no jór-.
� nal "Correio do Norte".

OSVALDO FERREIRA SOARES
Secretario

Tabela. "Explicativa da' Despesa
.,,""'===;================;=====;===========:=

Código
local DJSCRIMINAÇÃO

,ADMINISTR....ÇAO GERAL
Legíslatívo �, Câmara 'Municipal.

, Péssoal vàríavel . "

I

.. Gratificação, ao Auxiliar' da Secre-
'. tar'i� dã éâmM.� .

-

;
� O 02

.' Material permanente .

". O 02 � Aquisição 'de móveis, utensílios, .etc,
[.:. O 03 M t

.

I d�, ••c .á
..
ena ' e· 'consumo

!��t O 03 1 Material de. expediente, livros, etc.

i .

O 04·, ,'Despesas diversas .

.,,,,0 04 ,." Serviço postal, telegráfico e telef..
t� O 04 2 .Assínatura de orgãos ofícíaís, etc.

I 'Yo 04 3'- A'juâa' de custo-aos Vereadores
O ,2 . ". ·E�e�utivo. - Gov��no

.

•. O 20 .Pessoal fixo '

.

t O 20 1
.

Subsidioao Prefeito
! . O 20' �, Representação ao,Prefeito'
, O?O 3 Representação aos Intendentes Dis:

trit,is não Exatores
Material de consumo

Aql,lisição de-combustível para au

tomovel t.Ó:

Despe,as diversas.
Custeio de 'veiculas, moveis e u

tensílíos

Despela� de, transporte do Prefeito,
quando «em,viagem administrativa

, _
Díarias- ao -Prefeito, quando a ser-

.J:
..

"viço f�ra do munícípío
"O' 24 4. :Diaria� ,aos Intendentes Distritais,r .

quando em -servíço no interior
, .•0 .. �d'miilistração Superior
"0 40· Pessoal fixo '

O 40 1 .Secretárío - Padrão Z3
Q 40 �- Auxiliar de Secretaria - Padrão R
Ó 43· Mater-ial de· consumo

. O 43 '1 Conservação-demoveis e utensílios
�O 43 2 ' ; Impressos e material de expediente'

Ó 44 Despesas diversas'
'""0 44 1 Serviço postal

'

1.0 44 2 Serviço telegráfico
�O 44 3 Telefones
O 44 4 Publicação do expediente
O 44 5 Assinatura de jornais oficiais

. 0'.', I Serviços Tecnícos e Especializados.
·�O 70 Pessoal fixo

I O 70', 1 . Diretor da Fazenda. - Padrão Z2
I
w

O' 10 '2 Contador - Padrão Z2
,

,

O' 70 3 Dois Escriturarios - Padrão U
o 70 4 , Escrituraria Arquivista. -'Padrão R
O '70' 5 Almoxarife - Padrão

-

K
O' 70 6 Auxiliar Agencia Municipal de Es-

'i�
tatistica - Padrão R

r O 70 7 Agente Florestal - Padrão T
o" 13 Material de consumo

O 7.3 1 Livros e impressos
O 74 Despesas diversas
O 74 1 Despesas transportes funcíonaríos

em viagem a. serviço
Diarias a funcíonsríos em viagem
, serviço

Serviços Diversos
Pessoal fixo

Porteiro Continuo - Padrão ·0
Despesas diversas

Serviço de limpeza Edífíeío da
Prefeitura
TOTAL 90S Serviços 'de Admi
nistração' Geral.

o
'o O
O 01

r O 01 '1

9P42
i'i:�. "

09
0··90
0"90 t :

O 94
O 94 1

'. TOTAIS'

74.80.0,00'

1.0oo,DQ

1:000',00

1.000,00
400',00,

87.600,00
...

Cr$Cr$ Cr$

95.800,00'
,

6.000,00
18.000,00 '"

7.200,00'

2.000;0'0

2.000,00

9.0CO,00

4.000,00

10'.000,00 58.200,00

.-,., "

18.000,00
13.20O',UO

1.000,00 ,._

10.0'0'0,0'0

1.000,00
1.00'0',00
4.0'00,00 �: ..

9.900,00
.

500,00 58.60'0,00

24.000',00
24.00'0,00
33.600,0'0

, 13.200,00
8.400)00'

13.200,00
15.600,00

-6.000,00

'-

2.000,00

2.530,00

10.800,00
-;«

��800;00 158.130,00 370.730,00,

:nO':730,OO."

EXAÇAO E FISCALIZAÇA9
FINANCEIRA'

.

'Administração Superior
Pessoal fixo

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 di
vida ativa

Serviços de Fiscalização
·Despesas. diversas

Viagem. de interesse do-serviço
TOTAL dos Serviços de Exação e

Fiscalização Financeira

SEGURANÇA PUBLIGA E
ASSISTENGIA SOCIAL

Serviços diversos de Segurança
Publica

Pessoal fixu
Carcereiro - Padrão 1).

.:

Subvenções, Contribuições e

Auxilias'
Despesas diversas.

.

.Ao Estado para manutenção do .

Destacamento Policial
Asilo Colonía S. Teresa (Leprosário)

Assistencia Social
Despesas -díversas

Esmolas a indigentes
. Assistencía médico-farmaceutica a

indigentes
Assístencía hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes,
Assistencia a presos pohres. '

Amparo à Maternidade e a Infancia ;

Postos medicos municipais'
TOTAL do Serviço de Segurança
Publica e Assisten.cia Social

EDUCAÇÃO PUBLICA
A dministração Superior

Material de conliumo
'

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assístencía a alunos necessitados
Ensino Primário, Secundário e

Complementar -

3 30 Pessoal fixo .:
.

3 3D 1 Vencimentos de professores esco-
,las isoladas, sendo: normalista ou

ginasiano, padrão M à" Cr$ 850,00
regente de ensino primárío, pa
drão L a Cr$ 750,00, cemplemen
tarísta, padrão .J a Cr$ f:i50,OO
não titulado, padrão I a Cr$600,00

3 3Ó 2 Vencimentos de professores auxí
Iíares, padrão G a Cr$ 500,00'

3 30 3 Gratificação aos professores efeti
�

vos que regerem os cursos des

I· dobrados, correspondente a terça
parte dos respectivos vencímentos .

3 31 Pessoal variavel
3 31 1 Substitutos de professores licencia-

dos, sendo Cr$ 300,00,.mensais

k quando for professor ?é çutra es-

I cola; Cr$ 24,00, Cr$ 20,00, Gr$
17,50 ou Cr$ 16,00 por dia de tra-

- balho de acordo com a Lei n. 72
'

de 19-5-50.

1 O
1 00'
1 00 1
1 00 2

, 1 02
'1 02 1

'

1 03
1 03
1 1 �

.

1 1 f
1 11
1 13
1 13
1 14
.1 14 1

2
1 24
1 '24 1·

2

2 5

2 50'.
2 50 1

2 8

2 84
2 84 ,�

2 84 2

2 9
2 94
2'94 1
2 94 2

2 94 3
2 94 4-
2 94 5
2 94 6
2 94,,7

3
30
3 03"
3 03' 1
3 03 2
3 04

'

3 04 1
3 04 2
3 3

36
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
38

3 84
3 84 1

3 84 2

3 84 3

384 4

'�.' ......
,

e 'Can

Serviços de Inspeção
Pessoal fixo

Inspetor Escolar - Padrão T
.

Despesas diversas
'

Viagens de interesse do serviço
Subvenções, Contribuições e

Auxilias
.

Despesas diversas
Contribuição ao Estado para ma

.nutenção dos Cursos Normais Re

"gionaís anexos aos Grupos Esco- .

lares Alm, Barroso e Gal. Osorio
Ao Estado para' manutenção do
Curso Complementar anexo ao

Grupo E5�olat Altnor V. éo!te
Bolsa escolar e enxoval a um aluno

que cursa o Liceu Industrial de S.
Catarina por conta dó- Nlul'licipio

Bolsas escolares - diversas"

TOTAL dos Servo d:e:jd.: Publica
,�� ;

:� ..... ··1

oi nh e s

;. '.
,

21.600,00
1.000,00

10.000.00

6.000,00 38.600,00

85.000,00

10.000,00

8.oQo.oo 103.000,00

4.000,00 4.000,00 145.600,00

145.600,00

8.400,00

';..

31.703,60
1.720,00 .33.423,60

7.176,40
1

, 7:000,00 f,
'

,

2.000:,Qo
.

5.000,90
12.00ó,oo
30.000.00
24:000,00 ,87.176;40 129.000,Ob

129.000,00

12.000,00
4.ooo,Qo

2.600,00
2.000,00 ,20.600,00

333.170,00

18.000,00,
-

15.000,00

12.000,00 378.170,00

15.600,00

3.000,00 18.600,00

54.�00.oo
',;, J

.'1.400,�0 ',: "'.'" ,

'22.400;00 ; 82.630;otj, *$°9.000,.00
5ÔO.00Q,ÔO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MINfSTERIO da GUERRA
5&. REGIÃO MILITAR

Cidadãos da Classe de 1934
Época Geral parà Incorporação em 1.953

Todo cidadão residente no Município de

CANOINHAS, pertencente à classe de 1934, e

anteriores ainda em falta com o SERViÇO MILI

TAR, deverá 'apresentar-se de 13 a 15 de Janeiro

á Comissão Militar deSeleção na cidade de Ca

noinhas, para ser Inspecionado e Selecionado.

Quartel General em Curitiba, Outubro de 1952

a) OSMARIO DE FA'RIA MONTEIRO

CeI. Chefe do SRR/5

Um presente
comprado ,na Tem bom gosto?

Casa Erlita Tome Café
'

Sta. Tereza

'Governo
Portaria de 1 Ó de outubro

de 1952.

O sr. Benedito Terézio de

Carvalho Junior, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, no uso de

suas atribuições, resolve:

Designar:
De acordo com o artigo 89,

do decreto-lei n.700, de 28-10-

1942.

Gilberto d'Aquino Fonseca, ocu

pante do cargo de Escriturarío,

padrão U, para substituir o Con

lador, sr. Albino Budant, dursn
le 30 dias,' a contar de 1. de
outubro de 1952.

Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 1. de outubro de
1952.

Ass.: Benedito Terézio de Car-
valho J6nior Prefeito,

Osvaldo Ferreira Soares
Secretario.

Portaria de 3 de outubro de
1952.

O sr.: Benedito Terézio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, no, uso

de suas atribuições, resolve:

Conceder licença:

a Iolanda Nepomuceno Pinto,
ocupante do cargo de Professor

ComplemE'ntarista, padrão J, do
Quadro Unico do Municip, cJm
exercicio na Escola Mixta de Se,

reIa, para, dehoje em diante, assi
nar-se: Iolanda Nepomuceno Pin
to do Valle. em virtude de ha-

Emoldu rações!
Quadros Sant�s, serviço

perfeito e garantido.
só Da

Vidraçaria Canoinhas Ltda

I sempre agrada I

Municipal
ver contraído núpcias com o S1'.

Maurílio Gomes do Valle.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 3 de outubro de 1952.

Ass.: Benedito Terézio de Car-
valho Junior. Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares.
, Secretario.

Portaria de. 31 de outubro

de 1952.
O senhor Benedito T, de Car

valho' Juníe r, Prefeito Munici

pal de Canoinhas, ne;>' uso de '

suas atribuições, resolve:
'

Conceder licenca:

'De acordo com o artigo 145',
item VII, de Decreto-lei n. 700,
de 28/10/1942.

'

·A Nancy Rauen Remais, 0-
\

cupante do cargo de Professor

Complementarista, padrão J, do
Quadro Unico do Municipio, por
86 dias, sem vencimentos, a

contar de 6 dá setembro de
1952.
Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, em 31 de outubro de

1952.
Ass: Benedito Terézio de Car-

valho Junior Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário.

Portada de 4 novembro de

1952.

O .senhor Benedito Terézio

de .Carvalho Junior, Prefeito

Municipal de Canoinhas, na uso'

de suas atribtUiç,õe:s:'
De s-i g n a r:

De acordo com o artigo 89,
do Decret<klei n, 700, de 28-10-

194:>.
Boleslau Kwiecien, operador

de Maquinas, padrão Z2, - do

Quadro U:licú d0 Municipio, pa
ra substituir o Diretor do D.

M, E. R, sr, Alexandre Novak,
durante 30_ dias, a c'ontar de 4

de novembro de 1952.
.

Ass. Beneditu Terézio de Car-
.

valho Junior Prefeito. ,

Osvaldn Ferreira Soares.
Secretário.

Na leloJolrla Sulssa
" di 6uilhermeJ. A. Som

'

v. S. poderá comprar re

logíos, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoáveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

�-�---------�------------
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�� �§�

t �On lieben ::�
�� W ih ht

'

"�I ��
�� el nac s·mann ..'. ��
'�� ��
�� AlIe Jahre wieder �,�
�� Kommt der Weihnachtsmann, �§�
�§� Hãlf in Casa Schreiber ��
�§� �,�
�,.�

Seinen Einzug dann. �§�
�{!'@ Puppen hat er uneue" wie noch nie, {lj§�
�� Sie Iaufen, ,!pr�chen, -schlaten ��
�� Der Weihnacht--smann ist einfach ein Genie" �§�
�� Er macht die schoensten Sachen, ,���
�� Für Bubi hat er noch was mit gebracht, �§�,
�,� ���.
i�� Passt auf nur, wie der sich lacht. ��
�§� Papa, Mama kommtalIe schnell mal her �§�
�§� Was es bei Schreibers .gibt, Eindet ihr ��
� sonst nirgends mehr. �;;;�
,

'

<�

� �
�������������������������

�..r& rfi r..Y'5""'...I"& "..;r& fI".,r6,...;!'$ ",.,r& ""fi"'..)ri "'./'$ ,..� ,...;n".f$ fI"..Jf'(f "..;n #*'A "'�'''''y-$ "'Y&"'..)ri rfi"'f$ "'.;ri ""f&

Antes de decidir sobre

suas compras, veja a

Esposlçlo de Brinquedos

na Casa Erlita
Venda de AJ)tomovel
Vende-se um automovel

Ford, 1929, com' pneus no

vos e em perfeito estado de

conservação.
Preço de ocasião:

Cr$ 25.000,00
-

Ver e tratar com o sr.

Pedro Bordinoski

nos escritorios do ltiberê 3

'Canoinhas 2x

Lenha Picada
Grande depósito á Rua

José Boiteux, perto da Pon
te do Rio Canoinhas.
Fone 291 Proprietário

José C. de Oliveira

Governo MuniCipal

16-P
..

Seja economico

e taça suas compras na

Casà Erlita

Requerimentos Despachados pelo sr. Prefeito
, .

Matias Weinfurter certidão negativa; Carlos Radol1 licença
para se estabelecer com hotel, a rua Vida I Ramos; Lauro Oracz Veio

ga transf. de sua bicicleta para Josê Pedro F;irmo de Camargo; Al

varo Mallon transíerencia de- seu caminhão Wytt para Otto Mainers:
Frederico Fallgatter transferencia área 260m2 para Leopoldo Fallgat
ter. a rua Paula Pereira; Henrique Neustaedter transferencia area

1.600 m2. com casa, para o sr. Carlos S. Andrade; Germano Bayerl
e 'sua mulher trausferencia area l,612m2 para Almir Jose Bayerl; Ger
mano Bayerl e suu mulher transferencia area 1.500m2 para Franscis

co Feger: Germano Bayerl � sua mulher trausíerencia area 1.612 mZ

para o sr. Frauscisco Schicelski; Dr. João Colodel licença para cons

trnir vinte metros de muro e alinhamento respectivo; Paulo Ficher

licença para reformar e construir aumento de sua casa comercial;

Leopoldo Fallgatter licença para construir prédio de alvenaria, a rua

Paula' Pereira; Manoel Nivaldo Pereira- baixa impostos de seu esta

belecimento comercial, sito em Barreiros; Juvêncio Padilha de Olivei

ra, transf'erencia caminhão Bêu para o sr, Casserniro- Cubiak; Teo
doro Laitzke baixa de sua bicicleta; Estarcilio Soares trausferencia

caminhonéte Chevrolet para sr. Lauro Wendtj-. Lauro Wendt trans
fereneia de sua motocicleta para u sr. Estarcilio Soares; Osvaldo Voos

e sua mulher transferencia area de 1.815 m2 para' José Maximiano

de Souza; Silvestre Gonçalves e sua mulher transferencia area 9.686.20,

m2, para Nicolau Goççalves; Artur Bolduan e sua mulher transferen

cia area l.600m2, sita -em Agua Verde, para Miguel Klempous; Ar
tur Bolduan e sua mulher idem Boomã, idem, para Arnaldo Mayer;
A'\tibal Martins de Souza transferencia carroça de lavoura para Se

bastião Calisto; Armelindo Tomazi .certifícado de que paga imposto
de Iudustria e Profissão e que a sua serraria se encontra em plena
atividade; Carlos Spiess reforma do prédio, sito a rua Paula Pereira:
João Seleme transferencia area 800m2 para Haíael Dethiuk: Elza
Ema Knól transferencia arca 600m2 para o sr. Brasil Alves Fagun
des; Braz Vieira licença p. construir uma casa residencial, a rua Barão
do Hio Branco; Oracidio M. Borges transferencia caminhão Interná
eional para o sr. João Cordeiro de Oliveira; Maria Burgart Bayerl
renovação terreno Cemitério Municipal e -Iicença para construir tú

mulo; Ary Hauffe licença para construir urna casa residencial; a .rua

Gil Costa; Pedro Merhy Seleme transferencia automovel para o sr.

.'.Ivaro Mallon; Altino de Almeida Rocha lransferencia de sua moto

ciCleta para o sr. Erico Ervino Olivér; Merhy Seleme e Filhos trans

fel"enciê\ caminhão Ford para IndústIÍa do Vale do'Rio Negro Ltda.;
Antonio de Barros liceoça para se estabelecer com botequim, prolon-

.

gamento rua Vidal Ramos; Erico Ervioo Olivér transfereueia cami

IIhonete Chevr,Jlet para o sr. Alvaro Groisl; Cauoiuhae Força e Luz

liceuça para construir 18 metros de mure;>, rua Vidal Hsmos; Henri

que Voigt licença para construir 2ó metros 'de muro, em sua data

sita a '�a CeI. Albuquerque; Justino Néves baixa imposto de seu

botequim, sito em Rio d'Areia de Cima; Carlos Schwech baixa im

posto de Mercador de Madeira; José Teodoro Kohler transferencia

caminhonete para Guilherme Knüppel; Cecilia Weber renovação. por

ciuco 8nos, terreno Cemitério Municipal; Leunel Barcélos baixa im

posto de Generos Alimenticios: Alcyr Woitexem baixa imposto de

Pensão Fami liar; Elfrida K. Rudbuchner liceuça para se estabelecer

com Salão de Penteados e Ondulações; Fraucisco Stoeberl e Filhos

t.ransferclicia impostos pa'ra a EIilpreza Industria'! e Comercial Fáck

Ltda; Ary HauHe certidão Negativa; Braz Vieira licença para cons

truir vinte metros de cerca imbuia,; José Arendartshuk baixa impos
tOi:!; Alfredo Paulo baixa"imposto de Mercador de Cereais; Teodoro

Boreck e sua mulLer trausferencia area 800m2 com uma casa para o

sr. Féres Coury. Todos ,os Requerimentos foram despacha-
nos favoravelmente_ Continua 110 proximo uUniero.

Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

com todos os acessórios, com
ou sem maquina. Registra
da no L N. P.

Tratar nesta redação..
_

Em sua casa existem

vidraças quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a

tenderá com prazer a domicilio

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

------�----------------------�--�----.---------------------------

I
,

,

,

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA-LJVROS

Reg. N. 0452 - CRCjSC
aceita escritas avulsas, contratos,
distratos e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc.
PAPANDUVA'

__��a
,

Vende-se· uma caminho

nete Chevrolet. 28 - 4, ci
lindros" chassis comercial pa
ra, 500 kgs. completamente
refor,nada com pintura nova,

maquina a qualquer prova,
�úm peças bubselentes, etc.

Tratar nesta redôção.

I�'::'·:,

a

PARA FERIDAS,
ECJ,_EMAS,
I N F L AM ,A ç O E 5 t'

CDCEIRAS,
F R I E 1 � A 5,
ESPINHAS, ETC.

�====�============��

CONTRA CUPA. "/

QUEDA BOS CI· j
BELIS E BAfAIS ,�
AFECCOES DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

PREFEITURA MUNICiPAL DE' CANOIMHAS
. >

'Balan(ete da Despesa' Orcamentaria referente iQ mês de Se·tembro de 1952r

.'
"

•

'
'.

"
� j.".

Código
Local

8 21 2

.8 21 3
\ 8 22
8 22 1
8 23
8 :!3 1
8 24,
8 24 1
8 24 2
8 5
8 51
8 51 1
8 5.
8 53 1
8 7

'4 )

, 8 72
8 '72- 1
8 73
8 73 1
8 8
'8 84
8 84 1

8 '84 2 .

8 9
8 94
8 94 1

8.94 2.
9
9 O
9 pO
9 00 1
9 2
9' 24

� 9 24 1
.' 9 3
9 30
'9 30 1

9 31
9 31 i,
9 34
9 34 1

9 34 2
9 31t 3
9 4'

9 44
9 44 1
9 44, 2
9 8,

� 84
'9 84 1

T I T U L 0,_8

9 84 2 Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
9 84' 3 Subvenções concedidas por lei a diversas institui-

ções .

'

9 84 4
.

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
9 8it '5 Auxilio à Assoeiação dos Ex-Combatentes do Brasil

- Secção de Santa Catarina
"

DIVERSOS
Despesas S}iversas

.

Aluguel prédios intendências, cadeias,
.

correios e

telefones
9 94 2 Despesas imprevistas '"

9 94 3 � 'Pensão à família ele Alinor V, Corte
() 94 4 Pensão a Agostinho Teixeira de Lima
9 91, 5 Pensão a Augusto Gaissler
9 94 6· Pensão a João Florentino.de Souza
'-9. 94 7 Despesas policiais e judiciárias
9 94 8 Aquisição de placas

.

9 9
9 94
9 94 1

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas

.
-

,

Zeladores de estradas
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo
Para serviços de estradas. e pontes
Despesas diversas
Cornbs. para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos .

SERVIÇO ,DE LIMPEZA púBLICA
Pessoal variaveí

.

Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo
Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRóPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para 'serviços de próprios municipais
Material de consumo
Para serviços de próprios munícípaís..

ILUMINAÇAO PúBLICA
Despesas díversas

.
"'.

Iluminação pública da cidade e da vila de' 'rrês
Barras

Energia para motores, reparos de instalações e ou
tras despesas

- '

DIVERSOS
Despesas diversas
Para aplicação especial em beneíícío de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § � da Constituição
Federal, na construção e conservação de. rodovias
Aplicação da taxa rodoviária

. ENCARGOS DIVERSOS
'PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
Aposentados
INDENlZAÇõES, REPOSIÇOES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Restít. de imp e taxas de exercidos encerrados

.

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo '

Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados

'

, Pessoal variavel
Para admissão,de extranumerários
Despesas diversas

'

Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos .

Construção de, casas populares
Salário família

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
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. A. e S. E. S. 1.

CREDITOS 'ESPECIAIS

53 836,8el 5.914,00 59.750,80
3.606,40 1.320,00. 4'926,40

3.219,00 35,9° 3.254,00

45.552,20 2.580,70 48.132,90

68.759,80 995,00 69.754,,80
1.08.796,20 108.796,20

24.797,50 2.940,00 27.737,50

4.466,00 4.466,00

2 03,3,00 !.033,oo
"

27439,80 7.588,00 35.027,80
13.531,20 916,00 14.447,20
39390,00 6.100,00 45.490,00

.;'- .

�,

11.38500 11.385,00
2,827,60 2.827,60

800,00 I
800,00

14-.400,00

128.399,60

14 '220,00

1.918,00

19.838,60

19.200.00
44,.000,00

4800,00 9.600,00

.

, 1.200.00
47.751,70
4.501),00
4.000,00
4.500,00

. 4.500,0'0
·"'715.,õo
7,.,495,00

1711.507,00

40.807,30
22.582,50
150.000,00
442.700,00
25000,00
7.500,00
7.200,00

2407.296,80 .

'15.000,00
52.3Jj},10

4,55.902,20 .

2930.518,10
] 83.799,50
3114317,60

Benedito T. Carvalho Jr.

.

22-11·52'

Dr. MARIO MUSSI
Médico

Ex-interno da 1 a e 2a cadeira de Clínica Médica dFaculdade de Medicina da Universidade do' Paran,a
Ex-estagiário no Hospital das Clínicas' da Faculda;',

de Medicina da Universidade de São Paulo.
e

Clínica e Çirurgia Geral - Doenças da Tirói..

de e do Aparelho Cig·estivo - Estomago - Fíga.do e Vias Biliares - Molés,tias de Senhoras
,Participa' gue em breve estará atendendo em seu

consul���rio à rua Seno Felipe Schmidt, 44
'(Edífício Mussi) nesta'cidade.

Consultas das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
'1<

Aquisição terreno edifício Correios e Telegrafas
Vencimentos do Secretario em disponibilidade
Saldo aquisição Motoniveladora
Aquisição Bonus do Estado
Mecanização Serviços Contabeis
Um Operador Maquina - padrão V
Tres Motoristas - padrão O

Cr$
r Restos a pagar de 1949
Restos a pagar de 1950
Restos a pagar de 195.1

SOMA CR$:
Saldo para outubro

SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesoururla '

No Banco "Inco"

. 670,00

121.289,60 1·110,00

12.64,0,00 1.530,00
.

1.918,00

. 16.699,60 3.-139,00

Para O Natal escolham des-
. I

de já um presente que sem-

pre agrada! Divãs a Cr$ . ,

450,00. Grupos estofados,
Colchões de mola, de' crina,

ou de capim.
Tudo, com preços especiais

para o Natal,
Façam uma visita sem compromisso á

]9.200,00
4't.OOO,00 �

8 LO,ÔO
27,08],�0
4.000,00
3.500,00
4.000,00
4.000,00
715,00

7.495.00
:====�=

157l776.60
I......--...._

4,0,807,30
"

20A82,50�
150 000,00

.

442.700,00
25000,00
6000,00.
4.500.00

12261266,.iO
15.000,00
52.319,10

455.902,20
1====

2784.487,70

390,00
670;50
500,00
500,00

l
500,00
500,00

2100,00

1.500,00
2.700,00

146.030,40

'Fábrica deEstofamentos'· Ernesto Fischer

RENNER-ABôaRoupa
Com a fabricação própria do tecido e dos alia·

mentos para confecção dos trajes para homens, bem co·
mo a especialização,' da mão de, obra, R,ENNER pode a·

presentar artigos de qualidade por preços mínimos,

Trajes de pura lã ou linho
a par1ir d� Cr$ 600,,00
Rua Vidal Ramos defronte a Farmácia Allagej

I
I
O maior sorti";

para todos os
('

merrto. da pra-fins. - Présen-'

Presentes E?rinquedos '

146.030,4Q

1§9.429.70
711,80 170.141,5Q

Canoinhas, 30 de setembro de 1952

-
\

para arvore

.... \
• ®.
\ t:iiJ i
•.•.........

Albino R. Budant
Contador

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda Prefeito

tes para ho

mens, rnu'lhe-
\ res, crianças,

\

moças e moços

car-

.

lança . perfume
Colombina

Máscaras e en-

etc. feites de salão.

Faça uma visita, certificando-se dos preçOs

Grandioso Incendio
Verdadeira' Queima de Mercadoriar

Para finalizar o ano, a Firma Irmãos Trevisani Ltda.,
. estabelecida à Rua Paula Pereira, está vendendo
calçados tip-o popular para, senhoras, por apenas Cr$
50,00'. o par, e para muito breve calçados para ho
mens, a Cr$. 75,00 o "par, e mais uma infinidade �e

artigos por preços de verdadeira pechincha.

-APROVEITEM
Irmãos Tr e v isan i Lt.da-

Rua Paula Pereira

/

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

� O SEU FOTOGRAFO -

Foto João•

,. .

•

•

SIRVA-SE DE QUEM QUIZE,�.,..
, .

b" "d d
� I Praça Lauro Müller'

,
Mas se quízer ser ,em, servi 9, sirya-s�. a; ii

.

,
'

,

'-, CA�OI�HAS '-:- Sta. Catarina

"Transp.,��Úq��. ,NvO'fra.� 4�d��, �": :çó��!�to serviço de atelier
-

�
. ReI!0l'tàg�,ns - Secção especializa

iii 1 da. para amadores - Venda de
CANOINHAS' filmes 'r - Fotografias com

Rapidez e Perfeição

" SÃO PAULO

Moldura.s:
c. Campos; 272:

,. 1 •

Fone ;.. 9-66-55

'fi 'I Uma infinidade de tiposa
c

.

seu agrado preço de fabrica .

I

. ,....

Servimos bsrn para servir sempre,
....

• \. '" ,". - t
• e.Ór- "

,só na

ALF,RE D�Ó sclj ,Gli.ETii's:.'" :, Vidraçaria Canoinhas Ltda. '

LI,N6ERIE ETil, t,"� ','

I
' '.,..:..,. �- , ,,' �

dé-'�f(\ma mundial
distribuidor exclusivo

Casa Erli_.a

Engenheiro Civil;"':' As;quiteto

CONSTRUÇÕES EM:"<iÉi4L i
Prédj�$ -;de alvenaria. ou de 1>m�14íe,ir� -; 'B'�!{,�cQesi1:

ReJormas de casas e _ outros: 'setvlcos, .,

'*
,

Projeto 'e fiscalização pelo p�óp,�}ó� eri,geJl'b��,iro;�, ,:',Calcehina
:!; -'

.

, • ,",' �

"ORÇAMENTOS SEM COM��9l\JISSO. .

'A -saúde das crlanças
·Entarregado em' Canoin.bas João, Venancio : Especrífiço da dentição

:4., -

�
,_ •. ::;

_ f_'" J ... �
.... - t .�

,

.

. á Ruà Curitibanos sm .
," . <'9x • A CALCEHINAj>ê um

�----�........--- � .......__---: - produto, cientificamente
......_......-IIiIImI!I....-----.'._'__--i.--� dosado e contém todos

o,
.

A'
c. e,

.

d
'

d "I .•

"'" "

I
os elementos necessa

r.
c-Ó

rmano! e" 'L;ar;a '�.' � rios aos diversos org.ãos
Tratamentos e operações das doenças dos

.

.

J em formaçao das crlan

OLHOS � OUVIDOS .: NARIZ ,E ,G'ARGANTA. . ças. 'I�pede� to�a e q.ual- ,

TRATAMENTO I\10DERNO -DE .sINUSITE' E' � quer infecção intestinal,'

OPERAÇAO DO: BOCH)' (P:A'PO)
,

.

l �m todas 'as farmáci�s.
HORÁÀIO: Piaria,mente da 1 ás 6",�Óh,s:Jà. ta\de) '"

, •. 'Consertos de fogareiros ê

Aos, sába��s, ��a�s 9 �S;} 2,hs.{da ;'!l�;'2;.QãJl '. �
"

ferros de engomar.' ,

Con,sultó,rio permanente::�P�RT;,p, ','UNlAQ>;i:\ '

.

.

t'>- ",'" .,. ,'j' -. '."

,:T' • 1��

•
"::!".

,

Vasa das"T'III'as e Oficina de,Pinturas
Itin'eu . CoftsJBntlno

EAt'l'ÜINHAS - Rua Córo'néf A1I51llquerque - Sta. Catarina

Marmorinas ., Decorações '':' Desenhos - Pinttl1'a:
de, .Prêd'ios em Gerar � .. Letreiros em qualquer

.

estito - Laqueamerrto de M9veis.
�..,'

}

Preços Razoáveis - Serviço' Rápido � Gapantido
12Ji:' ,

...__----_----_1-
'

..
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� Banco" ',adI. e tomt' dte Sfl1". Catlflna·: sl�Ji�
.. .. �

� _,.. •• ..It

i! Matriz: ITAJAI -, Enderêço telegráfico: c I N C O» Ei.
.. ..1
" "
..

T d D
.•

U .Ór- exes e "e"p:osit9s' ,!�;
ii COHIAS' Df MOUIMtiHIO� _

_

,

'

, CDRf:A{ Af; POA20: .

.

,Ii,
I i!,� A Disposição 2%al• a" COI1I)' a-viso' de- 3el" di_i' 4%a'. a:' ir.
$! Limitada' 3%&. a. " " "6@" >1. 4�%a. a. !�
5! Particular 4%a. a. �> .

"
", "'90. ,,',.., 5%a. à. 55;!

:5 Limitada"Espeéia14V2Jjoa. a. " " "120', ", 5V2%a: a�. ::0
II " "1 o:t.J

- :-a
••

' ano,· , 6;().a· a' .=.. ',<

H DEPÓSITOS POP,UL.I\-RES,',' �'50"'0
'

,;', 5511
•• I \. � II

,
••

ii Agencia nesta cidade à Praça Lauro MÜller, esq.R. M�jor Vi�ita iiI)
:: ;� • . � J.

,-

..
�'t '

_

�! :1"

ii Abra uma conta rio I/In,co'� e pa8�;e'Cbni\,dí'.eq!:ie! ',irl,
-, .' "'n- :---':-- ""� -. _

••
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DR.
.

"AdvogadQ:'
Escrítorio • e resídeneía v.

�

,�

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205,'
,', '

Canoinhas -8. Catarina

'Dr. Aroldo . Carneiro ',dê .. Carvalho
ADVOGADO

"

, " '
.

-

(Inscrito na Ordem dos Advogados dó Brasil; Sec9ão ,do
;

Estado de' Santa Catarina, sob no: 36'0)' - "

.

.., .

t Inventários, cobranças, contratos. e outr�s .causas
cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do

"

,trabalho - Naturalísações e títulos : declaratórios.
Causas Criminais.

Escritório e:, resídencie..
Canoinhas .s. C.

,

�ALUIINIO
bODl ,e'�'barato'

,

'semp'f8<D.a
.e4�tl 'l��tlita

Y.j.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento; 'largura ou
'

" grossura. x

" Preços. sem concorrencia
, só 'na

x .

VidraçariaCanoinltas Ltda
Fone 277

t ,.> �

Anunciem· no ôk·
.

-

.
'-,�,�LOUÇAS e mai,s LOUÇAS

,na '<:aS8 ':Erlifâ .

,

"VoJre'io;�d'o,�,Norte!'
"/ .

"
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�PELOS I.ARES :}���a�e�e�e�
e dO..... - Á mos o Campeão de 1952 .

JJ ai <D ce-§ - o,.
"

Os dois quadros cm plena
forma - Sgto. Geronasso

O TR I- G''''-O da LMD será o árbitro -

-A Outras informações
-- NU11,Ca a cidade de Canoi-

=nhas esperou- com tanta an

siedade uma partida de fu
tebol como agora. Mouimen
tom-se os meios espor tioos
locais para a maior partlda
da temporada, a ser travada
amanhã a tarde no Estádio
Municipal desta cidade.

A alma do trigo é loira como o sol
E canta no pendão que amadurece

- Toda a alegria e- fartura da messe

A apoteose de côres do arrebol.

Grânulo bom, alma ruiva do pão,
Ouro para o colar de uma garganta,
Prece modesta de um missal de

-

santa
Hóstia bendita da celebração. De um lado temos o Ipi

range F. C. que 9 anos vem
liatalhando pelo esporte ca

noinhense, conquistando ano

passado o 1°. titulo de cam

peão da LEC. Este ano re

forçou seu plantel com 11oVOS
valores como Lacaoa, Lazi
nho, Ricardo 11 espera con

quistar novamente o campeo
nato. Do outro lado temos o

MANOELITO DE ORNELAS Canoinhas E. C., que, tun-
-----1__=_----- dado em 1950, levantou com

justiça o Torneio Santa He
lena que contou com todos os

clubes do Municipio, inclusive
o Ipiranga que disputou CÓ11'l
o nome de Duto Verde. Em
1951 colocou-se na vice-lide
rança do certame da' LEC.
Atualmente tem seu plantelAos aniversariantes, nossos completamente modificado. In-efusivos parabens: tegram a equiPe alei-rubra
valores novos de enorme re

"{ NASCIMENTOS sistencia, como Salvador, Rui,
&' 'Com o nascimento do robus- Tensini, Pedrinho, Waldo.Lo
to Edgar, ocorrido dia 9 do cor- longue, Chiquinho, Irajá, ue

rente, acha-se em festas o lar loz ponteiro, hoje é do Ca
.

do sr, Ervino TremI e de sua noinhas. Sava que brilhou em

exma, esposa. Porto União, veste tambem a

camisa aloi-rubra e finalmen
,.J Floriu o lar do sr, Calil Ca- te Aâãoeinho, foi umas das
/aor Neto e de sua exma, espo- grandes aquisições do Mais
sa, residentes em Paciencia, Querido. Como 'VImos não te
a 15 do corrente, com o nasci- mos favoritos para amanhã.
mento de um robusto garoto, Sob O apito de um arbitro á
que na Pia Bat.isrnalereceberâ altura, somente vencerá quem
o nome de !\,cir Edson. souber aproueitar melhor os
Parabens aos pimpolhos e

nouenta minutos de, luta. A:
aos seus dignos pais

- guardemos POIS ate amanha
.

I e saberemos dizer quem leuan-
Vestidos bons! Vestidos bo- tará o campeonato de 1952.

nitos! Vestidos baratos! x x .x

sempre na Com a desistencia dos at:.,

Casa Erll·ta bitros da LEC para apitar a
partida de amanhã, foi esco
lhido o Sgto, Oeronasso, da
Liga Mafr,ns6, para. assumir
o grande compromisso .

Um pedaço de sol cristalizado...
Um frio rutilante de brocardo,
Glória do campo e riqueza do lar!

o trigo deve ter a alma de inocente,
Alma piedosa de um convalescente
Santificada pela luz do altar.

.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
- HOJE:- Sras. Ana Maria, es

posa do sr, Justiniano Qua
dros; Elza, esposa do sr, Au-·
gusto Langer; Rosa, esposa do
sr, Alfredo Roesler; Iris Maria,
filha do sr, DscarPfauj sr, Ma
noel Rodrigues Gonçalves; sr,

Adir Seleme; Drá�sio, filho do
sr, Drausio Cunha; -Ronaldo
Nelson, filhodo sr,AlvaroUhlig;
Maria da Gloria, filha do sr.

rHonorato B. Pacheco.

(; '. AMANHÃ:- Sra. Adelaide, es
posa do sr, Guilherme Varela;
Odete, filha do sr, Paulino Fur
tado; Jovem Rui Seleme; Arol
do,filho do sr, AlexandreKnop;
Wanderley, filho do sr, Hen
rique Neustaedrer.

'"

.

r"
--

DIA 24:- Srs. Eduardo Prust,t::JF.érnando Scholtz e Francisco
Palatinski.

..Q.. DIA 25:- Sibila, filha do sr,

'Francisco Bechel; sra, Maria,
esposa do sr, João C. Gapski.
DIA 26:- Srta. IrisStramann.

r

AVISO
Por motivo de danos so

fridos em minha cerca, por
diversas vezes, proibo, ter

.

minantemente, a passagem,
transito, caçadas e pescarias,
em meu terreno, situado em

Agua Verde.

Não me responsabilizo pe
lo que possa acontecer aos

transgressores.
'Agua Verde, Nov. de 1952

Antonio Gapski

1)14 27:- Bernardefe, filha
do sr, Faustino Scheuer.
DIA 28:- Sr'. Lauro Michel;

Joaquim, filho do sr, Joaquim
Fernandes Luiz.

x x x

Na preliminar, tombem os

aspirantes decidirão o titulo
máximo. Apitará o embate,
Kalempa, de Tres Barras.

x x x

Para o prelio de amanhã
haverá policiamento rigoroso
para evitar que exaltados-pro-

Perdeu-se
No trajeto da serraria do

sr. Ludovico Dambroski 'ao
Posto Fiscal Ponte do Rio
Canoínhas, perdeu-se uma

travadeira de serra fita e

recalcadeira.
Gratifica-se a quem entre

ga-la nesta redação ou ao

sr. Ludovico, na serraria.

O Cine Vera

2x
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�
� NOITADA HAVAIANA -I
� -:- C O N V I T E -:-'

�
� Tendo a Diretoria do Clube Canoinhense �
® gentilmente cedido seus salões, esta Sociedade 1°� promoverá dia 29 do correnfe, urna Noitada Ha- :

m vaiana, para seus associados, para cujo brilhan- �
I
tismo c�ntamos com a presença de todos. i

m 3x

Canoirrhas, l�d�I�;;;:;: de

1952j®®®®®®@®®®®®®®@l®@®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®

�... �,. ._- •

..� .1ZfjJ
�::::��••"::•• '<;''''.''''''''$.''''.''�:.''.'•• ''' ••••::=.'''.. II •••�. ::..::.:.:.:.::::!.&........:�

_� Sempre na vanguarda das grandes oferta'
_ I�

�I ,A CasaVictoria m

:i:1 Venderá como "ARTIGO DA SEMANA" do dia 24 ij:
· .

! segunda feira a 29 sabado, Sabonete das marcas :
· .

: "Gessy· - Lever - Linda Ross e Lifebuoy" :

·1
:

: :
· L pelo preço de apenas ,:,
· .. . . .. ,

·
- .

i Cr$ 2,80 ca�a I
i A' venda qualquer quantidade i
: Preços exclusivamente á dinheiro •

�
· .

�:: Economíse de' verdade comprando o "Artigo da

�•.
'

:=:'.:.:�: Semana" e aguardem para ii próxima mais
urna estupen�da oferta desta casa

· : RUA PAULA PEREIRA s/n FONE 255
':õ; . --- .•--�--.-.-.- ..•

-

.,�' .�.���: , � •• > •••• �.... ".1._�_.. .- .. .' � ..

�l

,A��O�IA�Ãfl A��O-AVI�OlA �ORl[ �mRm[��[
Fundada em 24 de Julho -de 1952

CANOINHAS -' Caixa Postal, 127 - Santa Catarina
, -

De ordem do sr. Presidente tenho a honra de
convidar a todos os socios, para a reumao que se

realizará dia 30 do corrente, ás 14 horas, na séde
social do 'Elite Tenis Clube.

Canoinhas, 22 de Novembro de 1952

ALFREDO GARCINDO - Secretário
...................................................

curem com desordens impedir
o bom andamento da partida.

x x x

Em reunião realizada quar
ta-feira o Presidente do Ca
noinhas propoz ao Ipiranga,
'sendo qual fior o resultado de
amanhã, tema nova partida
dia 7 de dezembro, cuja ren

da cobrirá as despesas dos
clubes em atrazo, tiliados á
LEC. O representante do' I
piranga ficou de consultar.

x x x

A Sociedade Esportiva Er
va/ está se movimentando pa
ra o 'Baile do dia 29 que le
vará a eteito nos salões do
Clube Canoinhense. O ponto
alto do grande acontecimento
é sem duvida o tato de. ser
a primeira vez que se realize
em nossos salões uma noitada
Havaiana.

OBSERVADOR
-

==================. ®�®®®®�®®®®®®®@€>®®®®®@®®@;®®®®®®®®®®®®
.

. I

: Novo desastre I I I i
m Ontem, precisamente ás 14 horas, a convite do Papai -�
� Noel da Casa Schreiber, tivemos a satisfação de apre- I
� ciar o maior e mais bonito sortimento de brinquedos, I
� por preços de um verdadeiro desastre. �
� Brincando a criança aprende. Ela exige realidade. �
m .OS brinqued?-s d� Casa Sch:eiber são reproduções �
®.. rears, ajudam a criança em sua (ii
� ";,�:. .

,educação e desenvolvimento. �
. ,,j�/!)®®®®€J®®®@J®®�@®®®@®®®®®®®®®®®®®€,@®®®®®®®®®

--------------------------------------------------------------��--

Cruz apresentará amanhã ás 17 e ás 20 horas

:JNep/To/ -PRAMA-Tleo.�·
cSPcTAOt/LAR/

-:.
,

, ...

,-

comunica que estão à. venda muitos vestidos feitos de algodão e seda em to'dos os tamanhos e modeloS
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