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A n0tfci�' hã"�er�ausa� cJós

têtnaçãd�(em (o.qo o teí:ritó'do"
do Estado> A' qioite' de ··ontem,

'

no salão nobre da ._Pr�f€itüra,
Mlinicip�l, durante unia,' sessão
cÍvica comemorativã da'<Sema
na:

.
da Pá tria, depois "de profe

i ir brilhante' discurso e de pró
ceder à entrega do Pavilhão Na

cional oferecido pelo Rotary lo
cal ao Grupo Escolar. Almiran
te Barroso, acometido' dermal
subito, faleceu o humanitário
rn'édiclJ Dr ..Oswaldo de Oliveira.

Prês� "do desespêro toda a

pcplllação,do Município chora

o inesperádb' desap::.reCimento
de seu' grande 'amigo. Em todos'

os semblantes (,i::"'imesmo 'estar

racimentoe- 8" rn:e�ma", increduli
dade', Parece -ímpossível que a

quele homem-que proferira em

polganté .oração patriótica hou

vesse caído fulminado" minutos
depois'.' ��, r,

.

��,.i�;��i'" ,

,

. Imediatamente ;assis.tidú' por
profissíonais que. {óm,�'i�tn. par
te na Sessão Civica; 'inclusive

.

- � -"':'!

pelo Dr. 'Oswaldp , SegJ.mdo -de

Olj:ve�ra, fQranj, bli;�gÊ!,dQS tO?OS
os esrorços para salvar a VIda
do nosso grande amigo.
Oswald? .de Oliveir�, baiano

.Ó'Ó, ';!I:.'. ",.

Grande "Festa Escolar
.....

..

R�aliza-se dia: 7 do cGrrel'lte,
eu; ,Pap,andnv;:l, gr��d,e f�sta és

coiar, cuJo> pn�duto reverterá
em 'beneficio do' ,G,rupo Ésc0lar
4aquela' localid:S:�e."

'
,

,

A' Comissão dos 'festejOs' tem
a han�8. de,çonvidar 9,povo,em.
geral :,pára :'a' dita "'festa;; ,'�,

_

DE
'dê nascimentc. . adotou Canoi ,

nhas como' terra natal. Aqui'
chegado mal começado ainda o

desbravamento da região,acom-
'

panhou o' desenvolvimento -de
Canoinhas em 'todas, as suas fa
ses, Como médico prestou à po
pulação de, todo o Município e'

regiões circunvizinhas os mais
assinalados serviços. A' custa

de/ inaudito esforço liderou a

construção do ."Hospital Santa
Cruz", -FEZ da medicina, em to
da 'sua vida, um verdadeiro sa

cerdocíé.' mítígándo j.J sofri�en-,
to de seus semelhantes, assis
tindo a todos, pretÇls ou bran
COS, pobres ou rícós, 'com a mes

ma devoção, o .mesmo carinho,
o mesmo desinterêsse. Somente
nessa faceta da sua vida há ma

terial para uma acalentada bio

grafia, ,não seda na palidez de
uma nota, como essa que sinte-".
tizaríamos a, vida profíssíonal
de Oswaldo de Oliveira.

.

"A par de�seus 'esforços como'
. clínico, há o Oswaldo de ou
veira homem público, Q políti
co militante: o ex-Deputado Es

tadual, o ex-Prefeito, o .ex-Ve
reador à Câmara dé Canoinhas.
Nessas atividades, como nas ou

tras todas, ele foi o mesmo ho
mem: sempre dedícs ção. e de
sinteresse, sempre .lealdade e ab-.:

negação. ,O Jdeal de servir foi
a córistante que norteou toda a

sua existencia, Serviu n no�sa
popiilâ'ç'ã:O::como médiéo; serviu'
a nOS·S8 "f; erra como homem'

públiéo�.�'. ;."�'
. �lt�Í"� <>';'

. ,

. Realizaçõéli -suas, fruto do seu
-
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JlIY�ntu�e ' Canoin,llense!':;: ,;

,'�' <��,"" ,� �sç;'" .

_,
��'

�' '�.�f.it
>

, Esffé, um , mes' predestina(1lo '3: ser gra.nde há.• História
de nossa ·Pátria.

."
'

i ....
�

Ás�i� comQ, <lOS' ,ihoin_ens ·tOC'l o destino,de sobressair
entre irmãos e 'cOliterripor1Íneos, pelos seus feitos; ações, tam·
bém aos meses é dado esse destaque entre os que compõem'o ano,

.'" Setembro 'tey�e tal fado. Coube lhe assinata�' a �urlança
de rumo nos de,sfinos do Brasil, nele se verificàndo o 'nascimen-

.

to de mais uma" naçiio�Iivre nas terras da livre" A�érica.
-

,�

'>,��' ,.

,', .'.,:,,' ...;" '

.-, .

:"- AQ' se, i'iiiciar;f'&�prin{�vera de 1822; as brj�às fagueir�s ,-

que 'um dia sêriam '(,:ql�badas por Fag�mdes. Varel� e Gonçalves
Dias _:_ já não mais:��gitàram a bandeira de um país colonial
e sim' de uma nação que p.?r si mesma se goverhava e dirigia:

O sopro da re'novação que a estação 'pri�averil traz

semp�� e' lança sobre a teria, parece que pairoú sóbre o novo

:-JIÍlié.��o,. q)le nascia.
,

,.. .

'

'��YI�' "�:,'0 Brasil começ'ou a�!'SER",'a "EXISTIR'i. ,':"
'.0, i\� '/i, .'

"

J.�{8< � ::J?�sde' aquele Setembro de 1822, passamos
i

nós, brasi�
�eiro�, a ;fe�tej'ar no Calendário, uma data grandiosa, a maior' que
'póae"Jer ,um pov,!; a d'it sua' independfmcia. ",'.'"

. , Porque s6. qU,anclo se emancipa, bastando-se a si mesma
e podendo sózinha governar-se, uma nação começa a existir.

';"'-
Cabe�lhe, entâo, trabálhal' e lutar ,com todas"as forças

ao seu alcance para manter e impôr se1llpre essa' independencia,
defendendo-a de ,quaisquer ameaças ou

.

perigos, venham de
onde possa,m vir. l'

• E' este o "Clttv-er, felizmente nunca esquecidó, dos bra-
sileiros de hoje, e :será ,Aambém o deve"'de' vocês, quando fo-
rem homens:'

, .

" "�"Fe,steie�;s,,' p�is, Setenlbl'O, <:como, o" mês feliz pata ó

Br!lsil�Glorihqtiem9s os homens que fizeram e mantiveram a

nossa�, independenciâ':lp6Iít-ica" "

E quando chêg�J a nossa. hora de .tud� dar pela inde
pendencia e iI?iegridadé"da ,Pátria. sejamos, verdadeiros patriotas
e brasileiros dign6s deste g'rande Brasil1 ,..;:

!!\
'7',-·-
iw*,§!�WF4HE &LLL

".' f

'.

seu amôr a C-�90inhas'e suspendeu as comemorações de'se
a.sua gente.' ..:

�

_ 30�t(anivêt�6'riê-. �O Gôverno Mu
,

. .Hoje todos choràul: "ãihatüreza niclpal decretou Auto oficial.
CClITIO que' prevendo já vinha cho- ". >. .'

.

trabalho edificante, da sua 'fn- .rando por antecipação: hómens é ·�.Morreu Osvaldo de Oliveira éo-

. teligencia 'p'".revilegiada aí 'es't'a-o'
.

Ih Ih' >
' "'- mc)"'frd'esd-aria,"'temoB ..certeza .. ser-

mu eTe!'!,' ve os e." Cflanças nao
'. , . .

no ..Hospital Sa rita Cruz, no. C· l·u'.-'·'·
.

,"

l I
_. -' vindo à causa pública "áté" o :últi-

u. .
con.seguem ('(1.11, ro ar a emoçao que I .

.

'�I" ." '.

be. Çanoinhensê, no Ramal Fer- a todos domina '

r-, ,mq a en;to, �nyo.1° n� Bandeira
roviaiio Canoinhas _ Marcilio' Canoillbas toda cobre�sede luto do Brasil- qu,e ête acabara de ,�n·
D" P

.' "
,. �, ;:�",', ';

.

.tregar ao ,GruPQ Escolar Almiran
las, .!}P osto de Puericultura As festividades �,'rm,emoratIyas

.. 1
te Barros.á." ....

.
. )". 'K;_.J�de .Tres Barras, no Hospital da da Seu.ann dá Patria foram todas É.·�"';, /\l.i

Lumber, testemunhos eloquen- suspensas O Club«. Canoinbense

,OLIVEIRA, c.'

....:

Ano 6 Caneinhas

"

,:d�_.,-;:','�

�ir!lor: ARolOO t �ARVAl�il , RC�illor �I� a�OSI� �e m��; �UlI�!RM[ �AR[lA '::�2i!I��;,'II�ASS SmM[:)
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: CIRCULA."'AOS Si}.BADOS é�

7, D E S E T E-,I Ü B ,0 : �
Prestemos homenagem comovida para o nosso,' patriotismo e liber- ,":{ -:�

e sincera ao herói nrotomártir de dade. E' dia em que os grandes ." 1
nossa Independência: J6sé Joaquim homens do, passado vivem com '-�. �
da Silva Xavier. '

, 'mais �inten�idade no coração. do "

'.

, Tiradentes, com seu.martirio, povo brasileiro, fazendo vibrar e
i'

, deixou na história nacional, uma
cantar rriais,ci"'fode nele a "sinfonia ('

p�gina empolgante de qmor à li.,. de bras�lidàde.
" ,,�, ' '

berdade.' . <:. T�vetítud?'; - prou{e�'sat. �! �;�
nhã brasileiro - em v:ós' ret;qusa'" 'a"
fé dos que' desejam.ver álcaJíçados

� os �loriosos destinos,do BrasiL"

Estudai ,cornr ,ardw': empregan
do. a. inteligência ,e _- toda a gene-;.
rosiaade de vossos" corações, ,

. 'Serviçeis assi�:'o BrasÚ e'u�
. dw.�,�v,osso; �as�ifíciQ sé re�ompe?
s,ara, por SI mesmo, na ,maiS nobre
das' retribuições;i:',quando ,ve�ifi
cá�rde�' qº�:;:p.ar� :à, grand�zl1- e f�
li�idafe��,a; :g�triá, concorl'este�.,
tamoeiI{ "com o •• ·vosso esforço'. e ":i
dedi<!a�ãdl

.

, ' ,I, ;" é��

fólhâ:Escolar .:�
. • <�"".

' -�

.
_t(caba de-, surgir! "ri�sta cÍ<;ia�"

de, um. novo orgão :d'e 'impren-,
sá, que sem dUvIda vem enri-

'

quecer'1o' nosso panorama. 'joi'-
nalístico,

'

'.'

Trata-se:de um pequenó jor
nal, 1l1as grande no' conceito,
denominado "Folha Escolar" sen
do f:ua direção composta unica
mente por alunos do ,Grupo Es
colar "Almirante, Barroso", "

"i ."
!",., Com estas modestas ·linhas,.

'Dom DanieL l::Ióstin ., : GÜmprimentamo:'lo·" augúrando'.
,

" longa �xist�ncia e BlenQ êx.ito" �
Comunica-nos'o sr. Vl'ga'.rl·()·,' que' ,

, -

em'iilsuas a�plr8ç()e�.' ,
.

.' ...�. ',.. !

a 27 do corrente, esta Paróquia '.; ';,;c �
;h'

.. receberá a visita..,�de Dom Dariiel
Hostin, preclaro Bispo desta Di
oce<;e, S, Excia. Rvdm,a.' nesta b
cl1-sião procederá ao bati�IÍlo dos
'novos sinos gm; a t\latriz acaba
de recebeI',

.

.;;:.
" 'c, .,':,�,\,;,

Todas as Associações Rtdigiosas
fO�B:.� designadas festefrifs para as

,�comemo'!�élçÕes que, se'�. r�alizaJ'ão
'no'· dia,,,..28 ,

.

)
� ..

,

'" p'
"�,

.,

Na pl'6ximá:':..eJição entraremos
: com .maiores dJhlhes

S.lntêl� Catarina, 6 de Setembro de' )95� .,.. Numero
�--�--------------��

.i
,

, Enlace' '�lIatriniônial' .

,
..

Efetuar:se-á 'quint� feira 9i�0�_'
xima- dia' II o' enlace matrimo
niá1 'da, >sEnhorita Dinorah filha
·.do "sr, Nic«ü4}l e; pna, rempp�:;:
'ria FUl'tàdo, com o sr., 'Djiürria
filhó do �r. G::.oLiel�'e D'óé. 'Te·

'

..

:
..

� 'c

reza, .Nr e�1(:'ze:..;.iresj denf�ss �,êm
CUrItIba. ','I: '

.,
.

. ."'. � �
O ato civil :ria\ la 'Ç10�;

,I?�es da noiva será
'. ,O,l:8S

'e, o. re]i.gioso'na JYIa risto'
'Rei 'ás 9,30 horas,'.

':�.d: Anteerpadamente;:�'
i :tamo-s ,i)s 'futuros nuJíie

...._�_IiIiIII��__��iIiiiiI__IIJ!II_IIIIIII.._�_�..��_1IIil5:lllU_..�:��:._..-;.�=;:�.;.�_...;;;..1 dignissimas' famU'

APRESENTA

'�HOJ,E:- A's 20 horas,

Linguas Ferinas,
Já Republic Pictures e o final
da série MULHER TIGRE
, '

-t:��,.
� '_,' "

..,',

Ã'lnabhã ás';14 horas
Um Emocionante Far-west'

com Charl Starret em
,':;'" "

.

,

'

Bándidos do EI;_
..� " .

• ..••

" 'C
••
dorado

.

,

Ele,"no dia 2\. de a'hriI ,de 1792
lançoú a semente feéunda que
frutificou a

..

7 <te Setembro, nas

margeií!) do -Ipir�nga. '�',
.

.

o :,fiual da série MULHER
·TIGRE·

Homenageemos, tambem, 0-'pa�
triarca. Tosé Bonifácio .de Andrade
e Sílva e a fudos os. idealizadores'
de nossa independên�ía, 'e aó imo"

,
� pe!lIoso principe D, Pedro que a

realizou exclamanUo, às. margens
"';ôo IenJúrip ,riacho Ipirl1-nga:�' Ca·
�aràdas1 ,As côrtes· pe Lisbôa,qu�.
:reI.l;l. lfesmo esçravizar O· BràsiI;
cUlPpre, portimto, �declara'r já a

sua ind�pendência, Est�mo'S defi
nitivamente separadôs de Portugal1
E, alçan�o a espada, num gesto
de' énergia, e' entusiásmo" gritou{

,

'''lndep,endênciâ ou'Morte1"

'E êssêJ'g�it;� �tie �a�cou o ma

ior momento' 'histól'ico-. dá
.

vida
'. nacional, ..eboou possantJ e sonóro

.

,do.Amazonas ao prata, no dia 7"
,.de· Setembro Je 1822 1 .

,...

compltta O pf<'igrama a comá:
.

dia ,'dôs :rres Pateta�/;'
As 17 € 20 hrs.

.:.;;,�

,O Filme que toda �. 'cidade
esp'era',' um 'filme, comple'to de
emoções e aventuras, um fil
me'que reune o maior elenco

.

,
ia' apresentado '

'DUELO AO SOL

"

... em Tecllic<,lor '

'Segunda feira: (REPRISE)

Assim, a data de amanhã assi
.
nala o aqiversál'io

�

natalício l�do
,l\rasil livre e é a data simbolo

"Corrdo do' Ndrte',! envia
ao distinto

.. ca,sál, 'seti'· a lJr? ço;
com votos dê p�rehes feli;-
cidades,

,\ <
.

Terça-feira:- A1?s 20 horas

TEN'SÃO _

\ 'ii .
.

.' I ulIl filme q,ue Re define, de
.

, "'" �pontll â pontá, em seu titulo!
estrclarido, ',' Richard Basehart
e Audl'ey Totter ,. Filme da

I
\

Metro GolwiU,.;Mayer
.

Finàl da Série �

A Rainha do· Congo
Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-feira:- A's 20 horas

Bonequinha Linda,�,

lU •

MiliMíf·

em Tecnicolor - um' filrrie qu.e;
ficar� I1l;l memoria de. 'todos os;
ámagtes dos grandes filmes,
Estrélarido J lJ ríe lia ver e Mnrk
Stevens.,- da Fox Film do Brasj]

Paia Sabado,' .dia 13

,��gonh� D��,or,��>
- 'A's, 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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16ENCIl JOlO SELEME
Distribuidor dos afamados caminhões:

"�.-, ' -.
.-"

� i

. Mercedes' Benz -"Renault
r

- Federal
�Autómóveis Mercedes' 8enz e D. K. W.

Tratôres HANOMACi. e REHAUlT.,
'M:otores Estacionários e

'.

Conju'nto$ e·

létri(os . Peças e A·(essórios ém geraL
,-' e

OFICINAS ·MEtA.HJeAS .

Rua P. Pereira, 16 -,Teiesr:: .Se�inãó � Fone, l79
(ANOINHAS - Caixa Post�I,.� 12

;

Sta.· (atarina
,

�----------"I------------------�----�

Casa das Tintas e p'fivina de Pinturas
Irineu· Consla·nt'in,o

CANOINHAS - Rua Coronel'Albuquerque - Stà. Catarina
�

.
� ..."'... "

."-

'Marmo�inas - Decorações _- Deserrhos -. PíÍ{tura,
de Prédios em 'Geral .- ''Let-reir'os .

em quálquer
estilo ;. La,qtieamento de Móveis':'

Preços Razoáveis - Serviço Rápido e' Garantido
�, ' Hix'

________________________n...I __

.............................. II••••••••CI••••••••••• 1! •••• 1iI•••••••••••••••••• a••••••••••••• SI •• !II•• CI••••O
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�1 Ban:(o Ind. e tem .. de Ste. Catarina SIA ,�i
�i Matriz: ITÀJAÍ . "'�-

-

\En�ierêço telegrafico: « I N C o li' ii
:: t�,...

.
r'

• :: •

" "

:: '. TdXd,S .

de Depositos ::

n i .. êOHIAS�nE :.MOUIMEHfO ", �OHiA� A PRHZO: �.�
n, _A Disposição', ,..

� 2%a. a" Com aviso- de 30 dias 4%a. a. ii
',ii Limitada': ; ': <>, 3%a,' a. " " "60 " 41f2%à, a. ::

,:n Partic.ular -.;.. . C '�.� 4%a. à. " "." 90 " 5%a. a. !S
. !! Lim�t�da�Especi'apl:y2%�. �;.

. " " " 120
. ". 5%%a. á, ir

ii ., .1,.: !�.'" ", ,.1 ano
.

6%a. a. n
ii .. ' DEPOSITOS POPULARES 5%' -f)o' ". 5!

.

ii Agenda rrests Cida·de·à P��8'ça Laur� MUner, esq. R. Major Vieira �5'
•• .�>: .

'.
.

.

.

.
••

'n Ab;ê·:lún�··:çor:ità 'no "Ir{éo" e 'pague c'om ch�quel �
:: �.

• • ',' :".:� • •

'> •
, �::

::=::::::==��I.�:::::�.:�::::=.:::=:::::::::::::=:=�:I:::::::.:::::::::::::::::::::::=:.::::::�,;:::::=:
. '. :#

'!.;_, . <' 't"': ./i.:
.• , �/.

Dr...Arolde .Carneiro de Carvalho
ADVOGADO,

, '(!:n:scrito: ua, Ordem. dos Advogados do Brasil, Secção do
.

"

'

� :r;stad'o 4e. Santa Catarina, sob no, 360)
-:;."

,
. ,....

�f ..

. .:,. ," ""
• .. i. .......: .......�"!. ......

.! .,:
_

� .>__!'. i; '
•

•
'c' Inveptá,:çios,. cebranças, contratos e outras' causa,s

.

cíveis e éomereiais, Direito .. industrial e legislação do'
,

,

!fa�bal�5>', _.
.

"N aturalisaç�es. � t�tulos dedarato_rios.'., I� .' ;'. _:. Causas CrImmaIs. ,

�.•••'............. ''; 'I' )
••

1 '

"

R,lia 'Vldar' RIi�é>s.' ,..-..

,.

Canoinhas S. C.'.,

"
..,," I"

DR. SAULO CA�VALHO �I
.

'.

Advogado
.. .','

-,

> I
Escritorio e residenc'ia'

Rija Coronel Ãlbuquerque sln Fone 105
Canoinhas S. Catárina

.

I
I
i
í

--------.::---...._----------------,,: J

.
Valentim Banach Sobrinho

torna público que' está pro
ibindo caçadas, pescarias e

invasão em seus, terrenos,
em Lageadinho, não se res-

. Referido cavalo desapareceupónsabilizando pelo que pos- da residencia desse senhor no

sa 'acontecer aos que não ,düi p de junho.
.

atenderem o presente avisor-! c·'· '·
...·f·'· .:.:�.; d'

, , ". . r: . I a LI lca-,sf a quem er 111-

Major Vieira, 'agosto de )95.2, ,>i'6r:níaçõ�es, à i.edação desta f�1I:1a.
.

o,! ,_.' .,� �J 't'.l .. -1, _:', '"" -7,� _. -s.
..:-,

., ;i;t •

, �_' .• : J ,(

, ::;-

,.

'Comunica a sua distinta freguezia, a, s,u��:�;rri���ªã.nça .

para a Rua Vidal Ramos, 60, Via Centro ds': S,:au�de:.';�;.Q,é,mi.
tério Municipaf, 'onde � aguarda e agradece a'·pr-.e:�er.en·c"i��·cóm
qual senlpre foi qistinguida palo bo'm povp .:désta,c'cQdf6 de
6utrâs"locali'oades' e as quais, continuàtá servi'ndo com 'Oa)nes-
ma boa vontad,e de sempre. '

;;:

LJ.NGEHIE ETAM' "A LFR"ED O' SCULTETÚS
;."" ...

"llc

Engenheiro Civil. - Arquiteto .

. .".

, . ;."

A'ceita encomendas de Imagens de· todo ,ta-
� �

� ,�

manha, material e invocação, tanto como. de re-

tratos" inalteraveis para tumulps e foto .. letreiros de

porcelana.'
.'

." \t."
'. -'., ./ ,.". Fâ�$ .UQ!!!. visita 110 Cemjtéritl JWnnillilf�lz' ;O�:Jí9A:,��P

wp
=

__ I!!It!f§!PWMI ..�'n
- �·I interior� 'verificândn nossos .traBalhos. '"

.

'::
�" _,

.

DR. 'GE.NT�É����ES -Fl LHO I Não tivemns ne5seniuco anos de a.tlvldades, nenhuma
F,ormado pela Faculdade de Medicina da Unive�sidade �e Porto Alegre reclamação, dai ii eficiencia do material· empt1egado.' '.� .' '''o ;fI:'

Ex-Oficial Médico da Aeronautica - Prática nós Hospitais de P. Alegre' . ,
. _

I
Cirurgias ClinicaGara"- Tratamento pré;nupciai e

...
Pe,didos para F. inados deve,m ·,s

..

ar
pré_-natal _

_, Especi'alizado em, 'doençàs 'de crianças .

C?!lsultório �nexo à F'armácta !VIacha��.�=:: Residência à Rua feito,s cO.m .. bastante �\ntec.edên'cia�GeL Alj:mquerque, F()n� 2&8 _ C�noi,���s - �Sta, Cata.ri�a �. '.' '. ,',
,. ''': ..; ".

.

....�;. .:.
'

� 'é,.
.

___�z W· ; 1ijI....$ ,_botr,,� '''� II:IIIIII IIIolIIm'II� I__----iIIIlIiIII_IlllÍll!iIll!llll_-IIIÍIIII'''·

. de fama mundial
..... .)

dlstrtbuldor excluslvo-

Casa Erlita

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA�lIVROS

Reg, N. 0452 :._ eRC/SC
,aceita escritas avulsas, contratos,
distr�tos e alterações sociais, re

gistro
.

de livros, firmas, etc.
PAPANDUVA

.'Moldurás:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Can�inhas Ltda.

Tem bom gosto?
Tome Café

8tH. Tereza16-P ;..

COHSTRUCÕES' EM GERAL'
.

Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões
Reformas de casas e outros, serviços

'. Projeto e fiscalização pelo preprio engenheiro.
I

ORÇAMENTOS SEM COMJ?ROMISSO.
Encarregado em, (enotnhas João Venando

á Rua (urhibanps sln 14x

·�Jlillí�!lllilllll1III!!liillllll!!I!illlllillllllllhlilfmllllllill!lil.IIIIIUlllhll!lliIIIUlmlumilllllllllillilllm!11Ilhl!llllllH��dllm
-� As a�amadas .armônicas italianas �
�. Elli GcE N T'lL�1 .�.,
__ de 24-80-120 baixos, encontram-se à venda na �
:= Casa Loure'nço Buba ::,

jillllllllllllllliillllllll!!llij�!I!llmlillllllllill!ll1illm1IIIIIIIIIIjllllllllllmlllllffillij�lI!llIlllll�mllll"IIIIIIIIIIIIIHJüWIIIIlmml111111111lilllil111lflij
Cavalo desaparecido Calçehiha

k saúde das crianças
.

E speclfico da dentição

O sr, Liberato Gonçalves, re
sidente em Barra Mansa, deste
Municipio, solicita informações
à respeito de um cavalo tosta
do claro, mala-cara, 4 pés bran
cos, mancha branca no lugar
de. arreio, uma cicatriz na vol
ta .do quarto, a par do ra bo,
lado esquerdo, n. ,75 na paleta

. esquerda.;

A CALCEHINA é um

produto clentitlcamente
dosado � contém todos

. os elementos necessá
rios aos diversos orgãos,
em formação das crían
ças. Impede toda e qual ..
quer infecção lntestinal.

Em jodes as .farrnáclas..

)�., -

,;

Monumentos, Jâ.ZJgos,
• ;;.J'

..� 'IVüi�z�leq,s"
'

Altares,
.

'Pias, Escadarias, Pla-

.:·,'Ca5, :Cntzes, Vasos,
.;,....

'

�., "

. Anjos, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bilhete do Rio Amanhã no CINE TEATRO VERA CRUZ

.

o Presidente do Instituto do Pinho e a

Crise da- Madeira
POF Jayme Borja

Venho acompanhando com in

teressa os trabalhos para a debe

lação da crise da madeira. Em

começo muita conversa fiada e

Dada de solução. Já havia entre

08 madeireiros e membros da Jun

ta Deliberativa do INP um desa

nimo completo. Deputados do Pa

raná, Santa Catarina e Rio Gran

de do Sul substituiam-se na tri

bUlia da Câmara pedindo provi
dências e fazendo criticas á 1110

rosidade do executivo. Uns reprc-
.

sentantes em atitude vaailinosa

outros bravos e incesivos, todos

êles porém com o mesmo objetivo.
Entre estes últimos quero desta

car os senhores Artur Santos,

Daniel Faraco, Waklemar Hupp e

Wanderley Junior. Êste. quando
reunidos no Ministério da Fazen

da sob a presidência do Minis

tro Lafer, estaudo se perdendo
tempo em divagações. interrompeu
• conversa' dizendo: "Senhor Mi

nistrol V. Exceleucia revela pela
sua fisionomia que está cansado.

Acho por isso que -nâo devemos

perder tempo, entrando rogo no

assunto que aqui nos trouxe. O

deputado Daniel Faraco, em nos-

so nome, dir-lhe á o nosso pen

samento".
- Muito bem, disse o Minis

t.ro. Tenha pois a palavra o ilus-

tre interprete". ,

E foi assim que se iniciou a

VALEU A PENA E�PERAR POR ,.

.,

"

SEl-'7N1eIC•
-\':.'

UNR DIIS 0110 êSTRELRS DE

" O&.
etm����

O FILnE I1ILI'ONARIO DE
DAVID O. SELZNICK

discussão das primeiras providen
cias a respeito da crise da madeira.

A ação dos parlameutares foi

decisiva.
Outra figura que desejo ressal

tar é a do sr. Pedro Sales dos

Santos, Presidente do INP. Quem
o viu no trabalho afanoso lidau

do com os madeireiros, de um la

do, e com {JS representantes do

CEX [�/l e membros da represen

tação parlamentar, de outro lado,
é que pode, como eu o faço, a

firmar que foi ele um verdadeiro

heroi, Houve um dia que o sr.

Pedro Sales, irritado, disse em

voz' alta: "Se não houver uma

decisão imediata. largo esta fun

ção"! E passou o ilustre Presi-.

dente do Pinho a ter uma atitu

de altiva e enérgica com o apoio
entusiastico dos membros da Jun

ta Deliberativa. E, então, () pro-
. blema passou a ser olhado com

maior atenção, at.é que, ante-ou

tem, a CEXIM resolveu entrar

no terreno prático e na sexta-feira

próxima, constituida, como foi, a

Comissão m ixta que orientará a

exportação, já admitida, começará
a execuçãu do plano estabelecido.

Não há pois, mais duvida que
.

a crise da madeira vai ser debelada.

LOUÇAS e �ais LOUÇAS

na Casa Erlita

.CHECiO.U
"DA-:

SUl (AI

"'pode-se remtnd4; m';as co_m- .

ptrjeitiio''''' rapidez, sem ne_cessid�e Ho,;e se cose
de acessórios. Basta enfia, J
" meia no braç o l iur e da,
ELNA e faz" o remendo.

Encaixada no braço supe,ior da

ELNA, a lâmpada projeta b.. suave
dirttamentesôbreot,abalho. Toda ilu

minação suplementar - que mal c%

(adá fraca ou demasiadamente inten

sà prejudica II 'Vilta .. é desnecessârie.

Num instante a linda malinha meta

lica da ELNA é transformada numa

cômodamesapara os grandes trabalho,
de costura. Ess« malinha torna a

ELNA amáquina de costura perjeu«.

diferente

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 incomparáveis: braço

livre malinha metálica que se transforma em mesa de

trab�lho, motor elétrico silencioso e iluminação embutida,

No braço livre da ELNA, todas as meias, de sêda ou lã,

bem como mangas, etc., podem facilmente ser costuradas

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

6,5Kgs. A maleta, além de servir para o acondiciona

mento e transporte, é uma espaçosa mesa de trabalho,

adaptável. A iluminação embutida projeta uma luz suave,

diretamente sôbre o trabalho, sem cansar a vista.

Um engenhoso dispositivo permite uma marcha regular,

com velocidade reduzida, de modo a se podet executar

facilmente os mais delicados trabalhos de bordado.

tia. de MÁQUIIIlS ELNO DO BRISll
.
Curitiba Rua· Barão do Rio Branco, 41, sala 515 .

Revendedores exclusivos

Representaç6es Tupan
nesta. praça:

Ltda.
Rua Getulio Vargas s/n _' Prédio Casa Branca

E S 'p O R T E 5

'. \

.,

\

\
'.

Vitorioso o Canoinhas no jogo de domingo
A situação do certame da LEC - Duvidosa

a vinda do Paisandú - Outras Notas
No prélio de domingo frente ao

Bela Vista. conseguiu o Mais Que
rido mais uma brilhante vitoria.
O jogo agradou plenamente tendo

os toldoanos repet.ido a façanha
da contenda frente aos alvi-celes
teso Com sua defesa muito firme

pregaram um susto aos brotinhos.

O primeiro 'tento marcado por

penalidade máxima na primeira
fase, assegurou uma posição fir
me ao conjunto de Acácio. Mi
nutos depois, Pedrinho da agre

miação alvi-rubra, em belo chute,
consegue empatar a peleja, ter

minando o primeiro tempo com o

empate de um tento Na segunda
etapa, Pedrinho novamente con

signa um notavel tento e ultimo
da tarde, dando assim a vitoria
ao "Mais Querido". Apesar da
forte resistencia toldoana, o con

junto alvi-rubro atacou mais, teve
um padrão de jogo mais. desen

volvido, sendo infeliz nos arre

mates, perdendo goals certos que

poderiam aumentar a contagem.
Waldo praticou bonitas defesas.
Salvador esteve bom. Altarniro
na defesa agradou. A linha mé
dia funcionou bem, ressaltando o

trabalho construtivo de Adâozi

nho A marcação cerrada de Ira>

já e Lolongue, permitiu a Pedri

nho na direita assinalar os tentos.

Ruy teve uma boa atuação. Ca
beleira teve um desempenho a

altura; possue muita fibra. No

conjunto do Bela Vista, aprecia
mos o jogo de Fubá. Acácio tam

bem teve oportunidade de prati
car defesas de vulto. Atuou a

partida o sr. Oady Nader. A reu

da oscilou entre oitocentos e nó

vecentos cruzeiros.
� Na preliminar, apesar do

jogo mais eficaz da equipe alvi

rubra ..
terminou com o placard

registando um empate por dois

tentos. A atuação do Sg. Guedes
foi fraca.

- Comemora amanhã mais um

ano de existencia o Ipicangu F.
C.. uma das glorias do nosso es

porte. Para o prelio principal foi
convidado o Paisandu de Brusque,
porém devido às fortes chuvas é

duvidosa a realização deste sen

sacional embate.'Aguardemos -atê
amanhã.

- Com I:!- rodada de domingo
último é a seguinte a situação do

campeonato da Lec, 'por contagem
de pontos perdidos:
I: Canoinhas e Ipiranga, O p. p.

2' América F. C., 3 pts. perdidos
3'_ T. Barras S. C., 4 pts, perdidos
4' Bela Vista com 5 pts, perdidos.

- A primeira rodada do Tor

neio de voley "Triçolin", terminou
com a vitoria do Grupo frente à

equipe do Quartel. por 15 a 5 na

primeira e 15 a 6 na segunda
partida. Venceu a Soco Esportiva
Erval o sexteto. do Ginasio Sagra-

_

do Coração de Jesus na melhor

das tres. A primeira partida per

deu por 15 a 11. vencendo as se

guintes por 15 a 8 e 15 a 2.

- Hoje a tarde, na 'Cancha do
Elite Tenis, fazendo parte dos

programas comemorativos ao dia

da Patrie, teremos Í1m torneie do

Woleye um de Ténis, patrocinado
pela Prefeitura Municipal.

- Espera-se para dia 28 do
corrente a iuclusão de Sa va

na equipe alvi-rubra no jogo sen

sação frente ao Ipirsnga.
- Cury o tecnico do «Mais

Querido» está agindo com vonta

de para preparar o onze alvi-ru

bro em ponto de bala. Se houver

cooperação geral, acreditamos que
seus projetos serão coroados de

pleno exito.

OBSERVADOR

Foto João .
__ 7'

•

O SEU FOTOGRAFO

Praça Lauro Müller

CANOINHAS -:- Sta. Catarina
-,----

Completo serviço de atelier

Reportagens - Secção especializa.
da para amadores - Venda de

filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NOR-TE

PREFEITURA MU��ICIPAL DE (ANOINHAS.
.

Balan(ete da Despesa Orçam.entaria referente ao mês de Julho 'de 1952
Código
Local

,

TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior '--;:-mêS ,--Tot�
8 21 2

8 21 3
H 22

.

8 22
8 '23
8 23
ti 24
8 24 1

8 24 2
8 5
8 51
8 51
8 53
8 53
8 7

"

8 72
8 72
8 73
8 73
H 8
8 84
8 84

8 84 2

'8 9
8 94
8 94 1

8 94 �
11· ....

9dl
9 oo
-9'00 1

-

9 �
<l, 2:4
9 24'-1 .

9" 3' ,

9 '30 .•
·9.30.,1.

..

9 ,34.2
9 34 ,3
9 4

9 94 2
� 9 94 3
c,'

9 94 4
9 94 5

I 9 94 61L 9 9� 7
9' 94 81

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
Combustível para veiculas em serviço de estra
das e pontes
Custeio fie veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal varíavet .

Operários serviço de limpeza públíca
Material de consumo
Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL .

Material permanente
Para serviços .de próprios municipais
Material de consumo,
Para serviços de próprios municipais

ILUMINAÇÃO 'PÚBLICA
Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de 'I'rês
Barras.· �

Energia para motores, reparos de instalações e ou
tras despesas

DIVERSOS
Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de orde� r�r�l,consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias
Aplicação da taxa rodoviária

.

, ENCARGOS J)IVERSOS
PESSOAL INATIVO

Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias, cprreios e
telefones
Despesas imprevistas

.

Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a Agostinho, Teixeira de Lima
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão a João Florentino de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

CREDITOS ESPECIAIS
AqllÍsiçãcJ terreno edificio Coneios e' Telegrafos
Vencimentos çlo Secretario em disponibilidade
Saldo aquisição M'lt,ouiveladora
Aquisição Bonus do E:;tado
Mecanização S2I'viços Con tabeis

Cr$
Rest(ls a pagar de 1949

Restos a pagar de 1950
Restos a pagar de 1951

SOMA CR$
Saldo para agosto

SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesouraria
No aanco "Inco"

Canoinhas, 31 de julho de 1952-

Gilberto A. FQnseca
Besp. p. Contador

Edgard Mayer
Dir.etor da Fazenda

393405,80
3.606,,10

2.870,00

28.247,30

4.1.512,60
36,009,40

18.913,50

800,00

3.000,00

670,,00

54.697,30

9.480,00

596,00

400,00

349,00

2.108,30

435,00
1.035,80

3.050.00

39745,80
3606,40

3.219;,00

30355,60

41.947,60
37.045.20

21;963.50

800,00

4200,00

670,00

77,297,80

11.060,00

1.028,00

1.200,00

22.600,50

1.580;00

4,32,00

3.266,00
.

600,00 3.866,00

'700,00 1.333,00 2033,00

23.888,90 162,90 24.651,80
4,.221,70 2.346,00 6567,70

28.410,00 4.930,OQ 3�.3:10,00

2.599,40

8.000,00

2.779,00
500,00

500,00

2.827,60

12363,60

10.200,00
18.000,00

129.638,60

25.000,OÓ
154,638,60

154..638,60

2.8?_7,60

14.963,00

10.200,00'
26000,00

810,00
19,033.00
3.500,00
2.500,00
3.500,00
.3.000,00
715,00

7.495,00
1218.262,60

40807,30
14.182,5ó

100000,00
442.700.00
25,000,00

1840952,4,0
15.000,00
52319,10

316.380,10
2224651,60
35.224,50

2259876,10

810,00
16.254,00
3.000,00
2.500,00
3:000,00
3,000,00
715,00

7.495,00
1088.624,00

LJ,O.807.30
14.182,50
100.000,00
44,2.700,00

Benedito T. Carvalho jr.
Prefeito

1686.313,80

15.000,00
52.000,00
316,380,10

2070,013,00

24.600,40
3-18,20

6-9-52

Parágrafo I': - A conces
são serd jeita em clausula de
inalienabilidade durante cin
CO anos e obrigatoriedade de.
iniciar edificação em 12 me., Decreto n. 64, de 4·9-1952.
ses e conclusão nos 18 sub- Benedito Terézlo de Carvalhosequentes, contados da data Junior, Prefeíto :

Municipal deda assinatura do contrato sob Canoinhas, no uso de suas atri-pena de caducidade. buições ..
PUllíg.ralo 2:, - O pte(:o Decreta:

da .

clJncessão se1'd de C"$ ...
Art. lQ - Fica transferida da

4,OOO,OO(qurJ[II mil cruzeiros) 10caJidade de Palmital para Po-
.

por lotp, pagdvt'is a vis til ou ço Grande, distrito de Papan
em vinte e q1Jt..Im prestações' d4va, uma das escolas alí exis
mensais e iguais, recebeJ:ldo o tentes, em virtudé da criação
tllnclO/ldrio contratante a car- de uma escola estadual.
ta de afort.l1'Iwnto df'pois de Art. 2° - Este decreto entra-
integralizado o pagamento. rá em vigor na data de sua pu

blicação. revogadas as disposi-Artif!�] 2: - rica o sr. Pre- ções em contrario.
feito MuniáPal aut01izado a
doar gratuitamente ao Sr. Bo- Nomear interinamente.
leslau Kwifcien, ex-expediciu- De acordo com o art. 15, item
nario e tizncionario Munici-

"

IV, do Decreto-lei n. 700, de
pal, um dos lotes referidOS 28-10 1942.'
n(!sta Lei, atendendo 0$ reLE
vantes serviços por éle prestados à Municipalidade.
Artigo 3': - Fica autorizado

tambem, a permutar um dos
citados lotes çom outro' perten
cente ao sr. Joaquim de Paula
Vieira, no prolongamento da
rua Senador Schmidt, necessá
rio a retificação do alinhamen
to déssa.

Artigo 4': - O sr. Prefeito Mu
nicipal poderá exptdir decretos
regulamentando a fiél execução

Governo. Municipal
LEI n: 190, de 20-8-1952

. Autoriza o Poder Executi
vo a isentar de imposto' territorial ao Sindicato de Oficiais Atlatcineiros e Trabalha
dores nas Indústrias de Ser
.rarias e de Môoei de Madei.
ra, deste Munícipio.
Benedito Terezio de Car

valho Junior, Prefeito Muni
cipa! de <Canoinhus, Estudo
de Santa Catarina, faz saber
que a' Câmara Municipal de
cr e/ou e eu sanciono a segninte lei:

Artigo I' - Fica o Preteito
Municipal autorizado a isen
tar de imposto territorial, ao
Sinuicato dos Ofici-ais Morei
néiros e Trabalhadores de
Industria de Serrarias e de
MóveIS de Madeira.

. Artigo 2 - Esta lei entra
em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições e!71.

.

contrario.
Prefeitura Municipal de

Canoinhas, em 20 de agostode 1952.

»:

Pessoal-fsso
Apõsentados ,

lNDENIZAÇõES, REPOSIÇõES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas /

Restit, de iÓ1'P e taxas de exercícios encerrados
•. ". ,ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fi;xo·.

.

Para, substituição de funcionários e extranumerá
rios Iícencíados

9 31 Pessoal vai:iavel
9 '81" 1 Para admissão de- extranumerários
9�

.

�4>
.

Despesas. diversas ".

9 . 34 1 . Construção de .prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
'Construção de, casas populares
Salátio família '

.

.

.

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO,
POR ACIDENTES

9 -H Despesas diversas .

9 44 l' Seguro contra acídentes no trabalho
cj 4+. 2 . Seguro de bens moveis' e imoveis
9. 8 '. 'SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
9 8 t, " )'jespe�as. d_!.versas. .."
9.: 84 1

. Contrlbuíçôes a institutos _de' aposentadorias,,

L. B. A. e S. E. S. I.
9: IH 2 EmoÍumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
9 -, 84 3 Subvenções concedidas por lei a diversas institui-

_.}ções.. 'A .' _ ,

G'
r •

d C
.

h "9 IH 4�' AUXIllo a" ssociaçao pro masio e anom as
.9.' 8� .5. ãuxi!i0!t Associação dos �x-Combatentes do Brasil

.

:- Secção de Santa Catartna
DIVERSOS

_

Francisco Müller para exer
cer o cargo de Motorista. Padrão
O, do 'QUadro Único do .Muní.
cipio, criado pela LeiMunicipal
n. 183, de 7 'de junho de 1952.

Nomear: para estágio proba
tório.

Autoriza o" Poder Execuii- De acordo com ° art. 15, itemvo a aforar, doar e permu- II, do Decreto lei n. 700, de,>

tar lotes urbanos- pertencen- 28-10-l952.·tes a,! Patrimonio Municipal. Osrnarío, Ródi'igues Martins
. Be1t'dtÚo .Tereeio de Car-, _ p.ara exerc_er o 'eargo de Moto
valho "Iunior, .Rnreito Mu;ti- rI.sta, pa<:irao. C?, .do Q�adro u
cipal-de', Ca�lOiith:qs, Estado m�o elo l\_'1�mqllno, ,�flado pela
de Santa Qatqr��«J, faz saber �el MUnIplPal n, 183, de 7 de
qU6 a Câmara. Ml�ni.Gipal de- Junho de 1952.
eretou e eu sanciono a seguin- Nomear, interinamente.te lei: -

De aC0r�Q .com ri art. 15, item
Artigo l: ..;_ Fica o sr. Pre- IV, do Decreto lei n. 700, de
t't M

.,

I I
.

d 28-10.,.1,942,
.

er o unicitu: au or,,,,�a o a ..
,conceder ,nn aforamento a'

. Fídéles Carvalho do Prado pa
. ra exercer o' cargo de Profesfuncionários do Mu,nicipio,do '

E U sor, Padrão I, do Quadro Uni-stado ou da: niõo, que não
co do Município, para terexer-sejam p150prietáriQs q_e outro cio na Escola de Gralha, dístriimouel 'na zona urbana ou

suburbana, residentes -nesta to da 'séde, a. contar
.

de 13 de
Cidade e que de,sejam.-edifi- ag?sto .de W5,:' 1.

.

car casa própria, lotes per- Nomear, para estágio proba-tencentes ao Patrimonio Mtt- todo. I

.

nicipal, obtidos mediante doa- De acordo com o. 8r;t. 15, itemcâo do Gouerno do Estado, e II, do ·Decreto lei n. 700, desituado nesta cidade a rua 28�16·1942.Barão do Rio Branco e rua , Erotídes de Oliveira Quadrosprojetada.
.

para exercer ° cargo de Moto
rista, Padrão 0, do Quadro U
nico do Município, criado pela
Lei Municipal n. 183, de 7 de
junho de 1952.

.

Ass: Benedito Terezio de
Carvalho [unior. - Prefeito.'
Osvaldo Ferreira Soares

Secretario..

LEI n. /9/, de 20 de agosto de /952.

AlFaiataria
Vende-se uma completa,

": Ver e tratar. Em Divisa
.' com Oriomar Schaídt,

do artigo i e parágrafos da prsente lei.

Artigo 5': - Esta lei entra
em vigor na data de sua publi.
cação, .

revogadas as disposiçõ�
em contrario,
Prefeitura Municipal de Ce.

noínhss, em 20 de agosto de.

1952.
Ass. Benedito Terério de Car.

valho Junior. - Prefeito.
� Osvaldo Ferreira Soares

Secretário.

Decretos de 12 agosto de 1952,
Benedito Terézio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Santa Catarina, no
uso de suas atribuições, resolve:
Nomear, para estágio proba.

tório.
De acordo com o art. 15, item

II, do Decreto-Iei n. 700, de
28·10-"1942.

. Ar!3ci Barros de Sá Riba�, pa
ra exercer o cargo de Profes
sora, Padrão I, do Quadro Uni·
·co do Municipio, para ter exer-
cio. na escola de' Poço Grande,
distrito de Papanduva, a contar
de 12 de agosto de 1952 ..

Prefeit.ura Municipal de Canoi.··
nhas, em 11 de agosto de 1952.

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

Osvaldo Ferreira Soares·
Secretári.o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE ,6-9-52

MINISTERIO Dl GUERRA' lLUMINIO"
Zona Militar Sul ... 5.' Região Militar - 5.

'

.

-----=

Divisão de Infantari'a - 1-6. C. R. 14. D. R.
_'

bom e, barato
sempre .na

(!a,fI,(t �t,eitfJ,
.

"

' ,_DISTRnQ 0$ PAPANDUVA: - Avi,no filho pe Antonio

puffeck GreJn e Ros� Ses;, Joviuo filbo de Pedro e Ana Papac!iuka' "R' E'N'N'E'R" A'Frides filho de, Frl,uisêi�có" e Ema E Baúer; An,(emiro e Emilio (gcmeos) ,�'
"

"

'

,
, B � R

'

filhos de João' M�es' da Silv� e .Cqnceição Ellplli'azia; João filho de
'

."

"

'",' - : Oa" O,U,'pa'
André e. Maria Gula; E'st8nislau filhd de Floriano e lzabel Kmiecik;,

Julio filho pc Fernando Alves Eiias e Maria M�deiros do NascÍlbeu· Com a fabricação própria do tecI'do e dos '

to;' A,tanasio filb9 de EucÍides Guima�s de Souza e Alice Torquato; mentos par f
-

d
.

aVla-

Estanjslau filho de Pedro e Heleua Rypczinski; Antonio filho de Jo-
.

a con ecçao o� trajes para homens be

tié • Broni,l.V8 18chómbem, Ped ro . fi lho de Theodoro' Paiano e Ma.
mo a espeelalização da mão de obra RENNER . � eo

>:i. I'alke,uc" JuHo f;ll>" 'de Jo.quim Alv" Fegeoio e Am.ntin. Ú presentar artigos de quaiidade por p�eços mínim:'� e a-

yes do -:Prado. Alacilio ,fil'ho de Leonardo Bueno e i\1al'ia MartiLÍs, T'
,

Franciilco� filho de.-JuHD Tibes e Francidca dos Santos, Agostinho rajeS de pura lã ou ,linh'o
filho de ,Beruardo ,de Castro e Lealllli'ina Dia:!. José_ fílho de J oa-

' ...
-

quim Bràn<í. Sobdóho e Maria Vi.i;. Ribeim, Se"i,," filho de Paulo
a pardr de Cr$ 660.00

Kondras e Valeria No-skoski. Francisco, filho de Generoso HO(!i'igl;es ' li.ua Vi��l Ramos defrónte a Farmacia Àllage
da Si!Vlt., c. D.eolinda Mela Souza. Juão filho de João Carvalho c

P!tlÍlj'na :Lef(lcke, Migu�l: filh� d� Pedro Rei BIl(�no � Augu�ta Pires

l\:'laitins, Afonso filho de Walter Rrssel e "-na Milk, Luiz filho de

Lodovico-e Francisc� Cerniak, José filho de Sebast_ião Ignacio dos

Santos e Infancia Teixeira dos Santos, Lauro fiJho de Antonio BJ'llan

1) Alia KovalChuk Balan, TarEiS filh'l de Alexandre c Catarina Balall;

Adeodato' Aluizio' filho Adeodato e A IVil de Carvalho; João filho de

pedrõ Machado e Sebastiana Lisboa dos Santos; Alzirio Ígnacio fi

lho de Cand.ido Ignacio Fernandes e Elizia Vieira; Nelsoll filho ele

Tufi Kalil Sphair 'e Gertrudes Lemos Sphair; João filho de H lyrnuÓ.
do e Antouia ,Woichikoski; João Maria filho' de Jo�é Hodl'igues de

L�ma e Joaquina Leal. Antunio filho d� Cass�miro e Idviga Chernins

kl; Joãó filho de Catolico Martins de Almeida e Dautitla Godoe de

Melló: João filho de Estanislau e Ana Zangi"ki: Estanislau filho de

João e Maria 'Ferrens: José filho de Luiz 'ê ErÍuarda Kogute: El<ta

nislau filho de Juão Schmilka e Ana Mestephaga: Virsom filho de

José e Helena Ladaniski: José filho de Antonio Wcng e Izaura Sil

veira Roite: Alois filho de EstauislulI Cheminski e Lcocadia Fila

koski: Wairnor filho de Frallcisco Hibeiro Fernandes e .rovina Tibes:

Francisco filho de josé e Helena Ratochillski: André filho de João

Detiuk c Sofia Huinka: Abilio Ribeiro filho de Antonio José du Pra

do e Conceição Gonçalves: Felipe filho de Alexandre Hlenka e Allas

tal:iaKàrpyo: Joaqt'Iim BOiJventura Filho filho de Juaquim Boaven

t?r� e Augusta Bueno de Oliveil'a: Ignácio filho de Alexandre e P31,,

llna PartaIa: Miguel íilho de Augusto rglicoski e .Julia Grànza: Ni,

v�ldo filho de Anltllli(; Rodrigues de Souza e FI'anci�ca Ferreira da

SIlva: Pedro filho de Froncisco Saskoski e Paulina Kosmala:, Paulo

filho de Ludovico Tascheck e Autilia Raincke: João filho de Moises

Moreira dos Santos e Maria Houorio Gonçalves: IndalflcÍo filho de

Paulino Martius dos Sant03 c Maria das Dores Veiga: Agemiro filho'

de Geronimo Antollio dos Sanl(.s e Florinda Maria Soares: Euclides

filho, de José ValenÍim Matoso e Rosa So'Hed: DaviJillio de Franci�"co

N�vack e Esl�nislava íglik�vski Novak: JuveIl�l filho de João Ro

dqgQ<}s Preto e Maria' da Luz COl'deiro:" lzaltino filho Edual'cto Preso

tes Medeiros e JoséÍa Fernandes: Basilio (ilho de Paulo Kaspyn e, j..

EDITAL
I São considerados alistados à revelia e consi-

derados infratores do Serviço Militar, de acordo com o

parágrafo i: do art. 22 da Lei do Serviço',Militár (Decreto
Lei n. 9.500, de 23 de julho de 1946), os abaixo decla

rados que não se, alistaram no período legal:

Classe' de 1934
DISTRiTO DE MAJOH VlEIRA:- Sebastião, filho de Jo

sé Alves de Miranda e Margarida Martins de Miranda: Heiualdo fi

lho de José E. de Oliveira e Maria Camargo; Braulio Miguel filho

de Jorge M. e AnA Tereza Veiga: ELidiu filho de Luiz Camargo e

Rosa A lves; Francisco filho de J oâo Maria Lemos e Hortencia Car

valho; Leopoldo filho de Jacob e Maria Piet;zark,a; Pedro filho de

Joaquim Veiga e Ana Bueno de Siqueira; Albino filho José e Este,

íauea Gutervil; Nerzo filho de Walfl'idu Vicente de Lima e Amaudiua

de Lima; Henrique filho de Pedro Maieski e Marta Koaska; Casse

miro filho de José e Vit,alina Stamposki ; Pedro' e Paulo (gémeos) Ii- ,

lhos de Antonio Polon'illski e Maria Kfluva; Sezario filho de Fro

meneio e Francisca Ratkoski; Alfe..:d') filho de João Iachitki Filho e

Sebastiana Batista dos Santos: Hercilio filho di� José de Souza Fo, e

Angelina Franco; Pedro filho do João Alves Cardoso e Escolastica

Alves Simões; Hildo filho de José dos Sautos Veiga e Vitaliua Kuss

Veiga; Itiherê filho de' Lucio Morais C Ane Mendes; Felipe filho de

Antonio Chicoski e Reguia Maieska; Juaquim filho Francisco Fer

rais Afonso ,« Barbilla,.(ionçalves; Otavio filho de Demetrio e Cata

rina Panchiuhacka: Jv�quirn filho de João Maria de Medeiros e Bra

siliua Juugles de Medeiros: João filho de José Lucachinski e Ludo

.vica Simieguel: Luiz fiJj;lo Ladislau e Catarina Socacheski; Mieceslau

filho de Romão e Marta Schimieguel; José filho de Manoel Lino de

Lima a Rosa Vieira Correa; Osvaldo filho de Dionisio Bueno de Oli

veira e Helena Kicska; Salvador filho Eduardo Rodrigues França c

Ursolina Maria Silvai Peôro filho Josê Amancio Pereira e Felicida

de da Silva; João Dl'áIÍlüi Filho filho de João Aull)nio e Maria Dranka:

Nivaldu.Iilho de Qtavió: e Rosa dos Santos Lima; Caudido filho de
Càseiano Leal dos Santos. e He,rcilia- :Vlartins Moreira; Euclides Vi·

.eente ' de Lima filho de Joaquim 'Fer reirà de Lima e Olga Carlos de

Lima; Hercilio .filhc dê' Pl\drÓ Alves da CruZ e Francisca Hcdrigues

da Cruz; Pedro filho de, Maximiano, Alves David e L'uiz\i Feriiandes:

Francisco filho de Ildeíouso Ferreira Prestes 'e Maria Corrêa; Valmor

fill;lo Cre<;encio FernaÍ:iclé8' 'e Malvina Chagas.

DISTRITO DE PAULA PEREIRA: - Adelço filho de Fer,

nandes Teixeirà Braga;-. ,J:tilio filho de 'Nap'Oleão José· Portes; Dalti

filho de l!:rcilio Ferreil'a OOS ,Santos; Pedro filhO',de Pedro Sumokos

ki; TolentioQ filho de José :Maestnonetz; Fra·ncisco filho de Antonio

Tacheski: •.

'

Artigo l' -

.

Fica P
.

Municipal autor1'Z dO refeito
.. a o apro

segutr 8/1'1 entenai t
' ,5-

o Governo doEst��lm os com

tes a ser constr :,' o} tenden

t d
'

,,1 utc a uma pone e ctmentn arm d
classe} sobre o ri'

a o} t!e la

no iniciodO, Canomhas
curas desp,aesraU'q Vid!l�.l?amos
J s serao de ídi

du s equitativamente.
in z-

Artigo 2' - É a
.

'

outrossim "'a abert utordlzado,
di

}.. ura e c
"

F t J
-

itos especiais até
, ,

re-.

O O oao -:- �ancia de c-s .2 a lmpf}r:..
r duzentos u OO.pOQ;OO
conta do �x:ss�r�zelros'9;:' 'a
dação do p,

'

,

a ar.r�c,!-
·

p "

;
resente exerctctn

arag +.
' •

rÚIl! único' - A "L
'

Orçamentària ' a ',' ,,�z

cio de ,1953, d
P, r�a, ,o exerci·

,

"

. ever(if'
" "

dotarão -d�' 'Cr$'::2t///(J�gnar '" ;

(duzentos inil c ' .';,' 0.0,00
cess,ârio â conc[utlZ!lrOds)} ne. i
cr t ,.- sao o pa- I
60 amen o dessa óbra. ,. �
Artigo 3' - Est l" :, t

em, vigor 'ta d t ad et -entra

blicaçã'o '",
a a,: e s,udiPu-o· _, ,r�vogadas a ' .

Slçoes em conto:. ','..
s �spo�

, "t{Zrlo. ,

L�i _I88, de 18-8-
"

Concede-' R
,1952

Carolinaa "

evere.nd.a Prff1,a
"C:;d d- - ,Gross, q tztulo de :?�

.. aadeC "h'
"

O
' anom as"

.

sr. Benedito' 7' ",
C.arvalh:o Ir P

1 �rezto de

cipal de 'e" .
refezto Muni-

de 5a'n/a é�7°Z,,!has, Estado '

que a Cu-"'m/;Mma} fa� saber., ,J
cretou e eU" ,u.mapal de'-,

'

g11.inte lei: sanc;zono a sti-
Art. /' ...." Fica' " '.

Irmã Carol' G
conce�,do a

, ma ross d C
'

gregação Pra" .
,a on·

ria Aú3ci/' ,'�clscanCf de'Ma- '

"Cidadã d·adocrg, o. tltulo de ',i
e ,'anoznh'}

, ;;
los rele'{J{Úztes .as ,pe- "1
vem prflsta· li servzços que

cllcional Jz "! o. ".? setor edzt
, a mms de t ·'.It

anos} como di ,',
rz,J a

fessoras do l ca!za das prd
capão ,;S 11Sft/ulo dé Edu

A t 2
agrado C. de JesUs>}

· ,r. :
- Esta lei el.t

. ,

vzgor na data
.'

'

' .. rq em � �

ll�tura, revo a

de sua, ,lfssi- ,I

sipões e ,g d�l� as azspo- ' '\I

m c'ontrano. .'J
Prefeitura M "

1,�oinhas. em /STldlczPal de Ca-

1952.
e agosto de .�

sÓ,na
Vidraçaria Caucinhas Ltda

Vende-se
uma. gaita pianada, 80 bai-'

xos, da afamada marca Ar
cibaldo - Sornenzi.

,'Preço de' ocasião:
Ver e tratar com o sr.

Vitor Camargo - Xarqueada

Emolduracõssl
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.

COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS
Anexo ao escritório de

'

advocacia do Dr. Aroldu
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste a

cha-se instalado um Dep'al'
t.arnerrto Imobiliário, que
mediante módica comissão ,

encarrega-se da aquisição e

'

da venda de imóveis nêste

município, como lambem de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de lotes a prestações,
Desejando vender ou com

Vende-�e
prar um imóvel, dirija-se ao

_ 0;:;$ escritório do Dr, Arolde Caro

Um terreno, contendo 12
neiro de arvalho que des

datas, com frente para a
de já oferece à venda lotes

e�tr:Çlda, com luz próxima, I e chacaras na florescente
SItuado em Alto das. Pal-

Vila de Rio das Antas.

meiras, defronte do terreno ./ Rua Vidal Ramos
do sr. Deodato de Lima. Fone, 119 - Caixa Postal, 94
Tra l1âr com o sr. Rafael C

.

h
Dethiuk. lx

anom as - Santa Catarina

Bicicletas?

Prosdoscimo
As Melhores
----------.------=------'

Completo serviço de 'atelier
Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda dê
filmes - Fotografias com

Rªpidez e' Perfeição

•

•Vende-se
Uma propriedade, casa re

c,em construída, de madeira,
tipo bar.galow, situada no

prolongamento da rua Ma
jor Vieira, com 990 m2 de
terreno e 86 m2 de area

'

edificada, Tratar com o sr.

MILTON A. NUNES

o SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro Mül,ler

CANOINHAS -:- St�, C�tariDa

Tec�a, Kovaluk Kaspyn: e João filho de Gertrudes R d
"

Ilhelro.
o ngues Pi-

. D1ST�ITO DE TRÊS BARRAS:- João Maria filh

Ffh R�sa Ad,,) OlIveira; .Orlan�o filho de Manoel Nicolau Bat�t!� �{a;
I o e (olpho Henmg;' JO!'lé filho de André Gemra' Le ,os.e

�b� de José, Krauss Sobrinho; Ówand filho de Paulo Fran��o��ch�=
o, Alceu fIlho de Salvador Beckel't· Waldemar Ad- f'lh d '

Ad- D' F
'

' ao I o e Jose

J
_ao Ias; rutuoso fIlho de João Maria Fernandes' Juli flh d

J o�o Ge�ins��; Miguel ,filho de- Basilio Bedrechuk; Flávioo'f,i;h; d: I

o�o MalOr�l, �arcy fIlho, de' Damasio Nazario; Zemundo filho de

foau Joroskl; HIldefonso Íllho de ,João COlIstantino: João M
.

f'
ho de Alexandre Silveira: DominO'os filho de Jo�-ao Sa

. k-' arJ� I-

f'ih 'd M"'
., WIIlS I' Mlgu 1

� o ,e ar�o Loreny: Augusto filho de Guilherme Schm'·.
el

t�no hlho de Vicente Trela: Herculano Piuto Barbosa filh It�. �eles.
CISCO Barbosa pinto: Darcy Pedro filho de Pedr A

o e ran

João filho de Nicolau Rat: Francisco e Ladeslau fgh �aro Flores:

Kruk: �oã.o filho Gregorio :Kósak: Aroldes AlcebiadesosM e Teo�oro
de Casslmlro Bugalski. Noldoveu João filho de E t "I

arcos fIlho

w'c ' P d P 1 f'
-

s alllS au l\1otele
I Z,' e ro au o Ilho de Durval Portes: Eugenio filho d

: ..

Zappe: ��!llo filho Lllcas Tarachuk: Gentil filho de Luiz De �aslli�
O�tavlO fll�o de Francisco ·Branco de Carvalho: Miguel filho�ng�:,
mao Wosmak: João Texeira ,filho de Seraphim José d J

o � ::?I

tante filho de Brasiliano dos Santos�: Angelino, filho d
e

V es�r Cons

dos Sautos: João Maria Ferreira filho de' Jcsnina Mor ��g.r lW�lves
Torres Machado filho de Wa�demar ivIachado.

Clra. 1 mar

. II'-:. Os iIlfrat?�es acima,devem comparec;r nesta Junta

maIOr. breVIdade po�slvel. acompanhados da certidão de :
com a

com fIrma reconheCida. uma fotografid 3 x 4 ê Cr$ 10 00
naSCimento,

mento da multa prevista no art, 127 da Lei do S r'� MP�lr.'l paga·
"

e VIÇO I ILar.

Canoinhas, 16 de agosto de 1952

Benedito" r�rçzio de Carvalho Ir
,

-

-Presidente da JAM
'

,,_ ·',r

�_ 'J,

Vidros:,
Toda Especie

comprimento l' qualquer
,

, argura
grossura: ,''', ,

ou

Preços sem conCorrencia
só na

Yi.draçariaCanoinhasLtda
Fone 277

G�verno Municipal
LEI n: 186, de 18 de

to de 195L.
agos:

.
Autoriza o Poder

tiuo a finnarcê'
Execu:

Gouêrno do Eonv mo com o

uando a constr:e���od .obJdl
p!)�tlf! urbana sobre e. uma
noinhas no tund d

o rio Ca

dal RG1�os. li
o a Y!ta Vi:

estrada "D
gando esta a

, ona Francisca"
O 'sr. Bened/to T, é.'

.

Curva lhoIunior
er ,:!_zo de

nicipul de C ! Preféito Mu·

de Santa Ca��Oz!lhas, Estado
que a

,'- rtna, faz saber
'. (,. amara M .

crrtou e ea sanei
untctpal de

te lei:,
tono a seguin:

,

<

1
J

Ass. Benedit
-

'-r .,

CUt valho j'
,o 1 erezzo d�

,

muor - Prefeito
Osvaldo r .

S
erretra Soares

ecretário:

LOUPAS'� e mais LOUÇAS
na Casa Erlitai",: -

j
____��..:.:._:"'..:

..
�" " I,

'IEm' s
"

.
"

�
.

·

LJd casa, ,e'xlstem

v!?�aças' que_brad�s ?
DIsque pill' ,�, -

Vidraçaria"
a., �Oll� ,1277. e ' a

tenderá có!anomhas Ltda. a
., �

,

prazer a domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIQUIDANDO SEUS

Ser prefeito é matar num só repente
Todas as maravilhas que se sonha.
E' 'subir: "O Colosso", "O Errrinerrre",
E 'descer: "O coitado do pamonha ..."

Ser prefei to é ser ídolo da gente,
E' ser papai, mamãe, mas não cegonha!
Ser prefeito é atender o descontente '

E ser chamado sempre:' "o senvergonha".,
� "r-

Ser prefeito' é deixar tudo na vida:
.

Irrterêsse» -fàmília, paz, dinheiro
No instante em que o mandato se liquida

Aquele que entrou justo e sobranceiro,
Passará, certamente, toda vida,
Tão limpo como••• pau de galinheiro!

.
Jean Mausão

·.ANIVERSARIAM-SE ESTA SEMANA

HOJE:- Sr.. Augusto Lan
ger; sra. Angelica, esposa do
sr. Henrique Neustaedter.
AMANHÃ:- Sr. José AI

lage; sra. ,Tecla, esposa do
sr. Ananías Petríntehuk; Luiz
Cezar, fillJo' do sr. João J.
Pereírat- Marliza; filha do sr.

Jair, Damase da Silveira.
.

", ". ,;t_ -, _ .' .

'. DI� 8��-�f.' Alfredo Mayer;
Reginís, filho do sr. Wenees
lau N. Prochmann; sra. Ma
ria, esposa do sr..' Dr. José
P.:Galloti; sr. Alberto Bo
nassoli; sr. Oarlos 13'e�ken
dorf; sra, Leoní, esposa do sr.

, "

Ernesto Bishop Sob.; Marly,
filha do sr. Miecislau Bojars
ki; Marguit Terezinha, filha
do' sr. Waldemar Stange.
DIA 9:- Edrnar, filho do

sr. Alex Michel; sr. Nicolau

Fernandes; Mercedes, filha
do sr. Demetrio Berbeck; Luiz,
filho do' f?_r. Osmário Davet.:
DIA 10:- Volney, filho do

sr. Antonio Burgardt.
DIA 12:- Odilsa, filha do

sr. Oady Nader; sra. Marta,
esposa do sr. Francisco Wíl
tuschníg,

Nossos parabens.

�'Para SeU' TRANSI:»ORTE:'
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER .. :

Mas se quízer ser 'bem servido, sirva-sé da

Transpor�a'dora WolFram Ltda.
CANOINHAS

F. Schmidt, s/n
Fone .: 112

.SÃO f-AULÓ
C. Campos, 272
Fone - 9-66:'55

Servimos bem para servir sempre

4ssocição Agro-Avicola' Norte CatarioeDS8
FUNDADA EM 24'DE JULHO DE 1952,

Canoinhas Caixa Postal 121 - Sta. Catarína

CONVITE
De ordem do sr. Presidente tenho a honra de

convidar a todos os socios para a reunião, que se reali
zará dia Quatorze (14) de setembro às 13 horas e meia,
na séde do Elite Tenis Clube.

Canoínhas, 30 de agosto de 1952
ALFREDO GARCINDO Secretário

Inauguração do Prédio
Escolar de Paciência
Com a presença do sr. Pre

feito -Municipal. realizou-se a 17
de agosto, a inauguração do
prédio próprio da Escola lVlixta
Estadual de Paciência.

Sua excelência, que se fazia a
companhar do professor Osval
do Ferreira Soares, foi recebi
do com grande satisfação pejos
moradores, que lhe manifesta
ram sua expontânea e sincera
simpatia. Foi homenageado com

grande churrascada, da qual
participaram pessôas de desta
que da localidade e lugares vi
zinhos.

O prédio, que obedece os re

quisitos da modérna pedagogia
e atende a todos os preceitos
higiênicos, foi construido a ex

pensas da população com a co

operação do Govêrno Municipal,
para que as crianças de hoje
possam vir a ser futuramente
bons cidadãos e' dignos brasilei
ros.

As 14 horas formaram os a

lunos, todos muito bem uriifor
mízados, sendo cortada a fita
simbólica, pelo sr. Benedito Te
rezio de Carvalho Júnior, sob
vibrante salva de palmas. To
mar�m lugar, no palco o sr,

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal, sr.

Oto Friedrich, Vereador Muni-

.cípal, sr. Maméde Cador, Pre
sidente da Sociedade Escalar,
srs. Anís Marnéde. e Osvaldo F.
Soares, srta. Natália Hort, pro
'fessora, e os alunos, em nume
ro de--48,

" "

A sala ficou replêta de pessoas,
que acompanharam com vivo
entusíásrno os cantos e recitati-

.

vos apresentados pelos escolares.
Fez uso da palavra o sr. Be

nedito Terezio de Carvalho, Jr.,'
externando sua satisfação em'

inaugurar o prédio de mais uma t

escola e de sentir de perto. <JS

anseios dos laboríosos morado
res de' Paciencia. Agradeceu a

colaboração eficiente e altruis
tica de Mamede Cador, Walde
mar Herbst, Silvestre Ignaches-
kí e tantos outros, que torna
ram possível a construção da
sala espaçosa, clara e arejada,
onde as crianças e professora
encontrarão ambiente propício'
ao nobre e elevado mister de

.
aprender, instruir e educar.

A seguir a professora Natália
Horst usou da palavra para, em
seu nome e dos alunos, agrade
cer ao emérito administrador a

grande honra de sua presença
e expressar-lhe o reconhecímen
to por tomar realidade o que
ela e RS crianças tantas vezes

sonharam.

Efetuou-se, após, a Inaugura
ção do retrato do Governador
do Estado, pelo sr. Mamede Ca
dor, fazendo-se ouvir o sr. Os
valdo F. Soares, que manteve

. ligeira palestra sobre a signifi
cação do

.

retrato do sr. Irineu
'Bornhausen, digno Governador
do Estado, naquela sala de aula.

Usou, também. da palavra o
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GOVERNO MUNICIPAL Schmídt, a cobrança sem multa,
do imposto predial - 2° semes

tre, Findo este prazo, o impos
to será acrescidoC0m a respectiva
multa, de acordo com a lei.

Canolnhas, 2 de setembro de 1952.
Clementina Pieczarka

Tesoureiro

De ordem do sr. Prefeito Mu

nicipal, torno público que, du
rante o mês de Setembro se

procede nésta tesouraria e nas

Intendencias de T, Barras, Pa·'

panduva, M. Vidra, P. Pereira e

Posto de Arrecadação de Felipe

A1enção, Srs. CQIO�os!
Procurem .conheeer a máquina combinada que,
despalha, debulha e ventila mltho, trigo" arroz
e outros cereaes, tendo ainda um pequeno
moinho adaptado que faz quirera. E uma 'má-

quina completa para a colonta.
Tem uma produção aproximada de:' milho ,15
sacos' por hora, trigo. 4 éJ 6 sacos, arroz.7 a

8 sacos e qulrera 7 a 8 sacos por hora. Em .

menor escala que. uma trilhadeira, mas é mais
completa e ao alcance de qualquer- colono,
pois, custa menos do que a terça parte do valor
de uma trilhadeira. Foi premiada com medalha
de ouro na exposição pelo centenário.de Joinvile.
"Lindner"1narca registrada e patenteada. Pro-

. curem melhores informaçôes e verificar a pró
prla maquina, por intermédio dos senhores
Alf.r·edó Garcindo, Nivald(i)Alves e Casa N. Mundo

I "

Não corra! Evite actdentes I
'Torne suas viagens :agradaveisl .

Instalando em seu carro o Rádio

_ TELESPARK
'Com Ondas Curtas e Longas - Tecnicemen

te Aperfeiçoado • Revendedor_ Exclusivo
LOU RE N'ÇO ,8 U BA

AVI S O REABRIU- SEU CONSULTÓRIO

Dr. Armando' de Lara ,II

Tratamentos e operações das doenças dos"
.

OLHOS - OUVIDOS - N�RIZ E GARGANTA
TRATAl\IENTO MODERNO DÉ SINUSITE E

OPERAÇÃO DO BQCIO' (PAP,O)
HORARIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (à tarde)

Aos sábados das 9 ás12 há, (de manhã)
Consultório permanente: PORT� UNIÃO

solidariedade' do povo de Pa-sr. Mamede Cador, frizando ser

a primeira vez, desde .o desco
brimento -do Brasil, que um Pre
feito Municipal assistiu unia fes
ta em Paciencia. Elogiou a se-

ciencia

A sessão foi encerrada com o

Hino Nacional, cantado por to·

dos os presentes.
Foi feita distribuição de do

ces aos alunos, prosseguindo 8

bem organizada festa, em am

biente .de franca alegria e cor

dialidade.

gurança e presteza com que o

sr, Benedito atende às necessi
. dades do Município e finalizou

hipotecando-lhe a mais decidida

.',

PARA FERIDAS,
E C Z E M A,S,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
F R I E. I R' A 5 I

'ESPINHAS, ETC.
ibNléÓ t�P;!ti!,rt

. � \ �

�nR fX(E'.f'I""·:
__ .. �.__ ... J � NUNO�.EXISTIU IGURL

COURA CUPA,
.

QmDa DOS CI- :
- (

RUaS E fUMAII �
AFECCOU DO

COURO eAIUlUOU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


