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Confirmamos o convite dirigido ao Diretor .do Jornal "Barriga-Verde" para

presenciar! ás margens do Rio Canoinhas, a instalação dos 'servíços de cons

trução de uma ponte urbana, de, concreto armado, no 'correr .do mês de se

tembro entrante. Deco-rridos doze mezes da .instalação dos serviços convida-
remos sua senhoria para os festejos da inauguraçãol

Ano 6, Santa Catarina, 30 de Agosto de 1952
----�----��-------------------,----------------
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Ainda c empréstimo
,

, .

ervafeire
"

'

Deferido pelo Banco N�cional dê' Crédito Cooperativo o pedido de ernprês
, ,timo. encaminhado pela Federação do Mate - Viajou hoje para C:uritiba o

Dr. Aroldo Carvalho afim de assinar o nec�ssário contrato.

Noticiámos em, nossa' edição anterior, baseados em despachos telegráficos do Exmo, Sr, Mi
nistro da' Agricultura, ao Exmo, Sr, Governador do Estado .e desse ao sr, Aroldo Carvalho, Presi
dente dá Federação do Mate, seria solucionado com urgência o pedido de financiamento à produ-
,ção -ervateira encaminhado pela Federação ao Banco Nacional, de Crédito Cooperativo, entidade su

botdinada àquele Ministério. Hoje, baseados em novas comunicações, transmitimos a" todos os er

vateiros-do Norte -Catacinense, filiados ás .Cooperativas de Canoinhas, Mafra, Campo Alegre e Va
Iões, a alviçareira !W#ciá, de que' foi deferidõ o empréstimo,

'.' . O rre�ja��:t� .â,a'Fe�eJ.�ção, -a 23 do... ,corrente recebeu 'de' Flo�ianopolis o' R�.diograma do
seguinte teor: Dr. Aroldo Carvalho - N°. J '102 ' Acabo receber seguinte telegrama: Tenho prazer
comunicar prezado amigo Banco Crédito C06:p�rãtiyo deferiu empréstimo Federação do Mate desse
Estado pt Abraços Ioão 'Cleofas Ministro Agr.icultüra" . pt Cordiais Saudações Irineu Bornhausen

.

GoVe.tI)ádor Estado:'. Na mesma data recebeu' da=Capita] Federal, do Chefe do' Gabinete do Mi
nistro da Agricultura, Dr. Antonio 'Carlos Konder Reis; o �t1guinte telegrama: "Aroldo Carvalho -

!enh@, prazer cômunicar Banco Cooperativo deferiu :elDp.,r:é�imo pt Antonio' Carlos". .

,,' Quinta feira última, 28, recebeu o sr. AroMo' éaiva1ho, do Banco Nacional de Crédito
'Cooperativo, escritório de Curitiba, o seguinte despacho. telegráfico: "Urgente - Doutor Arolde Car-
- 'valhO-{i"Sôlicita1noS"I'ffg�iIt�otr pr�il'íçâ-sã'bãdôlrint�r{ê§'re;'é§éFitõri6"fim '�'ssinar'êontrafõprCõ'óperaçãQn�'�

�

. �, .

';e;"
-

9raças, assim" à·deG,idida colaboração do �xmo. Sr. Gove�,nador do Estado e do nosso coo'

estaduano, Dr.-:.-Antonio parlos Konder Reis, que tantos sucessos vem colhendo l'la',Capital Federal;
graças ao apêio e, interêsse do Dr. João Cleofas, Ministro da- t\gricultura; ao trabalho de todos os

�eriibros da D-iretoria ,da Federação e do Gerente dessa, o sr. Athanagildó Schmidt, as, .Coopera
tiva� Federada\",terão, .nos próximos quinze dias, recursos .Financeiros .parã' atender ás despesas da
-safra, 'p'aganqo á vista os seus associados, Conquanto muitos não percebam o alcance dêsse fato, Os

pequenos produtores, tão sacrificados e que. à .custa de grandes dificuldades' trabalham na extração
do nosso, "ouro, verde" .melher do, ,que ninguem hão de compreende-lo,

.

;,,'.
,-

.

.

'.� ÁgJ;'açlecend,o a, particip��ão' do sr. Irineu Bornhausen nas' gestõ'es', para a "9Otenção' do em-,

p�éât�m..Q; dirigiu' o' Presidente da Federação do Mate ao. Governador de iodos -os ',�tarinensei:1, o

se'gttinl� ,radiogra�a: '�ov�rnador' I�ineu Bomhausen - .Palaeio do Governo - Floriao6pü:Iis '.. Inte
resse Vossa E�celêpc�a jUnto �Êxcele\lt!ssimo senhor Ministro Agricultura ,Feferel'lte copcessão em

préstiJllo:"'i:;Féderaçãb' Cat�riq:eIise Mate, contribuiu, decisivamente,' ,para gY;� Pr.9dufores ervateiros
-fosseRi' �té'F!QidoS-"I?�S:sa -justa aspiração,· evídenciando, patriótico propó'3ito' eminente amigo" de fa�e�
",pr,esefiJe o �Gõvérno Cat;irióense onde quer que surja uma reinvipdícação coletiva. O financ19mentõ
� prõduç�ó' ervate ira agora, possibilitado aquela operação crédito, �em trazer novo alento à econo-

,

mia cataI'irrense duramente castigada crise madeira. Nome ll!.ilharcs produtores filiados ás' Coopera ...
tivas Fede,radas expresso a Vossa Excelência e por seu inteI;médio ao E:J!:celentís�imo Senhor Mi
-nistro AgJ5icultura since'ros-agrflàecimentos. AroIdo C. Carvalho Presidente Federação Mate".

Associação ,Rural
_Çanoinhas

Noticiário' de i�teresse dos S'e�

de Tem 'novo Promotor a Comarca
() Hbstre Representante do Mi

ni!!terio :,Publico de,verá inv_estif:se
nàs 'elevádàs funções de 'seu car

,

go nos proximos dias.

Nossos cumprimentos ao Dr.,
Allage e,.ii quantos militam no

fôro local

PQr 'áto do EXIlJo. Sr. Gover�'
nador ,do Estado, datado: .de 22
do cotteíife: fõi"nonleado pal:à as

I el�vaâas f�nções de. ProI?otor Pú
'bhco da Comarca, mtermamente,
I
o nosso d�stinto e pre�ado con

terrâneo, o Bacharel Adalberto
Nunes AlIage.
Pertencente á trãdicional famÍ

lia- canoinhense, filh6 do saudoso'
João AlIage., o nosso conterrâneo,

'

pelà sua inteligencia, operosidade,
ponderação e tirocinio, alcançará,
no desempenhó do cargo, expie ri
dido sucesso,

-:'

:Bi'cicletas ..

nhore; associados
!

- Acha-se quasi cónchlido, na

fase de, acabamento, o edificio que
servirá de séde da Associação, de
pósito de maquinario e de sementes.

r Junto à séde da Associação
esta sepdo instalado, em regime.
de acordo com Q Serviço Flores
tal do Ministério da Agricultura,
Um çit,mpo 'd� -rcprudução de lDQ
das (ôe essencias ftorystais, pri
meiro pásso para o reflorestamen.
to do território do Muuicíp�o. U
ma ve7; instalado o Campo terá

�

ele ,caIÍ.oicidade para distribuir,
mensalmente, . INDEPENDEN
TEMENTE DE OUALOUER
PAGAMENTO, cerc;. de DOZE.
MIL MUDAS de essencias, no>
'l'�stasi. Quando' da i'nauguração da'
seqe da ARCA será inaugurado".
tambem, o Sel'viço de Reflores
tamento. '

A nomeação do Dr. Adalberto
Allage, recebida com entusiasmo
nos meios forenses, entre ,seus co

legas e Serventuários de, J.ustiça,
repercutil'á favl)ra'velmente em to
Jos' o� re€a'�{os do M�nicipio, t.e
mos certe��:'

' Aguardem para b�éve�

Dia 7 de Setemoro'

no Ctné Vera Cruz
,

1+ _ I'.

BleJo ao" SoJ

,_' J
,

L�adrões de
"

A Comédia da Vida<w;.' \

mas de' mal'ldiocf\ aos associados
interessados� ten'cIo 'para isso re

c�bido '00 Sertriço de Foineat� à ..

Produção Vegetal um vagão de ��
ramas da 'melhor procedetlCia

..:,.. :Na proxima semana a ARCA
proIÍ}ov:erá 'a distribuição de ra-

Notável Incentivo à Triticultura
O futuro d� nosso Município, No corrente ano, segundo es-

É: indiscutível, reside na agrícul- timativas feitas, foram plantados
tura. Devastadas as nossas flo- no município aproximadamente
restas, paulatinamente, os indus- SEIS MIL sacos de trigo, sendo

triais da madeira hão de pro-
de prever-se uma .,colheita de

curar reservas florestais noutras CEM MIL SACAS, o que trans

zonas; a produção dó mate, ou- formado em cruzeiros represen
trora fator de' progresso, 'd'é""

' tará, cerca de VINTE MILHOES
cresce anualmente, mercê de cir- D E CRUZEIROS, distribuídos

cunstancias que dão ao produto, entre os nossos lavradores,

situação de segundo plano na

economia catarinense.

Resta-nos a produção agricola
notadamente a do trigo; a avi
cultura que se desenvolve assus

tadoramente entre nós; a fruti
cultura, hoje uma promessa, mas
que amanhã, bem orientados os

dirigentes da nossa .administra
ção, poderá fazer, sozinha, a ri
queza da nossa terra,

Ciue "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's. 20 horas

Um estupendo drama da
Warner, onde todo! eram cul
pados: o ambícíoso.Ie covar

de, o intrigante e a mulher
em torno da qual gira a, tra
ma cheia de emoções fortes

e violentas, é o que'
veremos em

Caminho da
R_ed�nção

_, :"., jOO-1iIl-Joan-b'l'8w:foi'd;ZaçharY'� .

� Scott e outros.

Improprio 'até 14 ano!
•

é e continuação. do seriado

M,ULHER TIGRE

, Amanhã I}s H horas

,
Grandiosa Matinê co,� 0$

T,RES PATETAS 'e o gigan
,

tesco fílrne da ColunlQja
O Ultimo, Pirata

.

Continuação da séríe
.

MULHER TIGRE
" " AMANHÃ: As 17 e 20 hr.s.

,

A maior, produçãQ_ n,!lCional
Ticõ-TiQO' no Fubá'
o mais perfeito filme nacio,.
mil, uma !uper, produção 'da
Vera Cruz, 'o filme qúe nos

contã â vida do maior Com-
positor Bra�i1eiro

" Zequínha de Abreu.
No pat1el,pri'ncipaI tét:e�os'

.

ANSELMO DUARTE

Prog�ama Livre

Segunda feira: (REPRISE)

,Qui�t�-feira:- A"s ?O horas
Primeiro filme da Fax, ,em
'.'. , .nosso Cinema,'

, '

Terça-feita.:,.: A's 20 horas
Gl'sndiosa Produção da Metro.

Quando Morre, .

'

", Uma Ilusão
com Alexis Schm1th

Improprio até 1'4 -anos

Cóntinuação do seriado

A Rainha do t:opgo
:--'"

.

. Quarta.-reíra:- I,tEflRISE

No proximo ano, tudo indica,
a colheita será superior, eis que
à . Associação Rural pretende
distribuir, então, TRES MIL sa

cas de sementes selecionadas; o
Banco do Brasil, pela sua Agen
cia local, a ser instalada breve
mente, terá, em pleno funciona
mento a Carteira de Crédito
Agrícola, .propiciàndo· recursos
aos que necessitarem: novas u

nidades mecanizadas, da' Asso
ciação Rural e de particulares
estarão empenhadas na tarefa
de dar mais trigo ao Brasil.

Há grande' interesse pela cul-
.

tura do trigo em' nesse Muni
cípio. Agora, somados a todos
aqueles fatores, virá' contribuír,
decisivamente, . o incentivo do
Governo Munícípakque preteri-

-

de . instítuír,prft,rnÍos, anualm,en-.
te, aquínhoando 0S maiores trí
tíeultores.séom-adubos e .ínstru
mentos ágricolas .

,0. sr.:! Vereador ...genor Go
mes, :d:a bancada da UDN, na
presente s'essãõ legislati'�. apre-
,s_entQú :pJQj�te, d�J.etness:e,se-n,":,,�,
tido, ,insti.tuind� prêmios anuáis, .

de Cr$·5.000,OO e de'Ci-' 2.500,00 .

em favor, dos- triticQltprel que
apreséntarem as inaioies colhei
tas no território d� Munícipío.
Segundo �staibelece\ esse proje-
-to, df oota-vtl, alc.nlie e que,
por' certo há de merecer apro-

.

vação unânime os -ttitlcuJt'óres'
receberão aqueles 'p:tE!1nios em

adubos. ' .

Proje�os' éQiri� esse, de uma '.

_,

parte elevam' Q" conceito do Po-
der Legis!�tiv(rnQ seia do Ptf·
vo e de outr� dão li -connecer
ii coletividad'é' as represe6tàntes
que efetivamente, se interessam:

,: pelo Jiossó 'desenvolvimentQ:·
"

A.lei em c.auósa; revela" obje
tivid�de e i�teq!ss� p�lo 09SS0
futuro. Medidas como -essà, con,..
'subst�riciam (;.. melhôr fomento,�
o melhor iÍlc�ntivo as "tivida.:.'�·
des agrárias em misso riíeio:

. "" � ,

Lembrámos á ,Ca'Rl.ar.aMunici-,
,

.

paI 'ã necessidade e cO'rí,;;e.ni�n
çia de ser' votada outra lei, es-

, ta l:;!êlecendo uma Exposição 80>1,ia,1
agro-pecuária-:industriaJ-.a'vicoÍa,

..,patrocinada pelo Governo c;l?
Município em colaboração co�
a 4\s�ociação Rur�1 e' que tam·
�m ,instituisse premias aos ex
posito,res classificados.
,

.

,Com os, nossos cumprimento&
'ao Vereador AgenoT Gomes, pe
TI� oportunidlrde. dQ' pre>jeto

.

e , a

,todos .os seus companheir<is pe-
la aprovação da medida;' ai vâi,�
'p�ra estudos, a nossa sugestão' ._'
sobre a Exposiçã() A}'lual.

"

Fone

,'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Propriedade á Ven�a
em Marcilio Dias junto
a Igreja ,Catolica em ter
reno de 2.500m2, uma
casa tipo bangalov 9x10
com porão 'de material
9xl0x3 e uma garagem
6�10, terreno todo cerca-

.do com "ripas de Imbuia,
agua' de primeira, jardim
bem formado, 50 arvores

f r u t i f e r a s de diversasMarmorinas ,- Decorações - Desenhos - Pintura qualidades, a casa está
de Prédios em Geral .. Letreiros em qualquer >segurada pela apolice n.

.

estilo - Laquearnento de Móveis. 0270. Tratar preço e

Preços Razoáveis _ Serviço Rápido e Garantido condições �m Marcilio

20x pi�s c0"1 Df,Jrval Ruppel
f,"l .•., ......�i.,lI...-_---__

,., ,p�r Franclsco Voigt l�

'Casa oe MaBeira
.Ó'

.•

...:'��� �

,

a Banco Nacional do Co-
'

mércio
.

vende, a quem mais
der, a casa de madeira de
sua propriedade, á Praça
'Lauro Müller.

Os interessados poderão
apresentar :suas

_ propostas
ao Banco, em envelopes fe-

'

> ,

'chados, até o dia 3 de se- -C'O" ,!\np'RA' E V' "'-t:.ND'Atembro do corrente ano. Ix !VI

DE IMOVEIS
Anexo ao escritório de

.

advocacia do Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade' dêste, a
chá-se instalado um Depar
tamento Imobiliário, que
mediante' módica comissão,
encarrega-se da aquisição e

da venda de imóveis nêste Casa Erlita.
município, como.tambern de
loteamentos e dos -necessá
rios, registros para, a venda
di lotes à,epr�staçÕes ...
(f

'
_

.

, '

Desejando vender ou com,

prar um imóvel, dirija,se ao

escritório do Dr. Aroldo Car
Uma propriedade, casa re- neiro de arvalho que des
cem construida, de madeira,

. de já ofe�rece à venda lotes
tipo. 'bangaTow, situadá' no e chacaras na florescertfe
prolodg?mento da :r;ua 'Ma- Vila de Rio das Antas. Erri sua casa existem
jor Vieira, com 990 m2 de " vidraças quebradas?terreno.e 86 m2 de ar�à:. _

.Rua VidaI Ram<?�
d 'f d T t

-

F' 119' C' P t I 94 Disque para fone 277"e a
e 'I lca a.

_

ra ar." com o sr. :. one,
. -

- an�a os a',
Vidraçaria CaÍlõinhas Ltda: a-

MIL'FON A. lNtlNES . l .' C�noinhas - Santa Catarina' tenderá com prazer a domicilio
'-.

P-------------�------..----I......IT------..�
�

A8ENCIA· JOÃO SEtEIE/

Mercedes Benz - Renault - Federal
Automoveis Mer(edes Benz e D. K. W ..
"Tratores H'A��OMA(i' e' RENAUlT.,

.

.

Molores Estacionários e" Conjuntos e

létricos - Peças e Acessórios em geral.
OFIC'INAS MECÀHICAS '''--'

Rua P. Pereira, 16 - Telesr.: Sermão - fone, 179
(AHOIHHAS - Caixa Postal, 12 -' Sta. Catarina

•

Distríbuídor-dos afamados caminhões:

-

Casa ,das Tintas e Oficina d� Pintoras
. JriQ:�u

.

Conslantin,o"
CANOINHAS_ - Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina

-

Ven.de-se. .

Um terreno, contendo rz
datas, com frente para a·

estrada, com luz próxima,
situado em 'Alto das Pal
meiras, defronte do terreno
do sr. Deodato de Lima.

Tratar com 6 sr. Rafael
Dethiuk. ' 2x

'Bicicletas?'

Prosdos�imo
"Melhores'

.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita

uma gaita planada, 8D bai
xos, da'afamada marca Ar

s c �Quadros Santos, .serviço cibaldo - Sornenzi.'

�perfeito e gara-n_ticl�;' .

Preço de, ocasião.·
-

só nii·:""·,,;-�. ',' . Ver.� tratar com o sr.

i' :' Vidraça.ria Ca�oj�ha;' Üda '.: Vit'oÍ' Canüir�o 2'X�Í'quead�
'�. � :}. -'.,� , J "

,_

Cavalo desaparecido
-

o sr, Liberato Gonçalves, :re
sidente em Barra Mansa, deste
Município, solicita informações
à respeito de um cavalo tosta
do claro, mala-cara.A pés bran.

.

cO_S, mancha branca no .Iugar
de. arreio, uma cicatriz r.a vol
ta do quarto, a par do rabo,
lado esquerdo, n. 75 na paleta
esquerda.
Referido cavalo desapareceu

da residencia desse sénhor no
dia 6 de junho.
Gratifica-se a quem der in

formações, à redação desta folha.

•
- -

• Foto João
- O SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro Müller

CANOINHAS .:- Sta. Catarina

Completo serviço de atelier

ll.eporta�ens .' S�cç&q elWeci?Ii�I:I
da para amadores - Venda de

· filmes - Fotografias com

Rapidez e,. Perfeição

Ç,aJcehina
A $.aúd� das crianças
e;�p�cm�o da dentlçào

"

<,;

A CALCEHINA é um

produto cientificamente
dosado e contém todos
os elementos necessá
rios aos diversos"orqàos
em formação das crlan
ças. Impede toda e qual
quer infecçâo' Jntestjna I.
Em topas �� -!�rm�ciàs�

30-8-1952
.-
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5! Matriz: ITA JAÍ Enderêço telegrafíco: « I N C O :.> 55
ti. - ••
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i: Texss de Deposítos 5!

II CO�InS DE t�OUIMEHIO CD�lAâ A pa�zo: li
ii A Disposicão . 2%a. a. Com aviso. de 30 dias 4%a. a. ii
••
•.

...

0/
••

ii Limitada 3%a. a. " " ." 60 "41/2 /oa, a. ::
:: Particular 4%a, a. " " "90 " 5%a, a. ii
!: Limitada Especia141/2J/08, a, " ". " 120 " 5112%a. a. ::
a.

" " 1 601
-

••

55 ano /oli. 8. U
55 DEPOSrl'OS POPULARES 5% ' !!
55 Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major VieÍra ii
55 - .

�
-

. � H
ii Abra urna conte no "lnco" e pegue com chequei ii
" o

::.III II ••••••a••• iI ••••,.It••••�••••" 1111' ••••••••••••••••••••••••::
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•

•

Dr. Aroldo Carneiro da Carvalho
AnVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados' do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no, 360.)

,

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho' -' Naturalisações e titulos dedaratoriÓs.'

Causas Criminais.
.......•........

Escritório e residenci�:, .

Rua Vidal R.inos Canoinhas S. C.

A,LFREDO SCUL/TETUS
.

" . . .

�/ .�

.Engenheiro Civil -: Arquiteto
CO"STRU,ÕES ' EM' '(i�8�l _

'

Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões
Reformas ·qe cases e outrQ$ serViços

Pr9;�to � fis(�liz��ão pelo -proprio ensen�eir�.
,ORÇAMENTOS ·SEM COMPROMISSO.

' ,

En-carregado em' (a·noinhas João Ven7ancio
·á Rua (uri�!bclnOS $./n '15x

DR.
Advogado· :

\ l:I

Escritorio e resídencia
"

Rua Coronel Albuquerque 's/n··>:_ F�ne 105
-'

. � ,

Canoinhas . S.� Catarina

DR�� BORGES ;'IL�HOIM t::. 1) i c·o '

.

_ Formado pela Faculdade de Medicina da Universirlade de Porto Alegre
Ex-Oficial Médico da Aeronautícav- Prática-nos Hospjtaís de P. J:\legre

i'
Cirurgia e Clinioa Geral - Tratamento pré-nupcial e

I· pré-natal
-, Especializado em doenças de crianças

Consultório anexo à Farmácia lVIac..,h�d�.
_: Residência à �ua

CéLAlbuquerque, Fone .288 - Carroínhàs -, Sta. Catarina .

_&..iIrIii!iIE�_1Í '. Mli.�'�BM iI_!iRJ!�i F g 'JJ&ir'-
-

.
,

Molduras:LIN6ERIE �:ETAM
Uma infinidade de tipos a

seu' agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Canoil'lhas Ltda.

dlstrlbuldor exclusivo

Tem ,bom gosto?
Tome Café

. 8ta.· 'Tereza

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

'

Reg. N, 0452 � CRC;SC
aceita escritas avulsas, contratos,'
distratos e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

16·P

Aos nossos assinantés
de Marcilio Dias, pedimos
a ,fineza de procurarem o

sr. Fr,ancisco Voigt, pal'�
regular�zàrem suas assi ..

.
naturas•. A D_ireção

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Thcolin"Ano 6 � CANOJNHAS S. Catarina! 30 de Agosto de 1952 . 'N°. 219

Registro 'Civil E m sua casa existem

vidr eças quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a domicilio

EDITAIS DE PROCLAMAS
SEZINANDO ,DE AN·

DRADE, Escrivão de Paz e

Oficial do Registro Civil
deste Distrito de Tres Bar- tiito, filha de Luiz Alves Mi-

ras, Comarca de Canoinhas, randa ,e Sebastiana Hack Mi-
Santa Catarina, na forma randa, ambos ·falecidos.
da Lei, et.::,-

Apresentaram os documentos
Faz saber que pretendem ca- I exigidos pelo art. 180 do Códi

sar: Antonio Martins Sobrinho, I' go Civil Bn.l.sHeiro de n. 1 a 5,

natural deste Estado, S, João . Se alguem souber de algum'
dos Cavalheiros, Tres Barras, I impedimento, oponha-o na for
nascido em 9 de dezembro de ma da lei. Lavro o presente,
1929, operaria, solteiro, domiei- " para ser afixado neste Cartorío
iado e residente neste Distrito, no lugar de costume e publicado
ilho legitimo d'e Salvador Mar no jornal "Correio do Nurte",
ins e 'de Suzana Pedroso; e da cidade de. Canoinhas.
aria, Dolores Rodrigues, natu- Major Vieira, 15 de agostoal deste Estado, Poço Grande,. de. 1952, ,

'

ístrito de Papanduva, nascida
6 de junho de 1935, domes- O Oficial do Registro Civil

ica, solteira, domiciliada e re- Jusé Maria Furtado Primo
idente em São João dos Cava-
eiros, Tres Barras, -filha legi
ima de João Rodrigues Preto
Maria da Luz Cordeiro.

- -

Lourival Pacheco" natural des-
e Estado, 'I'res Barras, nascido
m '3 de março de 1932,·moto
ísta, solteiro;domiciliado'e re

idente nesta Vila, filho de João
àtísta Pacheco e

. Zilda Pache
co; e Nílza Schroeder, natural
deste Estado, BelaVista do Toldo
Canoi;hã'�';

-

nascida '. em .22 dê'
setembro' 'de '1936', domestica,
solteira, domiciliada e residente
nesta vila, filha ilegitima, de
Emílio Schroeder e Geraldina'
Ribeiro Soares.

'

.
José Maria Furtado Primo,

Oficial do Registro CivlI, de:;;- �
te,!; Distrito de - Major Vieira,
Município e Comarca de Ca

noinl;as, Sa.nta Çatarina, etc,

:
.

Faz saber que· preténdem
,

:�,sar: <,André Kravchinski, na
Utai

. deste Estado, ' Canoinhas,
naSCido a 6 de nOVembro de

:933, lqvrador, solteiro, residen·
f�he dQ'miciliado neste distrito,

I eh' o d� Estanislau e ,Julia Krav
\,nllkI; e Elvira Alves Miranda

: �8tUl'à} Çieste -Estadó; Mafra, on
I: l� n�sceu a .5 de ou.tubro d.e
d

�5, ;domestIca; solteIra, reSl
I ente '.e, domiciliada neste dis-
I

� ... - .;
"",

!

Alais Karasinski, Escrivão
de Paz e, Oficial do Registro

. Civil deste Distrito de Papan
duva, Município e Comarca
de .Canoinhas. Estado de Sta.
Catarina, etc.

FRZ saber que pretendem
casar: RoH Krieck, natural deste
Estado, Rio do Sul, nascido em

;' 4 de maio de ,1929, marcineiro,
solteiro, domiciliado e residente
nesta Vila, filho de Bruno e- Car
lota Krieck; e Teresa Domingues
Maciel, natural deste Estado,
Msfra, nascida em 28 de maio
de 1934, domestica, solteira, do-

, miciliada é residente nesta Vila,
filha Ilegítima de Otavio Do

mingues Maciel e Clotilde Bres
tes de Albuquerque.

Faz saber que pretendem ca·

sal': Arcides Sabatke, natural
jeste Estado, It3iopoJis, nascido
em 25 de feve eeÍ-ro de 1926, la
vrador, solteiro, dcimiciJifldu e

residente pm Rodeio, filho de
Pedro e Angelica Sabatke; e Ve·
ronica Flaginski, natural deste
Distrito de P3panduV�i nascida
em 14 de junho de 1936, ào
mestica, solteira, domiciliada e,

residente em Rodéio, filha de
Felicio e ,Estephania Flaginski.

Apres�ntaram os documentos

f'xigidos pelo, AJ't. 180 nrs, 1 a

4 do C'odigo Civil. Se alguem
souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei. L,a
\iro os preséntes para serem afi
xados no lugar de costume desta
Escrivania de Paz do distr.ito e

p'.lblicados no jornal ilCorreio do
Norte", ,ela cidade de Canoinhas.

Cartório de Paz cie Papan
duva, 2 de agosto de '1952
"" AZois Karasinski
Ofici.'al do Regisiro'Civil

à tarde a primeira rodada do "Torneio
no Municipal Canoinhas X Bela Vista, -

Hoje

Hoje à tarde na cancha da pleto, Não resta duvida que
'Cong1'egação Mariana, será será unia grande peleja que
realizada a primeira rodada muito promete aos aficiona
do Torneio de Woley pairo- dos do esporte bretão.
cinado pela Tricolin. São con-

_ O Tres Barras s.e. nãotendores no primeiro .jogo .

Grupo Escolar x Policia Mi- veio saldar seu cO'tnpromisso
litar e no .segundo Ciinasio frente ao, Ipiranga domingo
Sagrado Coração x Erva.' l. passado, entregando os pon-

tos na preliminar e na prin-
Re,ina grande expectattoa cifial. O vovô de nosso fute

em torno deste interessante bol, com {antas anos de' 'glo
torneio, pois reune em si todos rias para o nosso esporte, um
os clubes de woley da cidade passado que O gloritica, de

empenhados em levantar. o cepcionou os esportistas do
rico troféu gentilmente afere- Planalto. Deverá haver mo
cido pelas Ituiustrias Reuni: tivos para '(1. Direção do Tres
das Tricolin, desta cidade. Barras ter tomada uma de-

cisão tão séria, porquanto seu
-- Amanhã 110 Estádio Mu- esquadrão estava em forma,

nicipal mais um« rodada /)e- e boa figura uinha fazendo
lo campeonato eleceano . Te- desde o início do certame.
reinos Bela' Vista Ve1"SÚS Ca-
noinhas E. C. A apresentação

� Gabriel Cury, é' o novo

do clube toldoano na partida treinador do Canoinhas E.C.

contra o Ipiranga demonstrou I e Sf'U desempenho 'lJf1'11 agra

quanto melhorou e o quanto I dando em cheio a familia alui

pode fazer neste campeonato. rubra.

O clube da diagonal encarna- - Vani, transferiu resülêÍl
da terá portanto um grande eia para Mareilio Dias, por
compromisso na tarde de do. isso não poude continuar a

mingo. Ao que soubemos, com treinar o fiMais Querido" com
excessão de. Sova, o time de a devida regularidade t! bem
Haroldo Ferreirajogara con;· acertada {oi a decisão dos

Amanhã
Outras Notícias
maiorais cànoinhis/as em
contratar CUI y, pois em Ple
n� _ campeonat� o seu esquadr ao sem, tecmco não, poaeria
corresponder.

- Adãozinhó está com sua
situação regularizad(l narCD
e sua participação no jogo.
com o Tres Barras estava l�
gal, contorme confirmação
uinda de' Flo�i'anópolis.

Serviço Militar
Devem compaFecer nesta De

Iegacía .de Recrutamento, 'anexa
a :t:>refeItura Municipal, afim de
retirarem seus certificados de
Reservista, no prazo de 30 dias
-os cidadãos abaixo:

.'

JOEé Nunes, Rl:lulino Pereira
Gumercindo Badaz, Edmund�
Floriano Rutkowski Estanislau
Moranti, João Alv�s Maximo
Padilha, Nivaldo Lisboa Joa
quim Angelo Pereira

.

e Jovino
Cavalheiro dos Santos.

,
,

Canoinhas, 2i de agosto. de
1952.. ' ,

Carlos Nogueira
2° Ten. Del. D. R�

CHEGOU
DA

,S U."I (A!
. , .

PDde-st remendar múà, com d d dil
'

'

{"feição e rapda, mn nectSSid,!de
•

HOlle se cose e mo o 1 erente
de acessórios. Ba-sta enfIA' J
" meia no braço" livre da
'ELNA t fazer o remendo.

Como nos inúmeros lares do mundo inteiro, já se pode�
também no nosso país,. coser-se com a ELNA�

ELNA'é a nova máquina .suiça de coser, elétrica e

portátil, que apresenta vantagens, incompadveis: braço
livre malinha metálica que se transforma em mesa de

trab.&o motor elétrico silencioso e iluminação en:tbutida.
No bra�o livre da EtNA, todas a� meias, de sêdá oulã,
bem como' mangas, etc., podem facllmente ser costuradas

ou serziâas. ELNA, de forma elegante. pesa sem a maleta

6,5Kgs. A maleta, além de servir para � .'acondiciona
mento e transporte, é uma espaçosa mesa. de trabalho,
adaptável. A iluminação embutida projeta 1;1m� luz suave,
diretamente sôbre o trabalho, sem cansar a vista.

Um engenhoso dispositivo permite uma marcha regular,
com' vdO'cidade reduzida, de modo a se podet executar

facilmente _ os maif delicados trabalhos de", bordado.

E.ncaixada no braço superior da
ELNA, a lâmpada projeta luz sua'Ve

diretamentesôbreotrabalho, Toda ilu
minar;;" suplementar. que mal colo
cada fraca ou 'demasiadamente inten·
sa prejudica a 'Vista - é (itsnuessâria.

João Estauski Filho.> natural"
deste Estado, Tres Barras, nas-

cido aos !;l de março de 1929, F b t' daz sa er que pre en em ca-
motorista, solteiro, domiciliado sarr João Greim, natural deste
e residente em Bugre .. neste dis-
trito,. filho de João Estauski e

Distrito de Papanduva, nascido

Anto'nia Estau.ski','·e.i!'elena'Po-/.-
em 15 de m�rço de 1913, la-

.

vrador, solteiro, domiCiliado echeka. nlltur'al de São Mateus,
Paraná, i:i.ascÍda 8ds 9 de março'

residente
.
em Rancho 'Grande,

d filho de José PedrQ Gieim e
e 1929, domesticá, solteira, re-

.

. Maria GrE:im; e }\lfrida Beleski,Sldente e domiciliada em Bugre natural deste Distrito, nas'cida
neste distrito, ,'filha de Simão
Pocheira' e Antoninha Pocheira.

em 20 de fevereiro de 1919,
domestica, solteira, domiciliada

AÉresentaram .Qs -documentos e residente em Rancho Grande
exigIdos pelo Art. 180, n. 1 a 4 neste distrito filha legitima de

dO:_Código Civil. Se alguem sou- Maria Ernestina Fernandes.
de algum impedimento oponha-p
na fo.rn:a, da lei. Lavro os pre-_
sentes para' serem aflxãdos nu

lugar de costume e públicados
nll jornal "Correio do Nort�" da
cidade de Canoinhas.
Cartório de Paz de Ttes Bar

ras, 27 de agosto de ) 952
O Oficial do Registro Civil
Sezinando de Andrade

,

Num instantt a linda malinha metá
lica da ELNA é transformada numa

cômoda mesapaia os grandes trabalhol
de costRra. Eua malinha torna a

ELNA amáquina de costura pe�feita,

Cia� de MáqUINaS EL'"II 'Doo'�<iRaS,IL
Curitiba - RuG Barão do Rio Branc:o, 41, sala 515

Revendedores exclus-Í-vos
,

'

Repcreseniações
.

Tupan
,.

Rua Getulio Vargàs "s/n Prédio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREFEITURA'MUNICIP'AL DE CANOINHAS
.

'

Balancete da Despesa Orç.amentaria' referente ao mês de Julho de 1952

Código
Local TITULOS

DESPESA.ORÇAMENTAIUA
I(

Anterior I' Do mês I Tot�

3
3 O
3 03
3 Q3 1
3 03 2

37:04'
""3 04 1
3 04 2
3 3

3· 30
3 30,1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64
3 8
:� 84
3 84 1

q 84 2

3:84 '3
4
.. 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3

��5
5 1
5 11
'.5' 11
5 13
.5 13 1
5 2
5 21
5 21
5 23
5 23
6 ,.

'6 '4
·6 41"
6 41- 1
6 41 2
6 41 3
69
6 91
6 91
6 93
'693 1
8
8 1

8 11
8 11

8 11 2

8 ti 3
8 13
8, 13 1
8 14
8 14 1

,8 14'2
8 14 3
8 2

131.310,00 13,750,00 150.060,00

6.500,00 500,00 7.000,00

2.891,701 4.16,70 3.308,40

2.170,00 2.170,00

2.5úo,00 1.900,00 4.'too,00

150,00 50(1,00 650,00

EDUCAÇ1\O PúBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares �

Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do: normalistas e ginasianos, padrão M a Cr$ 850,00;
regente ensino primário, padrão' L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, á Cr$ 650,00; não ti
tulados, padrão I, a Cr$ 600,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a
Cr$ 500,00 .

. , ..

Gra tificação aos professores que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variável
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas

Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General ,Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa aI,
"Escola. Industrial de Santa Ca:tarina por conta
do município

,.

Bolsas escolares diversas .

SA(JDE PÚnLICA
SUBVENÇÕES, CONTRlBUIÇÓ:ES � AUX�LIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

. .

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas '

Desobstrução de carregas e.ríos
Drenagem de terrenos alagadiços

. Limpeza de valos, boeíros e· sargetas
,

.

"FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal varíavel
'Operários serviço, fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA ,PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal varfavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção animal
. SERVIÇOS INDU�'l'Rll\.IS .

lNDUS�RIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
Pessoal variavel
Operarios serviço extração de pedregulho
Operárlos serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento

S:BlRVrçOS DIV�!RSOS
PessoJl;}. variavel
ZeladQr�s 4e'cemitérios 'i

Materi�i -(li coWm:p19
Para o serviço de c.emitérios

"

SÊRVIÇOS DE UTI_LÍDADE PÚBLICA

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
LOGRADOUROS BúBLICOS

,>

Pessoal variav,el .' .

',.Oper4rios ,�os s,er\V:iç<?� de rll:3's d�s vi�as 4e T�ês I

Barras, Papand.uva, Major Vi:eÍ1;a e Paula Per<;nra ,

Operàrios d,o serviço de ruas, praças e jardins; da ;
cidade .

Zelador !ia Praça La:u:ro Müner
Material .de cons.umo

i

Para serviços de ruas; pra�s e jardins I
Despesas diversas
Transporte de material para serviços de ruas, pra- ;
çàs e jardins ,

Combustivel para' veiculos em serviço na cidade.E' vH.as
'Planta cHdastral da cidade e plano llrhanistico

CONSTRUÇA9' E CONSERVAçÃO DE ROpOVIAS :
_ Departamento Municipal de Estradas

.

, ;, de Rodagem

.1.998,80

540.06
1.306,50

7.200,00

5.500.00 t
24.136,,20

1.000,00-

_"" j

4.34.2,00
7.021,80 ;

2.580,00 '

80,00

'130,00

1.998,80

670,00
1.306,50

283,50

7.400,00

,
,

5,500,00
24.419,.70

1.000,00

1.530,00

4.342,00
9.021,80

3.610,00

195,00

'.
,

3.3.307,10 ; 4.006,00 37,313,10

58.415,O0 1.9:;\0,00 l 60.345,00
5.850,00 ;

.
,

6.750,00900,00 '

.' " ,
.

74,00 5.780,205.70.6,20

, ,

3.923.60
.

1

3923,60

6228,50 , 6228,50

1200ç,00
7.�00,00
12.000,00
8.100,00

'

_

15.600.00

37.804,80 '

8 20 Pessoal fixo
8 20 1 Diretor do D. M. E. R. - Panrã.o Z,2
8 20.2 Escritu�ario' D M. E. R. - Padrão U

8. 2C 3' OpeJ'ador de Maquina - Padrão Z2

8 :W 4 Ajud�nle de onerador de maquina - Padrão S

'8 20 5 . Fiscal � Padrão U

8 20 6 Dois 'Fiscais - Padrão T

8 21 Pessoal variavel
'

! • .

B 21 Operários serviços estradas e pontes d�s dIstrItos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula'
: Pereira

1.530,00

2.000,0.0

1..03.0,00 ;
I

06,.00 '

2obo,oo
1.400',00
2 <:lUO.OO

.

1.20.0,00

2600,00

2.520,00

14.000,00
9.100,0�
14.000.,00
9.900,00

40.32...4,80

M<I N ISTERIO
DA G.UERR
Zona.Militar Sul

5. Divisão de Infantaria -

5. Região
16. C; R.

EDITAL

Militar
- 14. D. R,

-

.'

I - São considerados alistados à revelia e considerados in.
fratores do .Servi�o. Militar. de flC?rqO com, o § i- do art. 22 da
Lei do Serviço Militar (Decreto Lei n. 9.500 de 23 de julho de 1946)
os abaixo declarados que não se alistaram no periodo legal:

I

Classe de 1934
Continuação

Tarcíno de Camargo filho de João Teodoro , Camargo e Carolina Ca,
margo de Brito Felicidade. João Anselmo filho de João Anselmo e
Maria Francisca, Miguel Correa filho de Nestor José Correa e Frai,
cisca Hosa de Jesus. João Fiirst filho de João Fürst e Gabriela Gra,
vi Fürst, Algazir Carneiro de Paula filho de Alfredo Carneiro de
Paula e Selma 'Ehlke Carneiro, José Scheller filho de José Schel.
ler e Maria Penk Scheller, Joaquim Gonçalves de Lim-a filho de
Pedro Ribeiro de Lima e Maria Gonçalves do Rosario, Geraldo
Thiem filho de Gustavo Thiem e Hulda Zíehlsdor Thiem, Ernes
to Leite-filho de José Leite e Purcina Massaneíro, Pedro Fiai.
koskí filho de' Ignacio e Veronica Fíatkoski, Odilon Krüger dos
Passos filho Manoel Carlos dos Passos e de Lucília Krüger dos
Passos, João Batista Atanazio filho de- Ermelino Athanasio Filho
e Messias Damaso da Silveira, Herriandi Arnoldo filho de Alfre
do Conrado Amoldo e Natalia Gonçalves Arnoldo, Emílio Gales.
ki filho de Antonio Galeskí e Valeria Kaminski, Luiz Carlos Wag
ner filho de Walter Alfredo Wagner e Elly Worel Wagner, An
tonio João Nichenig filho de, Antonio Nichenig Junior e Merce
des Trindade Portes Níchenig, Tacir deBouza filho de João de
Souza e Martha Borba de Souza, Ivo Lucas filho de José- Lucas
Tranquilla Santi, Walter Friedrich Wunderlich filho de Friedrich
Karf Wunderhch e Emma Frieda Wunderlich, José Francisco Pe
reira filho de Sebastião Saraiva Pereira e Gabriela Munhoz Pe
reira, Francisco Hella Filho filho de Francisco e Amalia Hella,
Ildefonso Arnoldo Knõll, filho de Gorge Knoll e Emma Ziemmer,
Alfredo Bail filho de Carlos e Rosa Bail, Augusto Wendler, filho
de Alberto e Frida Wend1er, Sebastião Alves filho de Arljndo
Alves e Maria Eduvirges, Rocio Therezio fílho-de J03é l\IIigu�1
Uba e

..
Emília Michalski Uba, Waldemíro Bçdrjgues da Luz filho

de Joaquim Antonio da Luz !i! Maria Izabel Rodrigues, Alceu Vieí
ra de Lima fi.lho de Pedro e Ala-idi;! Vieira de Lima, Nelt A,pto·
nio Correa filho de Antonio Abílio Correa e Julieta Budant Cor
rea, João Grasser filho de Boaventura Grasser' � }\p@'Sçhimlr qras·
ser, Carlos Alf�edo.Kung filho .de Alfre10 1{ung j€ Tereza Hijb·
ner Kung, Ephigenío Grassar 11lho de Benevenuto Grasser, De
metrio Mãrko filho de Estefano Marko e Eugenia .Nogatz Mar!ro,
Joaquim Fernandes Luiz Filho filho de Joaquírn F�rnànd,e� e Vi·
talina Cardoso, Walter Herbst filho de. Rodolfo Herbst � Apit,
Weber Herbst, Darci Vieira filho. de Sebastião e Adelaide Vie'fP
AffQrlsO Heiden filho de Frederico Heíden e' Ana Maria' Maros·
Heíden, Silvestre Zavares filho de João e Tecla Zavares, Vesper
tino Soares do Amaral filho de Maria Soares do Amar,l, João
'Maria Padilha filho de Tertuliano Rodrigues Padílha e ".1oa,na Fer
reira de Castro, Alceu Michalski filho de (�rabriel Míchalskâ, Na!'
101' de ouveira filho de João G regorio de Matos e�aÍ'i�' Cristi·
na de Oliveira, Lauro Gontarek fflho de Estefano Gontarek e Ve·
roníca Scripcz, Wivaldo Estaníslau Reksua filho de .E�tan,is:lat.l e

Suzana 'Re,ksuQ, José Rocha filho de Firrnino R().cha e Servita
Maria Machado Rocha,' José Silva �i:lho de Aurelíe e R�s.aJin8
Silva, João Cordeiro de Almeida filho <i)e Pedre Cordeiro de Aj
meida €' Luiza Carolina Waltrin, Eugenio Jungles dos Santos fi·
lho de José Correa cios Santos e Pedrolína Jungles Massanetre
Antonio de Pauh, filho de Teodoro de Paula .� J\lH,a Franco de
Barros, Estaníslau Alves de Assunção ;liilho d,e.·Mig�eJ Alves 4e
Assunção e Hon.orata Ferreira de Souza, Darci .Correlo filho Qe
João CÇlrrelo e 'Qory,alina Steger Pereira, '�eBtor Pereira do!
Santos, filho de Tobias Pereira Cardoso e 'Maria Presidencia dos
Santos, Purci1i� Martins filho de Gabriel Martins e Maria 'ViVó·
ca Martins, Luiz d'e Oliveira filho de Ana Faustina de Olivei,ra,
Ivódio Paulo d0S Santos fil;ho de Infancia de Oliveira dos San'
tos. Valfrido da Silveira filho de Eudides Soares da" Silveira e

Antonia Schipitoski da SUve,lra, Ariton.io :Nunes fi:lhc de José Mo'
desto Nhlne� e Mada OU, Theresio Rocio, filhe. de JosÉ:' Migl:lel
Uba e Emilia Michalski Uba.

'

II _: Os infratores acima, deveIl) comp.a:recer nesta Jun'
ta, com a m2ior brevidade possivel, acompanhados da certidão
de nascimento, com firma reconhecida, lltn.a flltogqiUa 3 x 4 �
Cr$ 10,00 para pagamento d·a multa prevista no art. 127 da LeI
do Serv,iço Militar.

'canoinhas, 14 de a,gosto de 1952.
Benedito Ter�zio de GarvalblJ Iunior

,

Presidente da J.A.M.
Continua no proximo numero.

IRENNER-ABôaRoupa
Milhares de pessoas usam as roupas RENNER em toQO

• BradL As roupas KENNER tem sua qualidade gat'a;ntiàa
pelos tecidos, pelos aviamentos e pelo perfeito ,- pcaba-

mel'1to da mão de _obra.

Traje.s ,de pur.a. lã ou IlJ)llq
a pq,rtir de Cr$ 600,00
!tua VidaJ Ramos �defronte a Farmacia Alla$e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(omiréió d,.e S'anta ',(ata'rinà
-

S/
. \ "

'

lWm��;&i__ IlriJiti#u W; 4 iUéM.'1IJi'MM '.·i.... C&&QUCA=4A...

�----,-�--_'--.., Séde: rrAJAí . SANTA CATARINA
MS

_ FÚNDADO EM 1935

(17 anos de existência)

AG:E::NCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
.i'

Araranguá _ Blumenau _ Braço do Norte -- Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos � Canoinhas - Concórdia - Crescíuma - Curitíbanos - Chapecó ,

,Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União
Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro. da Imperatriz - São Francisco do Sill - São Joaquim - Taió - Tangará -

. Tijucas - Tubarão
.

.: Urussanga - Videira

Agência CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50
'-<.

Agência RIO DE JANEIRO: • Rua Visconde de Inhêluma, 134
Cáixa Postal; 584: - Endereço Telegráfico: «INCa» (39 Departam�ntús)

.

Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: "RIOINCQ'»
.

Capital Cr$ 22.500.000,00 Aumento de Capital Cr$ �7.500.000,00 Fundos de �eserva Cr$ 30.000 coo,oo Depósitos em 31·7-1952 c.s 66Q.458':?06,OO

.'

A .: DISPONI'vEL
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil

EQ1 depósioo á-ordern da Sup. da
�oeda. e do Crédito .

B _ REALIZA.VEL

-BA.LANCETE .e� .31 de Julho de 195-2
=================================

�__����A_T_IV_O�_����!_'�,;I�I ��� �__�����
�"

-,Cr$;f Cr$ I F _ NÃO EXIGIVEL"

I
I
I

.Cr$ c-s- Cr$ c-s

10.083607,30 87.382.699,50

Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

22.500.000,00
27.500.000,00 50.000.000,00

3.500.000,00
24.500.000.00
2.000.000;Qo , 30.000.090.00.

59.019.900,80
18.279:191,40

\"1 .e
*

G _ EXIGIVEL
,

DEPOSITOS

"â vista e � curto praso L

de 'Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas

.

I em CIC Populares
'em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

so

46517.579,30
25.888.658.50
129.738.305,50
73.. 831.091.90
114;535.429,30
i6.171.815,20 , '

16.872.143,80;� 417 .555.62�,50

� - 1

a prazo

,
. ; 'ti,
•

F "'i,3:118.293,�9o
-.....

.

- '; \

,.
.., � .

_."'_.;

.e, �69.���.211.20" >

438.a99.353,50 1 �.'�

751.&01.013,30", '..

11:'18l.100,00 1.471.089';,738,00

-i Depósitantes de titulos
dó País
do Exteri�r

Outras conta!

: .Ó: i-"7-

�,.-' ".

751.783.40.2;10
\

. 17<.611�20 '-·�7'51.801.o:I3�30� !:,
-

n . .í�l.;loo,o()< .1.471",089.738;00
.

-';z.'á3.�.•o71.34r3,5Q
. '.:tg:��j;· ". � ��� "'.

_ ','s
,

. �<GE'M®S:J@ M. BINS, "Díretor-Sçperiutendeute
'::.�R l'tOÚOLFO" R'ENAUX' BAUER
'". +'{

•
�, '_ I..

•

,.,?.,. i" Diretor-Gerente
•

'

'.\
__ �.'_'\�,*" _

_.'

"
.

A

... • .--.

',:" •

DR: M*,RIÔ<MlIb\.NDA LINS e HERCILIO DEEKE
.,c.

}_.
..

Diretores-Adjuntos'

2.833.07l·,343;50

"','1

ITAJAÍ, 13 DE AGOSTO DE 19;52'

OTTO RENAUX.
ANTbNIO RAMOS .

Diretores �

SERAFIM FRANKLIN. PEREiRA'
'

Chefe dá�Contfi;hma8:ôe ,�da Direçã<Éh G�raL: -i,

Dípl, Reg. n<_J: eRG 'Ilr.,'O.18L
'

�. ...
. ,

.

D·· ':s: �G�;lE"< 1��.A·�:.;",.����q·".,;E;;" .A. .' .'. -F" �. " . -.1:".' ,''1,
•

, -.' <' ,

'';' comprimento, lárgura..,.ou
Schroeder e Ana" Huhn SChr.o·eder, Renê 'Schwarz filho de Evaldo grossura,
Schwarz e Emilia Schwarz, ,MigllekÚranka filho de Luiz Dranka e Preços' serrr-eoncofrencíaMarta Dranka, Fredoli'll,Alves, filho de Hercilio Alves Munhões e .

Sebastiana Neves, Antonio Vitorina Zadretzkí filho de João e Mi-
.

. quilina Zadretaky.. Inga- Hess- lilho de Franz Hess e Adete K�izel
Hess, Estanisleu Hannrn:'ht ,·fiIho de José e Olga Hamhrieht, cJoão
Maria Bonfim, filho' de Javet Bonfim e Davina Corrêa Bonfim. Cle
mentino Boa·va filho de Artur .Pereira de' Souza .e. Gentrudes Beava,
,Zeno Mendes filqQ de Hufino- Mendes- S9h:rinbo e Elly Scholtz Men- P'

.

· � � ddes, Osni rrabalipa..� filho .de Antonie ,.eaiJQ.s)�abalipa e.,J)Q.rv,�liria.Me-, '.>. . .tft,'·..·'1*'" .'<:.' :�'I:":' ':". $' .'Vdeiros Tabalipa, Sebastião> Borges 'filho' d,e-.;J:liogo Neves Rodrigues e, I V
.
�

Autonia Bofge�,' Gilberto Oscar Dinkhuysen "filho de Yac·k.e Maria .•�.', "'''

da Gloria Dinkhuysen, Osmar Stricker filho",cle Oto e Emília 'L'Stri- V�lehtim Banach Sobr�nho.

� Município- de Cauoinhas - Distrito ·da Sêder- D(ill1aJ(lo' Raul ."..,.cker, Daltino Peters filho de Euclides Peters e 'Enedina S. Peters, torna público que está. pro-
'"
Se}:lindler,' fil90..;.�'q João Schindler c .de lzolde Schíndcr.jfriamiro.Hi- . Nilton Irineu Herbst, Iilho de Àlfredo' e Luiza Herbts, Altúir Dias.

"bas dos Santos, filho' de Vhj.ssi!Jlo Ribas dós Santos e de Conceição da Silva filho de, Julie, Dias Silva. Fraucisco-D'Oliveira Castro filho' ibindo caçadas,' ·:pescaria.s e

Cãrdúso dos, Santos. Evaldo Gleven, filho de João te Jacira Glcvcp, ,d.�:GlJilherme' D'Oli�eif.!l Castro" ·A.rjs"tides' Eduvirges f.ilno'de j\rilonio invasão em. sô,'u:�!' terr�n.-.os, ,(
Willdemar Estevão PeÍlens, filho-do José E. Pellens, Artui bàngal.1ke. '. Eduvir,ges e de Quiii'tililllla, Góoçalves Ribeiro,: Antenor .Gó.nça!ves

' "" . '"

filh9·d!> Heol'iqi.le Lauganke e de Florentina' A. Láuganke, Jôão 'Míú-ia .

,
de

.•
JeSl1f'1 Hlho 'de Francisco. Gonçalves €le Je,SI1S, -e, Emilia. Vieira das em 'Lág_eaqinljo,' riãq se, 'res-Barhosa ofj'lho .de Candido Barbosa e de Vltalina Alves, Tapir Cor�' Neves, Adão José dos: Sant.os filho de Argemiro José dos Santos e,

. , ,�';I<'.'".:i-"'''' ,

'"

deiro Is�hair'.. filho de Tel'r.niaéo Cordeiro e de Nazi,ra Isphair, Pa'u- Genoyeva Martins, A.ntonio' Sepastião Jácohoski filho de Alexandl;e . p2_nsab,}!izandÇl'p�.�.�.. o' q�e pos:"
lino Soares (ios ..Sa}ltos, . filho de Santiago. Soares dos Santos. ·e d.e .

. , ' ,. '" < - ". ,,,.,.

Maria 'Ros� .dos'.:JS,.:'ª.'ntos, fr\l'y.:'Brey. filhó di. L.ronard,o .Leo,púJ.do �rey. Jacobosk�' e Mar.ia .Borges d.e. Anclrad�, Marc�ljno Ribei.ro·' filh0 dê;, ,:sa .acontecer ,àos é!J:l\le;', t!'ãoK
1\1

- . .' Pedro Mlgl'lel Rlbell'o e P�ulfna Rosa'rll) N.asClmento, E"guardo ,Gon- '.'
. ,,':",::.

'f fredo Fernau<h Wacbtel, fjlhó de' Max Wachtel '.l;i Marta Qn30dt ç,alves filho de' André'�Manoel Gonçdlves e Iza'beL :Mà'),;ia de Jesás
' 'at�nderem o·l�resentet,a:Vlso.

Wachtel, Nivaldo dos Santos Lima, filho de Dàvid dos Santos Lima. ' ',' v
•

•

. ',." '" ••.. "' "p. :.. ,

.
. 'ii ';;

e d� Sofia Mazure<rheu., Li'IPi, Norbe�to .S?hroeder filho' de Edua!dQ" ,

.�.

Coritifzua no.ü[ro_. 'Zocal' ";iJf'" MáJtH.··Víeil'a.;

"�....

. Zona, 'Mirlitar Sul 5. Região Militar

"�. DivisãG·de.IQfantaria - 16: C. R ..
- 14. D., R.

:(

E D I T A'L
só na,

Vidr�a�aria (;ap()inhas;·Lt�a
Fone 277

:1J� :'

I - 'São considerados alistados à revelia e considerados in
fratores do Sel'yiço Militar, de acordo com o § 1° do art. 22 da'
Lei do S�r'vtqo; l\1�Htar (Decreto Lei n.. 9;500 de. 23 de julho de 1946), '

os abaixo -declueados que ó�'ó �:e'alistaCratri no. periodo
'

legal:
'

a - .

Ciasse de' 1934 '

.1

,fi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'- AGORA L I Q U_I

"

TI os DE LA
--------.------------�----------------�--------------------------

�·�E.LOS L�RE§.
>

I! .ffarO ._...§ Ait
\ '

,ANIVERSARIAM.SE ESTA SEMANA
Fizeram 'anos ontem o sr. �Quart;;� feira: "dna. Ldd»,

Abdo Ossaif. de Tresllarras; esposa do sr, Helio Bastos.
a srta. Ana Dorathea Olsen.

Hoje: Dna, stsu« Wiese,
esposa do sr: Eroino Wiese;
Siloia, filha do sr. Dietrich
Siems; Dna. Martha, esposa.
do sr. Rodolfo Knopp,' o sr.
Teodoro Schroeõer; os jovens
Rachid Selúne e Arno W01-
ther, Sebastião Machado.

Quinta feira: os srs. fovi
no Roesler e Ernesto Koch;
o menino Carlos Alberto, fi
lho do sr. W i/liam Casielains
residente em Blumenau.

Sexta feira: o sr. Luiz San
tos) de Marcilio Dias.

Aos aniversariantes, nossos
-

� '_ ......
' . "

.. ,:
" . '_;... _ _,;., . __�' '., �." ; -.0 ,"

pm:abens. com voios de pere- .

nes feticidades.
Amanhã: o .menino Wan-

..

derley, filho do sr. Vendelino
Kloch; srta. Leonor Seleme;
sr. [oaquim Fernandes Luiz;
sr. João Petchow; Dna. Hul
da; esposa do sr. Carlos Ben,
kendorf e Dna. Maria, esposa
do sr. João Müller Jr.

Segunda feira: dna Judith,
esp sr. Bento Menezes. �

Terça feira: o menino Mil
les, filho do sr. Milles L. Za
niolo; o sr. Luiz Doerlitz e

suosesposa dna. Maria; dna.
'Gabriela, esp: sr. 'Loâo Etirst.

Enlace Matrimonial
Consorciar-se-ão, dia 4,

quinta feiro. os jouens Orlan
do Treml, filho do sr. Anto
nio Tremi e' Lia M. Viertel,
filha do sr. Alfredo Viertel.

A1tt!cipa'dámente cu l'npri
mentanios o jovem par, bem
como seus dignos pais.

Assinem esta folba
"

iilllllllmHIIIIIIIIIIIIIII�lIIllllllllllillll!lmlllllllllllllllllllml�llllmlllllllllml!lllIllllllllllllillllllllll!!i iillllllll!II'lllllIlllllm�
I ,��� _

As af�l'i1adas armônicas italianas :=�
'-

=-
.: ;;;;:-

....... ===-

de 2�-�p-l_20) baixos, .encontram-se à ve,nd� , ..�a
=

::- "'C�asa'Loq:renço Bubà
I'

l!mIIlIIIIIlIOOIllIIIIllII�lllHlí!iljlíllll'!IIIli!lilli!i�llilf!�IJ1ilIIl�i
,

-,,'� /

4SsocijçÍí1i j·grQ-AvicoJa Norte. VatariU6Dse
-o. � FUNDADA ,EM 24 DE JULHO ,DE 1952

Ca,nóínna� C�ixa 'Postal 127, - Sta. éa1tarina
'. .

,cCONVITE
t� _��

_

.

"
. pe ordem do' sr. 'Presidente tenho a honra de

copyidar' a
.

todos os SOelOS para a ,reunião, que se re'ali
zará dia Quatorze (14)'. de setembro às..., 13 horas' e meia,

.

na séde 'do', Elite ·Tenis Clube,
,

.

Canoirihas, ·30 ·de' agosto de 1952
ALFREDO GARCINDO

.

Secretário

Para. seu· T�ANSPO,RTE:
'SIRVA-SE DE QUEM QUI:Z;ER ..

-i- •

:
.'

Mp�,. se quizer ser, bem servido, sirva-se da

"Trànsport�d'ora' 'Wolfram 'ltda.

C·e'Campos,274
g�66-55

'-;: -�

CANOINHAS'
F. Schmidt, s/n'

112

f
'

S�erv}mos bem para servir sempre
�m_���amBm"B9""�fwam=!PBi••�WMEE,�!=r�!�T�mD�

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

'Saulo' Carvalho Filho An,) 6 - CANOINHAS - S. Catarina, 30 de Agosto -de 1952 - N. 219

Delegacia -)Auxiliar
A

-

� &:, Mbtorista Profissional
VI�O-n_ U Carteira de identidade

Certificado de Reservista - Ates.
tado de conduta e atestado de
residencia, firmas reconhecidas,

Transcorre amanhã, a data
aniuersdria do menino'Saulo
Cal/valho Filho, filho do nos
so prezado amigo Dr. Saulo

· Carvalho, advogado radicado
em nosso meio e pessoa que
desfrutr:: de gerais simpatias.
Saulinho recepcionard seus

-

.

amiguinhos e amiguinhas,
tendo, então, oportunidade de
constatar a estima de que
desfruta entre os

{fbrotos' da
· terra.

. <

1

"Correio -do 'Norte" endere
ça suas melhores felicitações
ao aniversariante e aos seus

dignos pais e avós.

c

"Para conhecimento dos inte

ressados, de acordo com o ra

diograma n. íi76, de 23 do cor

rente, do Major Inspetor Geral
de Transito deste Estado, comu
nico que no dia 11 de' setembro'

entrante, enccntra-se .nesta ci-
. dade a Comissão de Exame dos
candidatos a carteira de Moto

rist-as; devendo os interessados

ccmparecerem com anteceden
cls nesta Delegacia, afim de

providenciarem os documentos
abaixo descriminados:

de Policia

Falecimento
Faleceu dia 24 do cor! en

te em Papanduoa, onde re

sidia, o sr. Augustinho Tei
xeira de Lima, cunhado do
sr. Alfredo Trindade.
Pesames á sua familia.

Motorista Amador
Carteira de identidade e A tes
tado de Conduta com firma
reconhecida.

Observações: Serão isentos
dos Atestados de Conduta e

Residencia, os ftincionários Pú
blico e Militares. \, que aprE'sen
tarem oficio de apresentação dos
respectivos chefes de reparti
ções ou Comando de Unidades.

'. Os estrangeiros devem apre
sentar atestado de antecedentes

politicas e ficando, isentos do
A testado de Residericia.
,.

, .

Somente podem fazer exame

os candidatos que apresentarem
.

os documentos acima exigidos.

Canoinhas, 28 agosto de 1952

Erlgard Perdigão 'péreira
I

Delegado Especial de Policia

1
.

Agradecimento
�. ; .. .• ",",",\ .• ." ."'r .", •. -r.l' ii.

: Alfredo Trindade e 'Senhoi'8:,
vem por meio desta folha agra
decer a todas as pessoas. que
por qualquer: forma os auxilia-

.

ramje confortaram' por ocasião
'do falecimento de seu irmão e

cunhado

AUGUSTINHO,.
ocorrido em Papanduva, d{á 24,
'-do corrente e �acolbpapl;lqram 'o

corpo à sua uLtima morada, tor
nando

.

extênsivo este' agrade,c}.
mento aos �,srs. Erefefto Ben�"
dito Teréziõ de Carvalho 3r. e

Padre João Zelesny.
, • �

,<

A todos sua gt'ati_9ã9.- .

Papanduva, agosto de 1-952.

I

EDITAL �

Tahorda. IV Deseja, o requereu
te, porisso, adotar, legalmente o

nome Modeski, em cllla Iamilia
foi criado como filho. Daí requer
a V. Excia., com fundamento no .

Art 595 do C. P. C. que ouvidos .

os interessados e 0 representante
do Ministério Público, após a

inquirição das testemunhas abaixo
arroladas V. Excia, se digue de

.

ordenar seja expedido o necessa-

Faz saber 'a quem. interessar rio mandado determinando. ao 0-
'póssa que por parte .de João Lou-:

-

Iicial do Registro Civil do Dis
reuço Taborda me "foi apresenta- trito, de Maior Vieira que no 1'11>

da a seguinte petição: Exmo. Sr., sento- de,:.pasçimei1to do requereu-
· Dr. Juiz de Direito' da Comarca, .í.e seja av'erbado o nomeMODES
de Canoinhas. João Lourenço Ta- 'RI, passaudo o requerente a' asai
borda, cornuueute conhecido como nar-se João Mm-jeski Segundo
João Modeski 11, braéileiro, .sol- I Nestes têrmos, P. Deferimento. 1-
teiro, maior, lavrador, residente' nutilisando est.ampilhas legais o

no lugar Rio Novo' distrito de
.

seguinte. Canoinbas, '11 de setern-
Major,.yiejr�, de,sta Comarca, por, bró de 1951. p.p, AroWo" Carnei-
seu procurador e advogado' qlle ro de Carvalho 11-9 51, : 1]--9·-51.
e8ta �ubscreye vem' perante V. Testemunhas: Vito!: Fermjude8 de
Excia. expbr e requerer o scguin- Souza, brasi !eiro, lavrador, 're8i-'
te: I - O requerente, q8,scido em dente em 1\1ajor Vieira; Sarkis
22-12-] 927, documento íll nlo, é . Soares; brasileiro farmaceu trico, rc
ülho ilegivel de' Joana Koaski . sident� em Major Vieira; Antonio
Modeski e de Adeliuo ',LQurenço Maron BeG,iI;, brasileiro. co,rnerei
Taborda, 'tenho !Sido ..registrado

.

ante, residenté' em [vIajor ,Vieira.
simplesrnente corno João;' II, D�. ArC. Em cuja petição proferi o

do o falo ele haver sua mãe Joa,
. seguinte ,despacho.

na Koaski convôlado 'nupcias coni
'

Estevão Modeski, passou a assi- Grampeados os autos de 1110do

nar-se Joana Kúaskr Môdeski, que se possa ler a documentação_-
selldo requere"tê,' q.ue cónt:àva E!lpeça-se edital de cilaçãó das

·interessados· para que. contestem
P9UCOS anos de idade II esse t:cm, .

o pedido em 5 dias .. Jnnte-se cepo.
po, OI iado na casa 'de Estevão

tidão verburn ad-verbum do rc-
Modeski como filho do casal, re, gistr� de nascimento C�noinhas,sultando daí ser de todos conhe- .

cido COlHO João Modeski II; III 14/9/5L E.C. Cintra. Dado e pas-
. sado nesta cidade de Canoi'uhás

-Em conR�quenr:ia, criou-se p!ira o
. .

, , aos clf'7,esete diFlS do mes de se-
requerente UIlla situação constl'an- - .

,

. tembro do ano de mil novecentos
gedora, de vez que sendu conh.e-

e cincoent� e um. Eu (as:) Rubenscido e chamado peJo nQm� Mo-
R. Silva Escrivão o escrevi.•

deski, sempre que deve a_presen-
tar seus docUmentos, em público .Euclydes de Cerqueirit Cintra.

apaTece como João 'Lourenço 'Ta-,
'

Júiz' de Direito.
borda, isso à vista do seu regis- Certidão:
tI'O de nascimento; que exclusiva-

, Certifico que o l\)resente edital
mente, porisso o· requerente até está conforme o original afixado
a presente data não çasou civil-, n'o lugar de costume.
mente 'eis que jamais viveu ao la-
d'o de seu pai, dêle jamais reec- Ca noinhas, ,17 de �etembro de

beu um carinho e não. pretende 1951.

casai"-se adotando para a sUfl de- Hubens Ribeiro da Silva .

ceIldenci,B o nome cje Lour�nço Escri vão.

Clube. Canoinhense"
. Regerá 'os: destinos' do Clube
CanoÍlihense no p:roxirrio ano a

segufn,te diretoria/ vencedora n�
.

Assemblé'a de 24 do corrente'e

que ser� 'empossada na noite de
6'" de setembro, às 9,30., horas:
Presidente 'Alvaro Mallon,

Vice Pres, Osmar Nascimentg,
l' Secretário Os�aldo F. Soares,
2: Sec.cet. Cap �Jubal C()Utinho,
l' Tesoureiro rthass Seleme,
2 Tesour.· Dr, Aristides Diener,
BibJiotecário Dr. Adauto Allage
Orador General Francisco Ro

drigues d� Oliveir�, Cons,. Ju-
,

ridlco 'Dr." Rivadavia R Cor-rea;
Conselho "Fiscal: Dr. Oswaldo"S.:
Oliveira, Herbert Ritz,mann e

Oldemar Nlussi.

Juizo- .de Direito da Cornflrc�
de Cauoinhas, Estado de Santa
Ca tarina.

OtDi. Euclydes de Cerqueira
Cintra, Juiz, de Direito da Comar
ca de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na formá da Lei, etc.

riêi'NYU ':CASPA,
10UfDA' DOS CA·

,

BnOS, f Df'MAIS : �
'ar EC C O f S DO

��""-�;;;'_=;"�---. ���
P A R A F E/R IDA 5 I I
E C Z E !vi ''A 5,
IN·fLAMAÇOES,
'COCEIf(AS,

E I � A 5,
. �J::LA 5, ETC. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


