
o Governador do Estado recebeu o seguinte t�legra�a:� /ÍI�ê: .;1 -:2-T"e.Q,hot';_' honra de cdtn'l:micar.' a V. 'E)(cia. qúe'
'em 'virtude ente,ndí_meDt()�,! havidos .cortt a.Garteir�'�"(]!3 'E?<fJé�rà9�O ,e �r-riQo'r�,ª-QãO do '�anco �â9. Brasil ficou.resolvida
a oríacãovda Comissão Cm1'trol?tçjor� da Exportação-de ·M.a��it·a;s,�êorí&fit�id� 'de" dois'. dêl:egaoos 'ele .caicJ.q· Estado,
eséolhidos entre si pelos .representàntes sindicatos vg para;""isso

'

e.lei'tos: 'especialmsnté a '·CEXIM
.

liberará a e,x':
por!�ção de contingente d:é<'p-iri�-ô' serf�:�:p.; pará os,mercadõs,,��os .Estados Unidos e. ultramar .'no corrente se
mestre devendo esse contingente! ser divldido em cotas estaduais e dentro dessas feito o rateio pelos. exporta
dóres' pt A "Comissão destina-sé ajustar interesses' em jogá auxiliando a tarefa do ,Instituto 'e da CEXIM para o

reiniCiõ" da Exportaçãb, em bases que satisfaçam os interesses da. classe, 'madeireira e da Economia Nacional pt
.

.� '. .." Cds S,ds pt Pedro Salles dos ,SantGs, Pte. do .II!· N. P. P�
------------�-------------------

Sociedade" Beneficente Operúria
Comunicacêo aos srs.'associad9S

-,
.

ambas as"··Compànhia.s atende
.rarn aos pagamentos em a preço."

.<

. Resta-nos agradecer ao . .sr.

Paulo AlwimWa,gner, o interes- '

se d!,:,monstca�10 na 'raptdeHquí-'
dação do sínísrro" contribuindo
de modo decisivo para que, em,
(jo dias, tudo ficasse _devidainen- -Ujretor: f\�ÜW� t �A��Àl�ü' - - R�o�tOJ at� a���to -OE m��:' ��II�IRM[ ��RH� -.-. �efE�tc: Ii�A�S �mM[tê comprovado é' resolvido; ao.

.
"

.

\ "

sr. Délegado Especial de Polida, _C_A_I_X_A_P_O_S_T_A_L_;_2.....,. .......
FONE, 1'28 CIRCULA AOS S�B.ADOS

8'> prontas providencias .quanto . ,

ao minucioso e detalhado inqué- C t�· '_,.]
rito; ao exrno. sr. Representan- '. ar a uo
te- do Mirristerio Público pelo'
justo pa;�ec�r eao exrnc. sr. Dr.
,,}uiz,qe Direito, o rapído des

p'acho proferido em. sentença.

Agradecemos a todos 8S .. as
sociados, depoentes' no ínqueri-
". . . .

'

to; gue I;!SSlm eoncora para
os necessários esclàrecimentos.

,.,.'

:Canoinhas, 23 de, Julho de 1952

Dep. Wflnderl�y ..

.lr. Ser:viçoMilitar:
•

.

timo está em .viagém nil, EI� ropa; .
'Devem comparecer: .na .

Delega. ,

Joaquim Ramos, Wúldemal' Rupp eis de Hecnitamento, aÃexa a Ju'o-
Agripa Faria, Jorge Lacérda e 0-;" ta de Alis.tamerí.to MiI'itàr, .ãfim

'

signatário votaram «Não».. Após. de; receberelD'�seú!;
.
ce.ctificaaos��de·'

8 votação; ainda pela.madruga- reservistas-os cidadãos abaixo:
.

i

Ha pouco tempo, um jornal da. comuniq.'-lei o resultado aos ..
'

Engelheril:>é .1:FUf,st 'S,chade; Éu-
dessa eucantadora e pi,0.gressista Exrnos. Senhores Arcebispo Don. 1',iJ' 'B·· -:--'''d'' :01: . ': E' '1'

� J' B'
.. -

D' D
.

1 �D
. c ices ueno e, rverra; nu .10

cidade. ·mimoseou-me com um co- oaqmm e, IS1'O - 011. ame.. e, '. ,� ,<
,; ','

meui.ário, de evidente finalidade ambos recebi» lógo' depois- os 'Cados Da�s; �vaJdo�AIYJls Mas-

poli'tic;a, atribuindo-llle . a posição' telegramas que tomo liberdade, �!lOeir�; Derqelt:1ô !ruka?i ·e.9DS-';·
de defensor dá emenda constitu- de transcreve-los:

. '

c' tànte�.Klftaz; C�rlQs Walter; Be-'
dónal dó Deputado Nelstm Car- lo) Exmo. th·.�W;nderléy Jr, . leãJaq�Chikoski.;,C.9sêípiro BugaJa:
Jleiro. Não dei a ncéessária res- Carr.ara d,os Deput�dos � R. i� \

'

.

ki Junio�; �rri8.1.d.�)' F�,r.J;ei.ra+�Wie,,",pósta porque <10 iomal chegou·me .

apenas. um recórte sem a sua de-
. 134 - FlorÍAnópolis S. C. 4·.348 o gaaclo Keu�n.ecke;W.aldeIl1iroCMày.;.- '"

noniinaç�o. Não quiz,erraro ep.-; 2713·17 .�.
, . er;WeliceslauTall!'Poi:Qski;�Va8sci-

'." "'" ',' � .'.d·ereç'o, O'U m·elho'r o. de.stillat·.a',rl·.·o· . �
..

elâ grata ·�oliso.Ílg.eira .pot!cia· lió� K0'8lioski," Frri�itio Ffo","alve�",
H,

..E'NRIQ.U.E'·MARZA,_.�L.', devId'aalto patrIotIsmo Depll-' "E' b'A' F":" o'd S'�I 7J,- .�"'",
.

V'I ""1 I'
. . .

d'
.. ·A.··' 'I h' .c. Uze. 1",_ . raQco a I va, oao '"

• I. .'.'�', e ho e ) ustre po lLlco patnclO:' ta os pre�t1g1!l. vossencJa pro· "or" " ;'.' > . .�.' , -.
�

A'liS8. se'us artugos .'. que' costumava di'fer: «À maldade,' se, �Iestidade famiHa 'CO'Il'grâtula-sé à. ,GI,aba; Ped.FÇ> Carvalho; Sllvestr-e-e-
. - ·,·àbr·iu· seu' ãar-- a Rua Vi- ás' vezes irrita e 'mo)�;;ta. não tem pr;seuta afetuoso,s �VQtos.· " Gur,ginski; Sebastiã_o ·Ricardt), de. > �

·

M0ç'o :int�ligerlte, c�qqt.ado ." Q�
. ".

f t'
.

.
.

.

I' > ,.,
-

, d:sl ;RarT)os;,"�rrt . ten e �s seqlH�r o po\'ler das destriç�es de-
"

JAs�.) Atcebis·po�Ft()rianopoI.iB
.

J�Sy8j 'Pedr� Kutaz;· Pedro M�ka_' ,,"

g�'l.n.de� yirt��;s'moraisi;�'Lá�OS I ... ·

t·· a" .-

k finitivas.,,:
'

", ..
'

"I
. -

P d 1'\' d k d
serVIços podera _prestar ao Te- nuu.s rias r-,: rocopla ..,: �,' . � ". 20) _ Deputàdo Wândedey JBÁ:íô!-

.

OVICZ;. e. Fá"'üzle I'ic i; Pe � ro
'

.
.

d" -E t d
-

1 e'm Casa' Dagobe'rto Schr'am 'A- emen'da daquel;. b,r,ilhante . .'

Ad' 'h'
..

B' 'I' AI d TL"
sourj;) . Q' ,s a o:, au. �q,ua v,

.'_
,

"

"�. .
.

. Pdlácio Tiradentes ":...... Rio flC levlC; ,fazllO vei e Dl-

°servirií:to·JCt5ÍIl ?cara.ter e" nones-': 'parlarnelftar foi regeitad� "por ex· 176 Lajes S(;'. 1647. 26- 15 . 8;10" má;;' Celso 'B�b6i";�lv�no Libttrio·

tidade
..;�::r;_': ". ��' '., x: ':.: �,� _;' Já .' chegou o "'matérial '�;::�v·�:�jii�ri.�i���I����dZ 1i��� CumprimentaEJdfJ, am'istós.amen- dos SáfiJi:os;/AJfre(lo '7

C�m.ilo�ki;
Ao -j:Ove�·;t�tui�i' que,: � ,-um pára o" 'a!'istan:IE:�Bt�O" �a.$ dos que votaram «Sirfl» ou «não». te V08s�nciNVG àgradeço-lhe gra, Antonio'Silv��'tr�; ·'Gent.il L()ren-,.

dOI! ._baJu��t,�s.4� :;��cN, o,s 11PS- . : cla'ss��' d("-;:,1'934 e .1.9�5 ,Da barícada Catarinlm!lc só -o De- tissim8 noticia atitl!.da dign(: meM ;çô;' . .EvaldQ "}tranco da siiv�; EJi- .

,sos slhcer,o'S €,pmp;rll:P�ptoS.
. \ ,r V.iód.·,cNn�:nid_Q$. 'd.e ee,.'r,o' Plitado Plac'idQ Olímpio, dê acor· amigo e" diocesano deputado Rupp' bio;-'T'êxetra' da Silv'�·· Eduaf.'àó

- do com o seu módo .de· pensar,. PT. Daniel Hostim. Bispo de No'''a�s''k' 'i'E'''''��''-' n.' .' .

B <;;
. �idãõ,;�dâ idaqe.c9m f�(.ma" V0t(1ll «Sim». Os demais_flr.ocede. ..Laies

-

.

"

..' 1,,� ur!��s'-r-et�Irll;, _ e�In-
• "; > ....c- -C··I·da··· e" 'uma" f.....

.

L'
.....

'.
,

. do FerreiI:8 )J6s' ,S'antos; AIfrooo'\,'reconn8 ". .

" - U· rarll a",.,illJ: Saulo Ramos e eo-' Ora, senhor Diretor os de�pa- F d 'L····· AI'';'" "d' O·" "�o

:�'t'o�'g' 'r'·a·.�f.I·.·a A�iX·A.�· .. bert-o Leal não votaram, este ul- h
.

'd'
.

h
. v erns·n· � ..

'

qizj '. ;tmo
.

'e" ILvei-
.

� �
'," .

" •
C GS aCIma eVl ·euCIa.!ll a rnHÍ a' ,

, "." '".

i;iC••• ' .". •

linha .condutá conhecida em tódQ ra;Alci�a
..�!!��S�O Gomes; Joã'o

o Estado; IA perfídia falbou intei- Baiist� ,do'PrJid:01 Jó,ão Mask_�q:
ramente e teve para milll a grari'- "Pedro 5:iernek: SllVéstt,e GruscQé.
-de virtllde e propQfcionar·me o ki: P�dro Keriii�ci:ld. 'Behialdo -Pé1'

- recebimento de Q1a'nife"staçõe� hon- . <

•

;". �,

•• •

-+

i.osás_..,de �hltmtes .Chéfes da
varin:"' .Pedro ZiJécQ: WaJfiido de .

Igreja. OIÍ\"ei:r�; -Yiptor� S�'�elDauér: _FeH-
o EntP.etanto p.ducado dentro dos pe �i:iinjeflsld.: -Calisto Kuchpir:

preceitos 'da Fé Cristã não
_

con- Guba�s -Mi·ka:lo�'icz:' DiQni�ib -,A·n-

·.servo rancor e: p,éço' a Deus p.ara to�c;)'\�rcz:' .Rufino", iledei��s de Li�:"
'o autor da persu's�ão}falsa'todo_. mal R.oâolfo Schr�1ner:'Nelio Wal-

- ..

, di ,Ko(ltopp: . L�6P?,I-do Veleski:
"""

Lauro §tel!ll�c·4r .Loriva) � l\;luhl:'
IlIBllU: João Meii'él,!s: Arno Schroe-

Temcs'o prazer de' comuni

car aos srs, associados que, em .

dstà de ....hoje,rêc'epemos das mãos .

(lo' sr, Paulo Alwím Wagner,
muLdigno agente local da fir

ma LtVONIUS & elA., de BJu

menau, o cheque emitido' pelo,
Banco INCO, sob 011. �"SB. ll/
1961; em, data- de 17/'J/52, na

importanda .de c-s 250
..0'!OJOO.

(duzentos e ctríquenta mil cru

zeiros). ,f]
... :sfl_

A referida .i-mpo'í"tan'cia corrés

ponde ·;âe:.va.lcr dás apol\j_ce� n.s:
25049","" O;$:.Hi<o 000,00,,, a cargo
dá· Mútua ,.,.Gatarin.en,se de Segu
ros» G€'raisí,�e, 423794 - Cr$.'
loo:obo 00,' 8 cargo da Cia. In-

, ..' -'
.

.�..

·ternadónal.,de ""�egllr:os ambas
dignameqte : representadas 1 �o
F.stado d€i Santa

.

C�tarina pela
fi:rma:LiVÓNIUS. '& .,.ClA., E' de
-se 1�.,u.Yal' 'ar.prol'ltid�o com qu.e-'

� �':--:

Fàz saber" 'qu�'r>�ettmdein da-
, ,sar-se:' S]l"':estre. Kogi, �"hatura1.
deste Estaq'Q, .. nascido '11, 17 rle

�_

· maio dê."�i925, tavradC:Jr, s.on�jro.
-,

,

residente- e. donüeUiadót neste
distrito, -'fURo de. '.;_.}\-lberto �K()gí'
e Maria �Martiníche11'< Itogt""-..e

I Gliquériá Aren(jaorchuk;. natural
deste Esla�io, I19sdda a 1.0 'de
noverribrô d:ê .1928, dor.aestica,
solteira :damieiliada e residente
neste distrito, filha de -Pa·l.,llo ..
Arendarch.uk' e Catariúá Aren-

.

darchuk. '

"

-

Apr.esentaram os docurp.ent03 I' ..exigidos pelo Art. 180:,' n. 1 a 4
· do ·Cod. 'CiviL Se alguEm sou

,ber de aJgum. iô;}p€9.�m.ento 0-

ponl),a-;-ú n'a fEü'ma ·da·�ei..Lavro
o presente,p'aracser afixado em

Cartorio na sede desta Vi1a €'

PUblicad()'no jornal' "Curreio do

Nqrte",'de GanoirÜ��s.·
'

.....
'.

Vila d��"ÍVIajor 'Viei·ra, 18- qe
julho :de 4952.

'

�
;,",; J,'

"

José Ma't:Ía' -FuI't.ad'o. Primo
.

. Oficcia��:do ,Regi�tr; 'Civil
. ',':. .

,Santa
-, Catarina, 26 de Julho
i .

21;41,

Rio, 15. de Junho de 1952.
limo. Sr. Alcibiades Outra
Digno. Diretor da.,. «�egião Ser

raua», LAJES.

Pela Diretoria dI;!
. SOCÍ€!dade.

Benéficente Operaria
•. Rolf Walter - Presidente
'Jõ"ige SGhwarz:: Tesourejro '

"Osvaldo ,Koch - SeéretáriQ

o bem na:proporção, �o mal qu�
me quiz fazer, Com'os meus agra:'
decimentós pela 'pubJiCid!lde' des�
t.a CArta, erd�;!Jle seu constante

adrniraçlor' q�e o ab!;aça cordial-
mente.

.

o'

.
- ;".

. (�ss.) A'."Wánderley J�.nior-<'"
Deputado da VON.

I
'

.

-,11-
�

.' \ �}

dado para responder p'ela 'De.
legacia.de O�C!lem Politica e So_. ,

cia!.· Hoje, novam.ente em Ca- ...··'

Dr� Rivadavia �. R •.C.orrêa . n?i�has, não quiz deb��r � .con. '"

"

"

-

, .' .,': '·VIVlO de seus ve.]hos amIgos,
:_'.'1'r,�_nsC!El:r:r�ra, 9�mta felra� d�a�';desistindo do", alto posto· ue

,_?1'.!l ga'tIi."naiahCla do 9r. Rl- �be'rn soube zelar e manter.
vadavia_ R. eorrea, há mais de._.· . � ....

: ,'. -,
o . '.

15. anos. I13chcadb nests" cidade
' Dotaria d� :alt() espmto

'ligado à,:-tradiciunal familia ca� ..
mocrático, não' visa ·�inã� o

.
em

,noinh.�nse, �e'mpre 'so'llbe clilt� ,e,�tar.." de ,seus 'colllpanhel:fos .. �
var g{llndes amisades,': cola'bo- ...;, Ao graüde ·anli·go_ e eo'mRa-

. 'ratld.o:;;pg._rà o' desenv,01vimento '

. . -

.., dó nossQ..
municipio, -llssÜl'fiind6.

,�r�leV9 na""poli-tica" municipal e_'
:estàclual;' para onde.' foi ,convi-,'
'''',:.:' :h(�� !", �. I,' . _""p: ��

-

"; .r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CbRREIO' DO NORTE

PREFEITURA' MUNI'CIPAL DE' (ANOINHAS
�

, 'I" � .

Balancete da Despesa Orçamenta�ia referente ao mê$ de Junho de 1952
>REQUERIMENTOS DESPACHADOS _:_ MES DE JUNHO

Luiz, Ana e Fany Hauk requerem transf. área 160.034 m2; Al
zira e Norberto Rank idem area 80 666 m2; Francisco O. Propst e s/ .

mulher idem 1.520m2; Frederico Adam licença est. açougue; Paulino
Furtado baixa moinho cereais; Casemiro Granza idem botequim; Josê,
Moret; Francisco Tamporoski ie Estanislau. Latochêski baixa carroças;
..Jo!!�) Furmann e sua mulher transf. arca 800 m2; Lídio Secou licença
estab. casa comercial; Jorge Onório Bueno e Miguel Popovicz<baixa Iimposto carroça; Teodoro, Paino Iic, eet. casa comercial; Alfredo Kel
ner e s/mulher trans]. area 800 m2; Francisco B. Cardoso Flores
baixa imp. mercador; Leopoldo Buba Iic. consto casa. mad; Jose Za-
ôrosny lic. est. escritório; Braz Miranda Iic. est. generos aliment;

, Alvaro Mallon lic. const; Tomaz Hudziuski, baixa imp. açougue; Da-
166,50 vino Silva lic. est. casa comercial; Aurora'Justina dos Santos e seu

marido lic. transf. area 800 m2; João Fedalto req. p. compra 5m2
Cemit. Muuic.: Gustavo Thiem req. renovo 5 anos terreno Cemitério;
Altair Guadamin lic .. est casa comere: Cristovão Fuck e a/mulher
'trausf. areas 40Ó e 16.200 m2; Maria Isabel Machado exonero cargo
profes.; Waldemar Knopp transf. bicicleta; Pedro Berton consto cerca:
Geraldo Hudnick e s/mulher transf. area 1.600 m2' e casa .de madeira';"
Joaquim Hoque de Souza baixa imp; Alda, Irma e Isolde Schroeder
transf. area ] 200 m2;' Emp. Transportes Canoinhas Ltda: transf. cá

minhonete; Olivio Dranka trausf. caminhão; Dorgelo Cordeiro baixa
imp. bicicleta;Waldemiro Maiervski baixa botequim;

'..__

Código
Local TITULOS

'DESPESA ORÇAMENTARIA
Nnterior

'

I Do mês-I Total

o 23
O 23,1
0'24,
0.'24 1
0'24 '2

;'

ADMINISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

'Pessoal variavel
1 Gratífícação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
�aterbll permanente
Aquisição de móveis, utensílios, etc.
Material de consumo '

'

1 Material de expediente, livros, etc.'
Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores'

EXECUTIVO - GOV:mRNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito' .

Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores
Material de consumo

Aquísíção de combustível, para automovel
Despesas diversas

.

Custeio .de veículos, moveis e utensílios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem administrativa

O 24 3 Diárias ao Preíeíto quando a serviço fora do muni-

cípio '

,

O � 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser- I
.

.

. viço n9 interior
"

0.4. '. .

'

.!\DMIlfISTRAÇAO SUPERIOR'

O "40' ,Pesso�l fixo .

• O· 40'- I' Secretário - Padrão Z3
'"

O 40 2 Auxiliar de Secretaria - Padrão R

O
'

41 .:
.. Material de :consumo

O 43 1 Conservação de moveis e utensílios
O" 43

'

'2. Impressos e·material de expediente
0.'44· Qespesa's, diversas,

'

O 44 1 Sérviç'o' 'postal' .
'

-O ,44, 2 Serviçe telegráfico
O'. 44 3 . Telefones
O 44:: 4., " Publi�ç.ão ,do.ex.P.ediente,.
O', 44":'5' Assinaturás de jornais oficiais -

"

O 7' SERVIÇOS TÉCNlOOS E ESPECIALIZADOS
(t 70 Pessoal fixo ; - '.' .

.

O' 70 1 Diretor da Fazenda ,7 Padrão ,Z2,
,

O 70 2 Contador � Padrão'Z2
..

6-: 70 3 Dois Escriturários "--- Padrão U
'

O, 70,.4 Escríturaric 'Arquivista - Padrão R
\O" 76'"5 AÍmoxarife '_ Padrão K

0-' 70· 6 'Auxiliar da" Agência Municipal de .Estatística
Padrão R

Of,"70 7.
;

'Agé:ftt�êFfõreStal - Padrão T ".

0;-' 73 ., Mater'.mfde .eensumo '.\

O� 73 1< biv'l'oS"é': impiess,os ,{ " i <.�

O" 74 Despesas diversas
.

'.

,

O 74 1 Despesa's�;,€le.tran&Port� de, funcíonáríos quando em

servíço> .... r'
'

O:" '74 2 Diárias a funcíonáríos .em viagem â -

serviço
O 9' . ." ',' ERVIÇOS DIVERSOS

0{90 Pessoal fixo. _'.
'

,

'

I

a' 9()'l' Porteiro-Contin.uo -' Padrão O
O 94 Qespesas éÍiversas .

U· 94' l' Serviç8 de'lirÍipeza do prédio/da �Préfeitura
L .

. .

E�ÇJ\Q E:FIS.CALIZAÇÃ9 F1N�NCEIRA
l' O

.'

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR '

t: 00 péssoaI- fixo' ".' ,

)
,

t 00 1
' Têso-qrefrci �,' , 'P�dr&o Z '

,

. 1,,00, 2, Qp.ebr:!'is ao, 'l'.e�oU1:eir,o ,

1 02 Mátérial permanente
l' 02 1 Aquisição de máquinas, moveis e utensílios.
i 03 M�terial de consumo

1 03 1
. Materi;�,l. de expediente '

1 i
' . -- Y ,

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
l' 11 Pessóal variaveL '

l 11 I Percentagem para cobrança 'geral
1 i3; ':; . Mát�tial de consumo

l;! 13 1 Aquisição de� talonários, livros, etc.
i; 14 � Despesas diversas.
1 14 1 Percentagem para cobrança da dívida ativa
11 2 SE�VIÇOS DE F�sc.4r;IZAçÃO

'1: 24 Despesas diversas
_

.

1 24. 1 Viagens de int�resse do 'serviço
_ ,

,,'
"

2'
f

SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL
? SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA púBLICA
2 Pessoál fixo

.

. ,'," #

2 Carcereiro _ Padrão K
2 8. _,' .. S:U:�XENÇÕES, CO�T�IBUIÇÕE$' E 'AUXILIOS
2 84 .:

, ;pespe�as diversas,.,: .
..

'

2�84.1 .;;.Ao�·Es1Zado,'para manutenção do destacamento· po-
licial"

' '�
,

. .

2 84 2· 'Asilo Colonia Santa Teresa (Lepros,ario)
2 9' . ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 94' , Despesas diversas
2 94 1 \ Esmolas a indigentes
2 94e-. 2', .AssistêFlcia"médico-farma.ceutica a "indigentes

'

2 94, 3 :' Assistência hospitalar a indigel1tes
� 94'/4 Sepultamento de indigentes
'2 �,94: 5, Assistência��� presos pobres
2 94 ,6' Anrparo-;fà maternidade e à infancia

°
O O
O 01
O 01
() 02
O '02 1
O 03,
O 03
O 04
O 04 1
O 04 2,.1
O 04'3'
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 20 3

".
" ,

/
, ii

I,
'

Cr$

1.000,00

166,50'

Cr$

400,00

274,30
80,00

23.800,00 ,23,900,00

7.500,00

2.800,00

102,00

70,00

6.839,00

3.000,00,

3.360,00

io�500,00
5.506;00

6.200,30

630,30
370,40

1.664,00
4.06000
264,1ú

,

9.000,00
10.000,00
14.000,00'
5.500,00 '

5.500,00.
" 6.500,00

1.106,00
824;00 '

4.500,00

1.920,00

,

9.000,00

15.215,00

:41. 57:(,30

2.525,90

1.222,00

1.500,00

800,00

860,00

3,922,50 ... f • ,<. ,:820,00 ,

2.746,00 3.159,00

1.265,00

,

1.525,00

1.800;00
1.100.00

864.00

168.20
27,70

332,80
800.00

,,2.000,00
2,000,00
28ôo,oo
2.200;00

1.100,00
1..300,00,

,

880,00
1.072,00

400,00' ,

'

.. lo?

1.800,00

592,50..

,

,
)

1.400,00

J
·274,30
80,00

47:700,00

9,000,00

.. 3.600,00

. 102,00
...

,930,00

8.104,00.

3.000,00

4.885,00
•

12.300,00
(;.UL\.i,110 .

7,.064,30

818,50
398,10

1.996,80
4.,800;00
264,10

v .

. '

Ll.ooo.oo-
12.000,00 '

16.800,00
7.700,00

6.600,00
T8ó.o,00

(

1.986,00
1.896,00 '

5.400,00

1.462,00

4.200,06

Governo
26:7-1952

'Municipal.

De orden do Sr. Prefei- José .María Furtado Primo,
oficial do Registro Civil, deste

to, torno público dos in- -dístríto, Município e Comarca de
teressados e do público em Canoinhas, Estado de Santa Ca

geral, que durante o mêa tarina, etc.

de Agosto a Tesouraria Mu- , Faz saber que pretendem ca

nicipal nesta cidade, as In- sar: Antonio Lemos, natural des
tendencias Distritais de T. te Estado, Canoinhas, onde nas

Barras, Paula Pereira, Ma� ceu a 18 de Novembro de 1928,
lavrador, solteiro, residente e

jor Vieira, Papanduva � o domiciliado neste distrito, ,filho:
Posto de Arrecadação de' .de João Maria Lemos "�. .de Da -.

Felipe Schmidt, procederão Hortericia ,Carvalho; e' Bemar
a arrecação

.

sem multa da dina Niepiçue, natural deste Es

"Taxa de Conservação de tedo, Canoínhas, 'onde nasceu a

15 de Julho de 1�31,domestica
Estradas", cuja recae sobre solteira,' residente e domiciliada
todos os propríetaríos rurais . neste distrito, filha íligttíma de.
na base de Cr$ 1,50, 1,;20,e José Niepiçue e Da. Sophía. Si,:
1,00 por' alqueire r de 24.200 míeguel.. "'-

mts.z,' com' as exeções de . Aptéséhtaram os ac.cuttletttOl·

conformidade com, a Lei. e�i�idos p�l� Art. 180,' do Cod.!
. ,',' .

'

'. ��vtl Brasileiro, de' I, 'II, ,III: e

No., mês de "Setembro' à , 'IY. Se alguem sotlbei':,d� �lgtlm!
arrecadação" sofrerá a ma- impedimento, oponha-o J�a -fo,..·.
j'úração de 10�,sobre a Ta- �a da lei. Lavr? o presente E·;

"

o
, , ' ,,' 'dItaI, para 'ser afixado neste Car-

xa � no�_messes seguintes a
torio, no lugar de costume e;

majoraçae .de 20%. : publicado i:{?, .Jor�al '�C<?r�:��;��o:
Prefeitura Municipal de Ca- Norte"� da.cl?ade'd__e G�'i:>;�tr�p�4;,
noinhas, 26 de, Julhode '1952.· Major �ieira;.4 de")ulij:o,:3lde:

Clemente 'pi�czar1�a ,1952. "

' ," .,

>

-' José Maria Furtado Primo l'

Oficial do Registro Civil
.� "

-

Tesoureiro> .

, Cãrnara Mt:inicipalJ EDitAL, .'
,

Vende-se

�.rrt mu _, '" "'- "- '""(" .,� -, ""

,,4·;l4Q�50 EI1l ,su�, casa existem
<; 5.?o5,9�

,

vid<r�ç�� que6rqd�s?�'..J
.

2.859,oÓ ,1 J
•

-
� d'2,.859,oo ,�ô(����.·';;��é\ ;;'fi��J���� JF (jl'264;.0'0 .i';'_.' 165,'õo' ;' \�' :'(i-'29,oo I Vldraça:na.Canoinlías Ltda. a-

tend�rá '�óm'>pràzer�ã"ff&ili'ibilio

O Snr. Carlo:;; Schramin, Pre-2.320.00
d M' isidente a Gamara ' umcipal

\
>.

'd:E) Vereadores
,.

de psnoinhas,
, í. ',í, dê. acqrdo ,cpm 0. di.spositiVf)�
lo 800 00 ,Regimentais em"vigor, convoca

,

os' Snrs. Vereadm,'éS para 'êorn.:

parecerem na 1. tei'ça fe�ra de

} 5 21'" �gosto, dia 5, quatldo se inieia- ,

'

. <>,00
b d 3J ão os trÇl alhos o . periodo

Legi!'lativo das, sess,ões, drdiná-
ri'as desta Camara Municipal.
Contando com if ccmp'areci

mento dos Snrs. Veréadores, a-45.501.20
presentando IT)inhas. r

• . . t

19.136',50 I, "Cordi-aitl Saudações,
Cano�nhas, 20 de' Jultio dê 1952

. .i-

2,5,5.90, Carlos Schra'mm
. Presjdente da Camara Municipal

)'- ....

Uma data de terra, si
tuada á R\,la José Bo'iteux,
'junto ao Arnútzem'do sr.

Emi'li'ano A. Sel�me.
Tratar' cóm'Álfredo Gar

i cína� tç>ne �6J..) �p,/:qi44de.

Edital Proclamasde

VJ.dros:
Toda 'Especie, qualquer

comprimento, l,argura' 011,
.

grossura..
Pr,eço�. s.�m ��pcorreQcia:

só na

Vidraçaria Canoinhas .L_tda
Fone 211.,.

'JoséZadQfºsny
.' GUARDA-LIVRO�

Reg. N: 045,2 '_,- GRC/SC '

. aceita escritas' avi:d�as, contratoS;.
distratos � alterações sociais, re·

gistro de livros" fir,mas, etc.
'

PAPANDUVA 4JC

Calcehina
A, saúde d,as ,crianças

.
"

Específico da de,ntiçãq,
• - I

A CALCEHfNA é um

produto cientificamente
dosado-'e contém todos

. 05" ele.me,lÍtos ne.cessá·
"

,.. -- ., ... '� , , _,

rios aos diversos orgaQs
em. formação das cria.n·

.

ças .• I,mped,e)ó.tod� e,q,u,al�
qúer rnfecç.ãq inte$tinal.
Em >.tod��,; �$,. fa�r:náçia.f,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<,

I
: Foto Joã(),�<:�'"

OR.'GEN, :VIL BORGES FILHO .

-O,sÊuForqG!I�F,op ,

. ".
. ,.

-,
M É: D I C O

.

"

j ',' '_ Praça Lauro Müller
.

Formado pela Faculdade de Medícíua da 'Universidade de, Porto Alegre ÇA'NÇ>INHAS .. .':� , Sta. Catarina
�x-Qfic!aI Mé,9ico da .A�rona}ltica - prá_t.i,ca nos Hospitais-d,� P. Alegre

, Cir.urgia· e. Clinica Ge�êtl - Tratamento .pré-núpctal e

I \pré-natar'
- 'Espeéializado em doançasde crianças'

�Consultório anexo à Fasmácía Machado � R�sidência à Rua

CéL Albuquerque, Fone 288 - .Canoínhas ,- Sta. Catarina
.

.......

CPRREIO DO NORTE

,

ALFREDO'SCU,LT:ETUS'"�'o • ,'{' ,':',!. " .,'.

'Engenheiro Civil - Arquiteto
l" ' ,,: _._......._ �

" : (Ot��T'RUÇÕES): EM GERAL"
Prédios de', álvenada\ ou ... de madeira '- Barracões

Reformas ·de casas e 'outros serviços
Projeto .e Jis(ali.Í��ão pelo proprio, engenheiro.

•'. '

onçÂMENTOS SEM COMPROMISSO.
r,.

Encarre-ga'db' em Canoinhas João
_

Venãhcio
á Rua Curitibanos .s, n<'

'�
. '19x

. � .

Dr -, Arolde Carneiro de Carvalho
,',' AnVOGADO

r i..: (Inscr'Ho
.

na Ordem' dos Advogados do Brasil,' Secção' do
-.','" ,

' "

. .5 " Estado dê Santa Oáterlna, sob no. 360)
°c "_.

I�;ê'�túi��; '-'cobranças, .contratos e outras ca�sas
, Cíveis" e'-'comerciais, "Direito .índustríal e legislação do
'trabalhó" _'

f

N aturalisações "e títulos" declaratorios.
>'{

, . .,,_ ..
"

. çqus,�s- Crímínaís..
'

................,.,

,
;. . l .....

: "Es<i:ritÓr;.io� e residencie:
-

C'anoinhas' S� C...,Rua· Vidal Ramos

--A6ENVlliOio' SELEIE .

Distribuidor�dos afamados c��fuhÕes:
. M'ercedes : �Benl ',.;. Renault-�)- federal
'·AUtomoveis Mercede� Benz· e D. K. W.. i

, Tratores K�K0MA(i e RENAULT.
.

Motores;'Estacionários e Conjuntos e·'

létricos .' Peç�s
.

e' Acessórios em geral.\
'I

OFICINAS MECANICA'S
IlIa P-. Pereira, '16 - Telesr.,: Sermã� �-:.. Fone, 179
(ANOINHAS - Caixa Postal, 12 • Sta. Catarina

. I

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

oufos - OUVIDOS _. NARIZ E GARGANTA.
- -

TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

'OPERAÇÃO DO BOCIO (PAPO) "

Consultório' p�rmanente: Porto' Uniãor
I

I �

A,
CasaErlita
acaba de receber 11m grande

e 'ljndo sortimento de

blúsas .de lã'

Um/ bom rádio? Somente

PHILIPS
Um nome

Um simbolo
.

. Uma .qualidade
.

Será encontrado na
. Empréza FU CK o'

/

Moldüras:
-uma infinidade" de tipos á

. �
,

seu agrado preço de fabrica.
,

'. só na
<. ,

,

'IVidraça'ria> Canoinhas Ltda'.
,

Lãs, lãs e'mais. fãs
�.j'c. .{

um variado sortimento pelôs
menor'es prE!çes, já em expo'siç�o

ÉMPR�ZA, FUCK.'
,

. Completo serviço de atelier
.

Reportagens - Secção especializa
da pará amadores - Venda de v ,

filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição'

'26,,7-�2

Perdeu-se

'.
"

"VENDE-SE
,.

Uma 'casa COrrI' 1f2--alciueire de terras srtuados 'em".

Major Vieira" - um motor elétrico de 5 H. P., .)tu
pia, rebote, plaina, cir�ar, �uradeira,serra.fita;, li:xa�
deira, 3 bancos para marceneiros e todas as ferra
mentas necessarias para' marceneiro.

V�r: e, tratar COIUr o ,sr.
�.' •

� >

Gabriel",Ni�dzelski
Rua 12 de Setembro\'s/n Canoínhas 2x

---

Uma placa de caminhão,
n. 3-38-42, entre Major'Vi).."
eira e -Canoinhas.

{ Agua Verde', _��' ..

PINTOR,,,- ·Walt.er Witt
Gratifi�a-se a q�e1;l1 a .-en- Avisa sua' distinta freguesiá, que seus "atuais preços �ão:

tregar nesta redaçao. _

�.---. . ,��- ' :.> ,
,

•
•

cal . Cr$ 1,60.. �

gesso Cr$, 2,70 ."

oleo . Cr$ '10,0,0 - parede cepilhada
, r.. QI�o. > Cr$' 12,,00. -; madeira '9r�t�, :,.' ...

Gaitas Pianadasl.
TODESCHINI ..

as rne:lhore; do Brasil
'

,A venda na
. '-

EMPREZA FUCK··

Previna-se já para o in

vemo e veja o lindo'
:' sortimento da

Casa Erlita

COMPRA ,E VENDA
DE IMOVEIS �

Anexo ao' escritôrío 'de
advocacia do Dr. Aroldo
'Carneiro de' Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a-o

cha-se instalado um Depar
tamento Imobiliário, que
mediante módica comissão,
encarrega-sé"da aquisíção e
da venda de imóveis nêste

.

município, como tambeIJl de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de lotes a prestações.

Des'ejando vender ou com·

prar um imóvel, didja-se ao

escritório do Dr. Aroldo Caro
neiro de Carvàlho ql\e des
de já oferece à venda lótes
e chacaras na florescente
Vila de Rio das Antas.

Rua Vidal Ramos

Fone, 19 - Caixa Postal, 194

Canoinhas . Santa 'Catarina

Emolduraçães!
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.
só 'na

Vidraçaria Caaoiabas Ltda.

Tem' bom gosto?
Tome Café

f

" 8t8. Tereza

PERDEU-SE
um fri�o niquelado de au

tomovel, no traj'eto da cida
de a'o Km. 17.

"GJI�tifica-se a quem �chou
�,entregar na Oficin? do sr.

,Basilio Humenhuk.

PERDEU-SE urna calota de
automovel Dodge, tipo 1951.

Gratifica-se '8 quem entrega-
la n�sta redação ou ao. Dr. A- .

roIdo Carneiro de Carvalho.

Csnoinhes

,

, 2x

::=;::::::::::::::::::::��=:::::::::::::::=:::::::::::::::::::i:.::::;:::::;:::::::::::::=::::I:::::

ii Banco índ. e, (om. de Sta. Catarina S/A<ii:'", - u

55 Matriz: ITAJAÍ " '- Enderêço "telegráfico: «. I N C O» ';;
:: .

- ". -

"

'

·1:

ii Tà_xas de Depósitos
�

"
" li . COMIAS D� MOUIMEHIO CORIAS A/PRAZO:

- .

55
Si A Disposição. 2%a: a. Com aviso. de 30 dias 4%a .. a..55
:: L' it d 3at ""

, "6Q' " 4' 1LO/ ::
:: irm a a _

_ /oa. a. l".l /ôa. a. ::
li Particular 1%a. a. " " "90 ',' .

50fóa. a. '55
:: Limitada Especial 41/2%a. a. " "c "120 • ,(, 5112%a. a. 55
" .' .' u.. " ".". I' ano..

.

6at a á .•• ,

II ;
... _

- I ,10· • II
"

ii I DEPOSITOS POPULAR�S' .

. 5%',,' f <55:.� •
.

.... "
' •• 'ô

5: Agencia nest .. cidade à Praça Lauro MiHler; esq, R. Major Vieira. ':5,II.... . .

, \. .� . , =:

�. Abiã uma conta no "Inca" e' pagúe.·c�m chequel K�:-••• •
• I • -, ••

=:.................. ........•................. . '. • .1.••::••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••H�.II•••I•••••••••••�••••••••••••I.I••�••••I••�••••
: .

,

DR. SAULO lC�ARVC:A'GIrl(2):': �
.

- �

-i

Advogad;" , , '{
,

Escritorio e residencia "

':.: l' ,��

""�ua Coronel Albuquerque s/n ";"', F��e . 2�5 .. :�.� :_-
Canoinhas -

-
-, S..C'atarma

.. , �.' . .,.
-

" -
.> .....

€a}sa Amiga "do'r' r#6\1o :
'de Miguel Mlgue';�sk·i·:· 'I

Monte Castelo - ex-Rio das Aritas
I

• �

Avisa sua distinta freguezia que dispõe de um �

variado sortimento de faze'ndas, roup�s feitas, �
chapeus, calçados, aluminios' e os a�tigQs de pri-1
meira necessidade pelosme.norespreços da praç., �

.

'

i �.....

AO fazer suas compras" procure a

CASA AMI.GA· DO POVO

Fábrica de Sabão
ALWIN· F. G. BEU'LKE

\'. /

CAMPO d'AGUA VERDE - Fone 29,4 - .CANOINHAS·

...-

BORAX·_ TUPY. -',LIGIA-
...... .

A venda' na Fabrica, nas casas atacadistQs, �. em tQdq
o comE!rcio varejista da praça.'

' " .

CANOINHENSES - PRESTIGIAI O QUE É NOSSO.

,

PeFde,u-s,el _.

na estrada 'oe €anoinha'S
a Major Vieira um pneu-

! má tico de chevro]�t com dis- .

co completo:.n.' 750Dx20.

ALUIINt6
-

Gratiffca-s'é bem a quem
o entregar' 'nesta redação Oll'"

a0 sr. Damazio Urbanek ém,
Major Vieira. . Ix

bom e·· barato
-

sempre,,�,nl /.'. �t '

�.... �\. -'--
"_ J.

(!,a,diJ, �Ulta,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

E S :P O R T E ,5
'Amanhã a reaUzação do "Inlició" • Ivelasiq não

gostou...• B.reve .a vlncla c.ilo Untão Oljnlpico
,'de Irati - ,Outras Notas

A.' realização do Torneio lnicio amistosos "Melhor de 3" em ,Q]is-
da Lec, transêerido por diver- ; putade 2 taças "Cidade de Ca- I
sos domingos. será efetuada a- noinhas" e "Cidade de Irati". I

manhã, à tarde no Municipal. Tão breve o clube do Dr. Ha-

Diante da enorme expectativa roldo possua um domingo vago
reinante no âmbito esportivo do no decorrer do campeonato, tra-
município, presume-se urna as- rá à nossa cidade este 'grande ?

sistencía vultuosa. .para assistir esquadrão,
jogo' após jogo dó Torneio, A,

primeira partida será disputada
entre Arnerícá e Canoinhas E. C.

'_ IVELAStO não gostou da
transfereneia de Irajá para li

fa'i}lilia'alvi�rubra e, esquecendo
se que ele próprio somente e

naltecia em ·suas cronicas o wa

lar do alúdido crack, chegando
ao ponto de censurar o técnico
da seleção �eata�'inense' por não
aprove_it�r tão vali�so elemento,
contraríando-se a si próprio, em
púro despeito comenta em sua

ultima cronica no '''Esporte J01"
nal'' a respeito do ingresso de

Irajá' no Canoinhas, taxando-o
d"

'
" •

e.... "erva danínha'Le outrostan-
tos absurdos (jlle urna pena Íim
pa jamais !:ecjigiria. O proprio ,

Irajá e a familia álví-rubra não'

deu ímportancia ao assunto. São
,cQi�as 'dc.:W\,lt,ebol.

' ':
� O CANOINHAS:E.'C. aca

ba de receber do valoroso "União�i
OljmpiCo qe Jrati' pl:Q{;)Üsta _,p�r:..a '

a realizaçãQ, �'e
'

uma série de
',.-

_ O FESTIVAL DO IPIRAN

GA, realizado sabado e domin

go passado, correspondeu a ex

pectativa. O 1ogo com o Tres
Barras decorreu fraquissímo,

vencendo os, locais por 4: a 1.
Na prova,ciclistica masculina
venceu o jovem Lauro Kuchen,
feminina a' srta. Astrin Fritdr
rich, corrida a pé o jovem Or
lando TremI. No torneio inte
riorano venceu galhardamente o

"Monte Castelo" de R. das-Antas.

- LONGARtNA, acaba de
.receber passe livre do "Mais
Quérido" para disputar pelo clu
be alvi-celes!e. Não quizerarn
os mentores' alvi-rubros preju
dicar a carreira de Lcngarina.

OBSERVADOR·

A -lmpressora acabá de
"

receber os estojos popu·
lares de FITAS DUREX

Cala ,'-dàs, fintas' e' Oficiôa� de�PiDturas '

,'" "'..
.

-

Irin.eu
.

�-.""',
'

.=-
Cons'Jantino

CA�OIN�AS, -' Rua Coronel Albuquerque '- Sta, Catarina
.iG:

� �

�arrriOl:inas - Decorações - Desenhos - Pintura
�de Pr�9ios' em Geral - Letreiros em qualquer

estilo' - Laqueamento' de Móveis.

'Serviço Rápido e Garantido
Ux;

-....�------1.8I!il--iIIÍI!!---__1III! l'F.·Wli��

Preços Razoáveis

CON VITE•
-- --

•

• o
-- --

•

o Eouquet Club, coinemorando o seu 310. 8:1ivers·á-:
rio de fundação, anuncia para. 26 de julho um grande baile
denominado "Baile-da Neve".

Serão eleitas a"-Rainha e ,Prince,;as' do 'resp_ectivo
Cl.ub. Entre as candidatas' destacàm·se os nomes das s1'tas,
BE:rnardete ,Me'yer, 'Evelyn Friedrich e Iraci Fernandes. Aler
ta, portanto, cabos' eléitor8is!

Haverá }côncurso de valsa e samba.

Para maior brilho, pede,se ás senhoras e senhoritas'
ti'ajes ,de bâile e aos cavalheiros, tJ;mje escuro. Será anima
do pelo ,aramado Jaz Cruzeiro de Rio Negrinho.

,
' Convida-se as sras. socias do-Bouquet ,Club' e so-

cios do Clube Canoinhense e Exmas. Familias.
'

3x Antecipadamente agradece - A' DrRETORIA

....... 1

,

VENDE-S,E uma casa de madeira,
construção nova, pintada a óleo,
em terreno de esquina 20x40 me

tros, situado á Rua Marechal Deo-

'do�'o, em Canoinhas,

Tratar com o sr. Ricardo de
Oliveira, em Tres Barms. 4x

�jfle "V·era {}ruz�'
APRESENTA

HOJE: as 20 horas e

AMANHÃ as' 17 Ihoi'as

Coração A.ma,r,gulraclo
com Patricia Neal e Ronald

, Reagan. - Completa o progra-
ma' final do seriado

.

O Fantasma do Zorro
Censura Livre

Amanhã - Domingo ás 20 horas

Golpe de Misericordia

estupendo drama da Warner
Virginia Mayo e Joel MacCrea
amam-se apaixonadamente, ten
do como cenário de seus idi-
lias,. BRUTALIDADES .

OOIOS ... e VIOlENClAS .

'Impr'6prio até 14 anos

Segunda feira - REPRISE

Terça feira: - As 20 horas

O mais �vo Cow-Boy da tela
Tim Holí, num eletrizante fil
me, repleto de emocõés e pe
rigos, enfrentando ódios e balas

-

numa ·cidade sem lei.
,

'. .. (,

Contjnuação� do seriado

'A Rainha do Congo
.

�Qua'rta f�ira:' - REPEnSE

Quinta' feira - As 20 horas

Harry Bauer e Louis lovet em
uma das mais perfeitas

criações Francesa,
VOLPONE

C'ompleta o prog'rama a

Comédia dos Tres Pa tétas
" Sexta Feira - REPRLS8

Presença' IQ.e Ani t.a '

é o grande filme Náciúnal que,
vamos assistir no proximo dia 3

� Agu�rdem para bréve

Tico'-Tico no Fubá
Ai Vem o Barão·
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,Antigo Klein - Agora de propriedade
.

I

do sr. ROBERTO TODT

C/(IST9VAM AIRES

Ausencia - seria a vida um céu, uma
uentura rara, uma ideal feliciâade, se,
por contrariar' D_fUS, Satan não inventara
isto só, _ a saudade!

-

Faz Deus a luz, o aroma, a .beleza,
a: harmonia, para encantar-nos a

existencia; e para destruir tudo isto,
Satan cria uma só coisa .....'clU,sencia! .

-------

ra abaixo o nosso presado ami
.

go sr. Quilherme Varela) 'ex

redator desta falha.

S. S. vai rever sua terra na

_tal e demorar·se-:á alguns dias.

Breve .regresso.

ANIVERSARIAM.SE
'Hoje: a sra. Vva. Martha
Wordell; o S1'. Rogerio Mar

quis, de Papanduoa.
Amanhã: .a srta.. Ersides,

titha do sr, [acob Treml; o

sr, Aristides Guebert; Dna.
Nereida Cherem Corte, Oti
'cial do Registro Civil�Rodol.
to Ziemann, nosso atio« en

tregador de forno I.
" Dia 28: os 51'S. João Correa
Sob; [oaquim Furtado, e Os
waldo Piotrouski; Jovem EU
mar Olimpio Fiedler; Nival
do, filho sr.. :. Leonardo Brey;
Dr. Rubtmt Moritz da Costa,
ex-Promotor desta Comarca;
menina Cleia Marise, filha do
sr. Honorato B. Pacheco e

Terezinha, filha do sr. Fi'an
cisco WiZiuschJlig.
- Dia 291 João Paulo, filho
do 'sr. Paulino FU1 tado.

Falecimentó
Faleceu dia 24, quinta feira

ultima, em Paparrdrrva, o' sr,

Graciliano Machado, membro
,de tradiCional familia daquela
Iocalidade,"

' ,

O extinto deixa'tviuva e nu

merosos filhos.

Eratcornponerrte do Sub-Di.
retorio da UDN naquela Vila.

"Correio do Norte" envia á
famifia -eo lutada; suas senti.
das__.Condole:ilci�s'.
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, Convite-Missa
,

A,Diretoria do Ipiranga. F: C.
convida seus consocios, '. a -Díre
t6ria da LEC, Diretores.e-sooíos
dos clubes co-irmãos deste rnu
nicipio, aos desportistas ,em ge
RaLe aO.'pubHco,-bern como a

Dia 31: o Jovem José Luiz' FamWa é amigos do, saüdoso

Seleme; Dr. R.ivadavia Ribas cr'aque, Frederico G. da '"êilva,
Conea; o S1'. lo':,! Cordeiro. para li s-anta missa que m'arida

celebr,ar em inten'ção -de sua

Dia 1. de agosto: Dna ,Ma- �lma quarta feira, dia <,3'y,' as

ria", esposa do '51. Ant1H1io 7,30 hóras, na 'M�triz �«Cristo
Burgardt Rei» pela passagem,d9 segundo
Aos aniversariantes nossos aniversario do seu tragico de-

�inceros parobens. saparecime,nto, que enlutotl este,

......
Clube e to�lo ,o, esporte çanoi

Sr. Guilherme Varela nhense. Bela c'à�rnparenciá apre-
'Em corLpanhia do' sr, Jaime' s'enta seu- c·o:moviâ.o agr�deci-

Latis, digno represe'ntante da, menta,
'

c." ,�
Br-ahm'a, nestl'l zona, viajou ser-, ,

_.

- SERV:�'ÇÓ- ,,�1tITAR
, ,I ': CCollti�is1fb>,c1ll�J:ó� página)

•

"St .. �

.

der: Viçni'te-- KULà;;;: �João ,Woss·
grau: I;fo"cisco L(;pes: �Frari.ÇÍsr.o
S�allisbs.ki. Fro:tie'isco Paszcuk:
Fl'i.lllc;seo 'Bueno de- Oliveira: Her·
cilio Pi nt\) d08. San tos: André
_KQspechaki: And,ino 'Kl'ochmaluy:
Waffricl<. Fúrtado:-Walfrido Duf·
feck. Valfridn de LiiÍla: Valctomi·
ro Fario,n: TheofiJo- Dombrovski:
Victor Latocheski:" 'Pedro Didec:
Pedro Alves lVlu'ohili: Rodolpho
RadaLz: Romano Fradzioeki: Se·
vel'o Ferens: -Severino de Mello:
bctacilio' Walter:' Bento Rictilrdo
de Jesus: Odorico Pires' 'Bueno:
Orides Damasitl: Paulo Pavarin:
Pedro Cordeiro dé ,-Mello: Pedro
Ptrei1'8 de Souza.

Canoinhas:.- 23 de julho de 1952

.Di« 30: o menino 'Roston
Luiz, filho do sr. Osmur Nàs.

cimento;' o jouem Lauro Todt;
menina Ines, filha do sr. Al- '

tredo Dreher.

Carlos Nogu,eil'á
'
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