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, Injustiças cometidas no passado,ao calôr de explosões revo

lucionárias, tem enfrentado os anos e ultrapassaram as três décadas.
Para a reparação daquela inomináverperpé'trã'clã

-

à memoria
cio estadista Vito� Konder, foi necessário que o inolvidável Dr. Os
waldo de Oliveira, numa veemente carta que nos dirigiu, sacudisse a

opinião pública do Município clamando contra a monstruosa injustiça �

de 1930 e lançando as bases da já vitoriosa campanha de reposição
Dl'rptnr,' ADnlnn r" rAR"Alundo busto do nosso co-estaduano, � u RIIU UU " II IR IIU

'�l Hoje, quando foi roubado' ao nosso convivio o querido amigo,
quando hão nos é dado fruir da sua inteligência e da sua vivacidade;
quando Canoinhas, depois de 40 anos, foi privada da sua dedicação,
dos seus serviços profissionais e das suas qualidades de .homem' pú-
'blico; quando ficou' entre, nós uma lacuna impreenchivel, um claro a

berto, uma brecha em nossas fileiras; quando não rnais podemos ob
servar, sob os cabelos brancos do homem de 64;", anos" a combativi
dade, a coragem, o, denodo, o espirito de quem não envelheceu e

conservou até o último instante o viço da mocidade] sem duvida é

\hegado o momento da reparação,
,

'Ele tarribern fôra atingido pela injustiça; fôra alvo da ingra-
tidão. A mesma paixão que em trinta conduzira os revolucionários à

depcedação do, busto de 'Vitor Konder", levou-os à mudança do nome

da Praça da Matriz, hoje Praça XV de Novembro, outrora "PRAÇA
DR. OSWALDO DE OLIVEIRA".

'

,�
'_"- �

Os Vereadores de 1929,' em sinal de reconhecimento e de gra
tid�o .ae Prêf�ito' que f8ra o, artífice do "Ramal Ferroviário Marcilio
Di�s�Çanoinhas�', da ligação telegráfica São Ma(eus-Canoinhas, das

'e�táçpes "T�'Unay" e "Felipe Schmidt", da ligaçã'Õ 'télefônica Canoinhas
Major VieiraPapanduvà e da inauguração de agências postais nas duas'
sédes distritais, ,$ltendendo,. t<lmbem; aos assinalados serviços qUf' -ele

I prestara, à_ó Município como Deputado à Assembléia, Esta'dila!;, resol
veu dar�àquele logradouro 'púQlicÇ>, fronteiro à 'residê'rtciil' do imortal
patricio, á·de,�ignaçã:o.',,':PRAÇA DR. OSWALDO ,DE OLIVEIRA".

, .' Sobl'�v�io o��oviment'o revolucionário. <Saiu o busto' de Vi- --1.I"I·08 "V'8·�.r'a, Cru'z''',toi'\ Konder. D�'s��rqI6it�se, o episódiode triste memoria. Foi, de r�l- . \I
dão" ti �1'�'Ça, €om 'a�esjgI)ação da Praça, APRESÊNrA
, .: .

Banido ao. qstraciSin0,' vilipendiado e ,�persegu:ido, jamais do- HOJE:- A's 20 .horas
brou a cerviz. Espirito alt�10' nem siquer cogitou das injustiças de

e Amanhã ás 14 horas
que fôra alvo,

.
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Lidero�" Q -movimento, pró reposição do b�;to de Vitor Kon- Uma· belíssíma película" da

1"
,

f'
'"

d d ' P desi Columbia, um filme para os
den, sugerindo, 'àque a 'oca�ião ,que o�$e' a a a raça a\ esignação amantes dás aventuras de"Juiz Almeida Cardoso", pte,�eàn'do,,'assim, a homenagem, 'para o seu TARZAN '"

dil�to amigo; que �0Il}bara� sob balàs ?ssassiÍ1as: S�br.� a injustiça que
sofaeea; nenlmma"p_alayra",nem,a mais leve referência, ' ''', A Tr·ibü Perdida
',L;'{' 4- h0m,���'�em 'qu� elê reinvindic<t�.fosse' ti'i�utada '��roemo- ' C;nttnUa-ção da �êrie
ria,'db'���jS!J;<ilt;)o.-Dr. FÍ'ânc�sço de Almeid�� Cardoso,. deve se'r pres1c HV·'1 'd: ""-"'I'

,

''"'J'
"

.

"

tada- dando�se o, nome �a', uma. das ruas da eIdade. ,_._A Praça' da Ma-
'

:

O ta fi' esse �mes
.

, tri�.,'�umpr� séja aà�; á;aesignação "DR. OSWALvo PE)O�lVE( ',.

,

RA'�, j'á.por resp�ítõ·ll_ .tradição,"já porqu�, a mU9ança da antIga de-

.

A;lVIÁ 'WHÃ: As 17�' 2Ó horas
,

n�minação 'êonitit�J�"qpra� i_nju��iç31 que, deve ser .reparada, in�u�tiça.· Vam0s assistir mais um,a gran-
ta'o 'Clamorosa q.qantQ' aguela' que preteIideram fensse' o ex-MH1Istl'O q,e produçâo de J. Arthur Rank
da'Viaçãodcste"Es-tadÇl' '�,"

-

'"

"'�r",'QUART'ETO' -

Qu'a,�do ã Pt�.'f�itl.:l�� Ml,mici.pal Ja tem programqd�b.< 'o ajardj,
I

' um' drama baseado-' na vida
namel}-to e· jluininação daquele logradóuro, qual1�ó 0 pr<?jetol�st4 pres.,_ doe '4. pes�oas, e. repres�ntadot� a

.

se.r entregue' à ,inu,ríicipalid.àde e' as obr8s'>na iminenci:à de::�ere,Q1 -

atacaqas. jtisfo "a,lertemos os "poderes públicos parã qúç 'já,:'ná sessão
' por riada menos de 10 artis-

I
' . "

>' 'tas dos melhores que o C'i-
egislàtiva di Camara a instalar-se 110S''' prhneiros dias' de ,Noyeulbro . .0'

seJà� a�r�vada uma, 'le'i �seecial, dando outra vez à. Praça �' dés;ignà� < j nem.a' inglez. possue
�

"DR OSWAEDO'DE OLIVEIRA" 'i' � , Nó prog'l>a'�a 'teremos mais
I çao,' .'

.

"., ,"':;"_> ':;,' <. •

•

'Cc 1':""'>".:" .

um fílrheda Columbia

I N-()'.CÂMPO' 'MILlt�R, DE' TRfiS·. BAHR'�'S '�éià�noité· no
; . , '.

'.
' .

;
.

.

\ '" ., '.'

' "'-

Báirro Chinez
"" Confiado ao tirocinio e experiênçia 90 Cór.�nelNeh- ", '"

.. , < Censura � livre'
s@n Cruz /) Comandó ,.do",Campo Militar dt' Três 'Barras.,�?

. . .'
,

já nessa 'fàse,ínidaI' de tomada .de contacto .. e dé :conhe- "Ségun'âa��eir�: REPRISE
cirhehto dá situação, '8p proyidências que .tem.' 'sido: tQ:ma·."
das 'revelam 'o alto interêsse das autoridade� :ríülifare�{pe
lo acervo da S. B" Lumber. "

"

,_
,,'-

Em todos os Int:'ios alcançam repercuss.ão'''faV:or?�ef
as providencias tomadas por aquele COffian:do.' O

.

pess6:ai, .

cujos vencimentos vinham sendo pagos com $trazo, reC'e-<
beu os atrazados estando, agora, em dia, O armazern "de
fornecimentos, até então de:ofalçado de' ,mercadodas; ,fpj -

melhor suprido, agora corp a cnla-b�raçãô �o ServÍço· d�,:
Subsistência da 5a Região Militar; •. dispo'ri_do de a,rroz �e
Dôa qualldade a Cr$ 4,7.0 ,o quilo e\de café 'de primeira
quaJidade a ér$ 27,00 o quilo, procedendo vendas exclu·'

siva:mente ao pessoal. ativo da Lumber. Êm: t6d_os os de·'
p'a'rtamentos da outrora poderosa indústria há movimepto
e tfa15àlhó,· r,ecebendó o maquinário conservà�ão. �L�s
pecto das ruas do quadro melhorou, sensivelm�nte, ,-,iíd�

.

qu-irindo, 6utra 'Vez,. a apresentação dos dias idos. l :,;:�:;,
>"

Tudo indica, enfim, que o futuro reseryâ dias pro;
missores para a séde do importante Distrito.

.

Df;lqui aplaudimos as prgvidencias do ilustre Co
r0n�1: Nelson Cruz, felicitando-o, efusivamente.

MI·'DI·sterl·o' d:aGUArra ,.,14à Delegacia de R:cru.tam,enio;,
.

.

. ",.... '. E' D I T A L \ �
< De acôrdo com o telegrama circul.ar n. 240 Sj�:_3.

da 16a C.R., levo ao conhecimento dos iri��ressados, que��.
está suspensa até segunda ordEm, o preenchimento' e en-

trega de certificados de reservista e ise,nçã9.' ,

,Canoinhas,: 3 de outubro de' 1952
CARLOS NOGUEIRA 20 'Ten. Del. D. R.
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DON· DANIEL' HOSTIN, p A ponte sobre O
pal em Lajes, viajando por estra- Rl·O Canoinhasda de rodagem.
A recente visita de Don Daniel

a verificação de que S. Excia. um

homem entrudo em anos, se su

bmete a sacrifícios para" visitar
Paroquias distanciadas tia sêde de,
sua Diocese, viajando quasi sem

pre em ouibus, suscitou, lI('S mei
os Católicos IOCU;3', uma campa
nha que será levada a efeito nas

trinta e tres Paroquias da DIoce
se, patrocinada por' esta folha,
pelo Hevmo, Padre Vigário e pe
Ias Congregações Heligiosas da I
greja Matriz, objetivando o le
vantamento de fundos, pará a

.

a-'

quisição de Um automovf'l para
o Palácio Episcopal.

O. 'alto diguatârio .da Igreja,'
chêfe espiritual da mH,S8 Diocese
a exemplo de outros prelados, deve
dispor de um atomovel pala ateu

der, com maior rapidez e sem de
pender de veicules de transporte
coletivo, as. necessidades das Pa-
rôquias snbordinadaa.

.

Rá;issirn'os, hoje, no Brasil, os

Palaciós Episcopais que não dis
põe de um automovel. A ausên
cia de um veículo dessa natureza '

'no Palacio: Ep,iseopal de Lages,
pepõe, exclusivarnenté, contra os'
:diocesadúfl', uma Vpz 'que Don'Da
niél, na sua modéstia, 110 seu des
prendimento, no scu desap,êgo ao

mat.eúal, no' scu espirit.o de sa"

crlficio, jamais fez sentir aos seus
Vigários ou aos seus diocesanos
essa nece�sidade, sujeitando. se,
sempre,' 8S viagens em onibus ou

trem.

'Àssim, 'da Paróquiã de r.Canói
nnas, !'erá lauçada, a,todas as ou- •

trsf'l da Diocese, essa Campanha
que, sem exigir sacrificlos desme
didos ,de' ninguem, proporcionará
esse melborament:o ao Palácio

Epis,copa I.
.

Esteve nesta cidade, tendo par
ticipado- das solenidades liturgicss
de Batismo dós Sinos dá Igreja
Matriz, Sua Excelência Reveren
díssima Bon Daniel Hostiu, Bispo
de Lajes, Durante sua permanên
cia entre nós, foi. o ilustre prela
do, alvo de inequivucas ueruons

trações de aprêço da Iau.ilia ca

tólica de Canoinhas.
' ,

Além de haver procedido àque
las cerimônias. á tarde de do
mingo, Don Daniel ministrou o

Sacramento da Crisma a 865 COIl

terrâneos nossos

O .0-0S80 eminente amigo regres
SOtl terça feirá ao Palácio Episco-

;
. Terça-'f�irá:-

.

A',s ·20 hOn';js'

'Mercé(clo :'H��mano
Un� filme.podero'sa:mente dra
matioQ

.

desde o titulo. Uma
hfstbl iét�.weddié,a;, cOütãcta com
todas as' c6rês' do realismo!
UnIa h�storiá que fará o IT,ais

displk�fite- s.entir-se eletrizado
:É,s-t���ildj), ;q: g,randioso astro

,

';,RlêA:RqO .MONTALBAN .

''c, Improprio até 18 anos
'" ;.' � �.

.

.

Continuação do seri.ado

Ser�i�o Secreto
'Quarta�feira:- REPRISE

Qu{nta-feira:- A's 20 horas

Um palacio no meJo da flo
resta ... Prazeres pagõ2s ... Lin
das mulheres escravas de um

Principe louco,.. Á dansa da,
'morte, .. Tudo isto verem0S no

maior filme de ação d� épOC,8.·

',Tarzan e a Escrava
Censura livre
',,,,, '�

,.,'_><./

Sextpl"feira: ,REPR�SE
'.---

Àgu'a rdem para 4reve
AF?OCALIPSE E
FLIfXÂS DE'FOGO"

Ao' contrário do que notici
ámos, por, circunstâncias de ab
soluta força maior, como o tem
poral que desabou sobre toda a

região acarretando R enchente
do Rio Cánolnhas, não teve lu�
gar no mês de Setembro a ins
talação dos sé'rlliç(;)s de constru
ção da. Ponte sobre o, Rio. Cli-'
noínhas, ,irtlc!a�ti'�� 'd'o�:'go-véfnôs

.,

do Estado e 'do Mllnicipi0
, A�sen'âdos o�' úlÜÍn�s" deta

lhes, técnicos; decidida, defini
váme�l�, a. quéstãç da locali
zação; da Ponte, será a obra
instalada talvez nos -proxímos
dias.

'

, ;' "

O eOI1�ite que clir'iginios aos
e

nossos Ilustres' colegas do "Bar
riga-,.�Vefde" permanece, Opor
tunamente, daremos ciência aos

colt·gas',;- notifícaridQ�o� do dià�e'
hora exatos da singela soléhí-:
dade.

' 'A'
'

. Espor te s
Enfim amanhã Canoirrhas
x lpirang� - Hoje, � 'uUi-

-

'.
' �

� \

mi rodada do' Torneio
Tricolin - O�tr,as 'ó�t��
A ultiri1a'partida do turno, a.

mais esperada, a" maís eomentada
de todas as partidas será .realiz!1-,
da,amanhã em nossa- praça,de es

portes. A' Cidade vibra de entusi-'
asmo em torno do prélio Canoi-,
nhas x Iplranga, _'doi�, ponteiros
invictos na: tabel.a do campeona
to da Liga Êsportiva Canoinhen
se. Deante da ,incGntida expecta';'
tiva do publico esportivO' de nos,

sa terra preve�se para, amanhã
um record, de bilheteria.

A semente que hoje lançamos,
não cairá em terreno sáfaro, temos
certéza, ,há de grrmi'nar, de ganhar
corpo e de se multiplicar na pro·

porção de cento por um, como na

para bola biblica.

Quinhentos· mil
eruzerros para, as

Assoe. Rurais

'-:- Logo mais à tar,de" nti can

cha da Congrega�ão Mariana te
re'mos a ultima Todada de volei;
do Torneio patrocinado pds Tri
colin. Serão contendores. os sex

tetos do Erva! versus Bim Sam
Bu· e Colegio versus Policia Mi·
litar. E' tida como deCisi-va esta

E Canoinhas será a Paróquia rodada, pois na hipotese" de sai-
vanguardeira nesse movimento.

rem _vencedores Policia Militar.e
Bim Bam Bu, automaticámente
cJasilifica-se o Grupo. Escolar como
campeão do TOflleio. Caso con

trário classificarão para finalistas'
as equipes do 'Grupo. Sociedade 1

Erval e Cole.gio, 0
.

- Sarado passado a equipe do'
GTUpO Escolar, muitQ bem trei.:.

Segundo infoi'mações chega-', nada pela Prof. Ceci, dçrrQtou a

das da Capital Federal, a Co- Soco Esp. :Erval na melhor de 3

missão de Finanças da CaH1�ra ppr 15 'a 13. Conseguiu tambem,
Federal, em reunião recente, a- o Colegio uma vitoria frente, à

provou emenda· ao' Projet9� de equipe do Bim ,BarQ Bu pela mes-

Lei Orçamentáriá, assinada p�,:.
ma contagem.

los ilw�tres cl-eput�dos Wa'nder-
.

- Al.cidio Zaniolo, . foi o árbi-
ley Junior,' J'oaquim �ainos e. tr6 escolhido para af)itar a pon
Waldemar Rupp, deatinândo a terida de amanhã, tendo C0mo

verba de QUINHEÍ'n;OS':-�l\iUIn ""Çiu.xiliares Oaell Nader e- Leonel
CRUZ'E-IROS, n_o- exercíci6 'de <Bàr(i-eJQ�.: "

' ,

1953, �'para s.,er :HistriJ:>uidá 'ã:S'c .� ,

, Asso�laçõe� 1;turais de 5:ant� Ca;;
t!!ldna.' ,i'

�' ,�,.

.� 'al�içarei;� 'noticia, transmi:"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Distribuidor dos afamados caminhões:

. Me,rcedes '" Bent +.'�,�.�Renault .. Federal
Àutomôveis MercedeS' Benz e D. K� w.
Iretores . HAHOMAG e ."RE�NAUlT.,

Motores Estacionários' e' (onluntos�· e·
létricos • Peças e �A(essórios ern geral."
'. OFIC.IH'AS MECAHICAS' 'I

Rua P. Pere'ira, 16 - Telegr�: Sermao - Fone, 179 .

(ÂMOIHHAS -' Caixa .Postal, 12!· Sta.· Catarina

,Casa 'das Tintas 8 Oficina dttPinturas
:': 'Irlne'U ConsJaníin<;J /

C,i\NOINHAS - Rua Coronel' Albuquerque. - Sta. Catarina
,�.'.

. M,aÍ'í.U�rinas :o Decorações' 'c" Desenhos • Pintur,a

{'".",d�,.,'·'�rédioS em,·�Ge�aL-. Letreiros em qualquer
:'

"
.

.

estilo '_ Laqueamento �de M6veis.
.;' ,,' .,.'� " f.' \,'

•

"'-.
). ..

•
.'

•

�reços Razoáveis" .', Serviço Rápido e Garantido'
�,,-i.: _', .' -'_!Lj.,'� .'

t'7x
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ij",�B,t}n(9 I��.· �', Com. de Sta. Ç,ataJina S/A Ü' , '

�, ii ;Matriz: ITAJAt, " -', Enderêço telegrafíco: c I N e o :t 55 I

i"'. H:" T.:xas de Deposítcs
' .

.

. í . ir
51 ",,:' 'eOIIAt 'RE' MOUIMfR10�

-,

.

, CORIAS A' PRAZO' 55
5i;,k Dispdsição,"" '2%a. a. Com àvíso de 30 dia� 40/�á. $" 55
55''''Limit.ada;" 3%a. à. " " ,,' 60 "41h%a. a: '.i5
51 Particular

,

'

4%a� a.
,,' ""H "90 " : 5%a. a. '51

',' ar 'Ljmitàda,Especiá141/2%a. a.
'

", " " 120 " 51/2%a. a. 51 1
••. " "1 .e.(J7 ••

i;f �L ii .

ano 'U IÕS, ,8. =,-

d. '

�
-r DEPÓSITOS' POPULARES

.

. 5% ii . :
'ii Agencia nesta cidade à Pr,aça Lauro Müller,.esq. R. Major Vieir� ii
U Ab(a, uma conte no "lnco" e pague com cheque'! II '

- "'"".'"
-.'

.

-; . :1
'" ii==;===III=:::::=::I!I=::::=:=I:••••:�•••••••••R ..lill.•1···..·�···=·····e�········II·······I·····H:'�.' -
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:�Of. ,Aiofdo ,Carnêi�o' de Carvalho
.

ADVOGADO"
,; (1�8crito na Ordem doa Advogados do Brasil, Secção do

�; , t "E '. Estacf!) de Santã Catarina, sob no. 360)

• ;..- J:, 'S .�

,�<ln�:ntádo�, cobranças, -contratos e outras causas
cíveis e 'comerciais', Direito industrial e 'legislação do
trabalho' '-. Naturalísações e titulos declqratorios.:�' "

.
.

_.

Ca,usas' C'dminàis. ;, +.

.

.;"

.................
' "J/ic····'· t

I:
. (,\ .

Eséritórib"e residencia:.
.. _ ,

Ramos - Cnnoinha�' S. ,C:,,_' ,
.

Escritorio e' 'residencia
,

Ru� Coro�el Albuquerque s/n F'one 205

. cÇanóinhas - S. Cátarina

Raios 'X
.

- 'Pontes Moveis' e� Fixas
Dentaduras Anatomi<Bs " /-

--;" . .," ,'.-,'
'

., :' . "'. ",' ,t'
'

c'

Vende-se uma completa. Rua Vid,al Ramos
."

Ver e tratar .. Em Divisa .

'

. -:/
'

.. C�NOINHAS .5A,NTA CATARINA
c0f.h� ?riomar, Schaídt. ;t. I , ..

-.,.__,__---�------

Consertos � reformas de bi-
. ·f ','

"cicletas, "tricicles e carros

para . cr�al]"ç:s, i!I,� ,'('
•

O.fieina R�lâmpago
. '

:� \:

,
GOVERNO' 'MUNiCIP.Al

. De ordem do sr. .Pref.elt'u Mu

nicipal, torno público. qué, dll�
rante o mês de Setembro se

, ..

procede nesta tesouraria e nas

intendencias de T. Barras, Pa

panduva, M. Vidra, P. Pereira e

Posto de A rrecadação de Felipe
Schmidt, ii cobrança sem multa,

,
- :i!

do imposto predial - 2° semes-

tre. Findo este prazo, o impos
to será acrescido com a respect!va
multa, de acordo com a lei.

Canoínhas, 2 de Setembro de
1952.

Clementíno Píeezarka

'I'esoureiro

�.

- lo
•

·AlFaia:taria,

" 1

de II«maos Zugmali
.

Cpmunicàmos à nossa' distrnt� . freguesiá e
f

ao

público; ern geral, que nossa fabrica de camas já
, "'.' • "0 ·.-L ,�,

..e; 'í

está em franco' fundonamento, vendendo « cernes

de solteiro a partir de
.

Cr$ gQ�OO, é camas

de casal � partir de Cr$ 150,00..
-

_ '- --
.

Ap'roveitem_ a ocasião, comprando
.

. diretamente' da fábrica.· 2x J
i; Dt����Aristldes -Diener

CIRURGlAO DENTISl'A ,p

"
_.

,.. :� -

,1' ... "

;:t:E:;�:;!!!z:::5::c�::E Hoje _..
se cose' de.

.

inÔQ�; diferente
a meia no br'aço li";,. da
ELNA e faz., ! r.mt'ildo.

,EncaIxada nó Brafo superior da .

>

'

ÇLl:;I.;J,-a lâmpada projeta .luz suaw
• ,dirt/amm/esôbreo/rabalho. Todailu

,

minarão' suplementar - 'ijHe mal colo
cada fraca ou dem,.,iadamente inten
sa prejudica a '1)i)ta,- é desnecessária.

::.._
.

, , -, '. t-.:
_ ,.ii'!'"

. tia. de fAIQUI�NIS ElNI.DO 'BRaSIl- _

�. • t

-" Curitiba - Rua Bar.ãQ do Rio, Branco, 41, sala 5:15

,Rell:enaedbreS. ;exclusivos. nesta. r::>r:aç;a:

;;�'';:Rep!ç�ent�ç'aes� T���n' Ltd�:, ,:
.

, ,,, �i<. �;,l <

", �
.,.

_

.

Rua
<

Getu�ljp §,y�lr'ga$ ,,:'·$./�n" '--:. predio. "Casa'>'Brsrlca .,.
..

Num instante a linda malinEa me/á·
lica da ELNA -é'lransformada numa

cômodamesapara os grandes trabalho.
. de costura. Essa malinha torna a

"
ELNA amáq/lina de COSlljra pe�fetla.

.

, Como nos inúm;r��"I3res do m�ndõ intei�o,já'se"pgci�:'"'
.

também no nosso paíS, coser-se CQfu a EtNA. ..
"

ErNA é a �Qva �áqhina suiç�' de,)o�r".détrica �
..

�portát�l, qu,e apr��enta vantagens incomparáveis: braço
-

livre, malinha rhd�lica, que se,transforl)}á.em 'm�sa. de

n-ab;yho, motor elétrico silencioso e iluri:lii!ãçao embutida.. .

No oraço" livre da" ELNA, todas· as -&ei;ts;·:de sêdã ou lã, o' ,

bem como mángas, etc., 'podem facilmente ser cescutadas. ", �'" J'.•�

,
ou seriidas. ELNA, de forma elegánte. pesa sem -a. maleta

.

6,5Kgs; A maleta, além de ser.vir para o acondiciona�;�
mento e transporte,. é uma espaçosa l'Oesa' de >trabalhQ,. i .

'.,

adaptável A. iluminação_ embutida proj�ta urna luz., suª,ve;
diretamente' sabre'o ,trabalho,. sem cansar' a· vista.�l ... ;. .

Um �nie�hbso dispo�itivo perm'ice uma marcharegulat;,
cóm .' velociclade reduzida, de p:loào á se

.. podet ;executar,·., '

facilmente os mais.delicados trabalhos' de. borda,do. .:;.� :',

:-..; .
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CORR,EIÓ do 'NORTE

�-��-----'------IDr. Armando .de Làra
Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - ÓUVIDOS - NARIZ E GARGANTA"
r TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E
,

OPERAÇAO DO BOCIO (PAPO)
HORAAIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. [à tarde) ,

Aos, sábados 'das 9 ás 12 hs. (de manhã]
qo,nsultório permanente: PORTO UNIÃO

�ENNER ..ABôaRoupa
Com a fabricação própria do tecido e dós avia

mentos -para confecção' dos trajes p�ra homens, bem co

mo a especialização da mão de obra, RENNER .pode a-

presentar artigos de qualidade por preços mínimos.
.

,

Trajes. de pura lã ou linho
a, par,lir de,Cr$ 600,QO .;Rua Vidal Ramos defronte a Farmacia Allage

Para seu, TRANSP'ORTE:
SIRVA-SE DE'QUEM QUIZER ...

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

Jransportadorâ WolFra'm Ltda. '

SÃO"PAUL'O CANOINHAS
.

,F. Schmidt, s/ri
Fone 112

. _� h' .

G; Campos, 2"7:2

Fone - 9-66-55

"
'_"

'.' ,ih,. '\;:'" _

Servirnqs :be,m�1...pat§l,-s,erv.lr sempre
.

.
'_ -"' .

-

, _'�. -,,__.. , .,

ALF,R'E-[):'O'--'$C�Ú'LT-ETUS
......• " :? 'i '�._

.. .:--:-' .. : _� !
"

.

i-�
',;

- j .J.•( ;�_ �
,\ -

--...._

" 6,i���nHe.i� :,_ti v:i;:i� �.�, ;A:r,(fui,!�íO_': :,' �

";;,';�tlim"eú(óÊs' � ��'ÓEiAL' '�: '. '"

"

Prédios'�de. ,;��i;r�n�!i�:�Pl� :d� :(h'a�eUa �<Bàrrá(ões
Reform,as . de-��f8Sâl e dutros SerVi(OS

,

Projeto e';,<JI$��Jliâ�ã'(r pelo proprio engenheiro.
,

oitÇAME.N�(is<�,�.El\1.·COMPR,ÓMisso�' ,'-'
"

Encarregadó ';'em�;<an)�bha':"JÓão:, -Venancio /

á Rua;' (ui'itibanos Si n 14x

Atençã(), SI�S_ Colonos!
Procurem conhecer, a máquina combinada que,
'despalha, debulha ã ventila milho, trigo, arrQz'
e outros cereaes, tendo ainda u,!! pequeno
moinho �daptado que faz quirera. -=-.. lJma má-

quina completa para a, colonla.

Tem uma produção aproximada de:· milho 15
sacos por hora, trigo 4 a 6 sacos, �rroz 7 a

8 sacos -e quirera 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 triihadeira. Foi premiada com medalha
de ouro na ,exposiçãp.pelo cent�ná.rio�eJoinvile.
"Lindner'" marca 'registrada e patenteada. �ro
Curam melhoras informações e verificar a pró-
pria m�qu_in!=l,. por..Jllterrpédio dos senhores,
Alfredo �a'rc,iri�_�;r�J��tdoAlves e Ca�a N.,Mundo

MIN-HA '�'S'E:'NH,:p:RA!
Diminua seu orça.mento '€aseirp,�, comprando

uma máquina de COS/Ufa

B R I V E :N I X"
i'" ...".

Com 3 ou, '5' gavetas, em' pre�taçõés

LOURENÇO
suaves �ai'Càsa

BUB-A,
.

_.'

._'Jr', •

GoveJn� 'Municipal
Requerimentos despachados pelo, sr. Prefeito,

,

_ MunicipaJ
. .

. ) ,
.

. �� :.;;

Max Ehlke lic. para 'construir,�'23 m. de cerca'de imbuia
rua Paula Pereira; Antonio Atamanczuk líc. para se estab, corri
Olaria em Felipe Schmidt; GuUherme Radke baíxa de açougue e
fabrica de banha; Alvaro E. Uhlig e sua' mulher transf. area
1,900 m2 para, Iracema Lenira Mühlmann: Antonio Cassemiro �

Sberze e sua mulher transf. area 800 m2, rua 6 de Dezem bro,
para o sr. Vendulin Klock; João Franco de' Oliveira baixa' car-

Sampra na
ro de lavoura; Amazires Davet. e sua mulhe� transf. area 1.040�2,

.
'

.:I" I .data urbana, praça 15 de Novembro, nesta CIdade, para o sr. Joao

A � A. j Pacheco Sobrinho; Alcides Cubas lic, para consto uma casa e ga
�a.d-4 "",te:;t.ta, .

rage de madeira em Paula Pereira; Arnaldo Wepíck transf.i.bí-
, cícleta para o sr. Julho Rudey; Nicolau ,e Silvestre Gonç-alves

transf. area 1.601,60m21 para Estanislau Gaurn; Elpidio Lader Iic. .�
para se estab, com botequim, prolongamento da rua Paula Pe
réira; Curt Uhlig ou Adolfo Curt Uhlig transf. area 30,147,50 m2
para Alfredo Kellner; Waldemar Scholze transf. motocicleta para, .�
sr . Angelo Scheller;: Raul Pereira Roeder lic. para construir casa ''<

de alvenaria, rua Vidal Ramos; Paulo Dalchau Iic, para construir ,1
uma casa de madeira Campo d'Agua Verde; Aquiles Ferrari lic ..
para construir uma casa de alvenaria - Alto das Palmeiras; Hen- '1
ríque Waldrnann req. por compra, 11/2 m2 de terreno no Cerni-

• terio Municipal;' Sérgio Gapski lic. para' construir um túmulo no

Cemiterio Munícipak," Rosa de Souza idem; Estelino Ribeiro de y

Lima baixa de seu estab. comercial; Vitorino Iankoskibaixa ímp.
'

carro lavoura; Orestes Procopíak transf. automovel -Çhevrolet
para Alfredo Garcindo; Alfredo O. Garcindo transf. automóvel"
para, Altíno A. Rocha; Mitrofan Dímidíuk baixa duas oícícletas
de seus filhos Luba e Milton Paulo; Alfredo Dínner Sobrinho UC.

,pa.ra �ransf . .?� restos mor.tais de Cata�ina Seidel, sua avó, ?o c,;l'míterío Municipal desta 'cidade para Sao Bento; Carlos Spíes hc.
para construir predio -de Alvenaria, dois pavimentos, a esquina
das ruas Paula Pereira e Senador, Sehmídt; .Alvaro E. Uhlíg lic.
para se estab. com 'atelier de fotografo rua Eugenio de Souza}.
João Fontana Juníerse sI mulher transf�, area 9.320,75 m2.,'para
João Pacheco Sobrinho; João Fontana Junior transf caminhão,
Weit, 6.000 kg. para JQão Pi6heco,SoJ>.; Ema. P. Kupezyk lic. para"
se estab. com bar eC:testaurante em' Marcilio Dias; Ricardo Júlio., ..

Schreder baixa, çarict de .lâvoura;"Demetrío Rudey .Iíc. paT�,�ons-
.

truir uma casa de madeira rua Caetano Costa; Maria C. Teixei-:,
ra Kraus req. 90 dias de lío., de acordo com art. 163, Decreto
700, de 28-10-1942;, Teodoro Humenhuk req, segunda via da car-,
ta de aforamento n? 325; Pedro Beltrão UC. para construir casa, �
de madeira prolongamento da rua Vidal Ramos; Germano.Bayerl �

e sua mulher transf, �reà 1200m2. para Rícardos Edmundo Uhlíg;
Paulo Soares req. continuação lic. para seu bar e botequim rua ,."

Caetano Costa; Curt Uhlíg baixa atelier' fotográfico rua E. a� Souza., '

Prefeitura Municipal de Canoínhas, em 16_ :de "�etembra�'
de 1952_ "

, '

,

:>.'

'.

Te� bom gosto?
Tome Café I

sto. Tereza16-P

ALUMINIO
bom e barato

Emolduraçães!
Quadros Santos, 'serviço

perf�ito e garantido. I (
só no ,

Vidraçaria, Canoinbas Ltda

! Calcehina
A saúde das crianças
E specífico da dentição
A CALCEHINA, é um

produto cientificamente
dosado e contém todos

'l.os elementos, necessá
rios aos diversos orgãos
em formação das crian
ças. Impede toda e qual-:
quer infecção intestinal.

Em' todas as farmácias.

Consertos de fogareiros e

ferros de engomar I
Oficina Relâmpago',
Molduras:
Uma infinidade de tipos a

sêu�,ãiraHo
.

preço, de fa�ica.
,

' só na V
�

",VJd�a�aria Canoinhas Ltd•.

LOUÇAS e .puis LO�ÇAina Casa Erllta)·

OSVALDO F'ERREIR-A· SOARES _.. c Betretario.
I

, ,
,

- ';
..�._; ."-. ';' .;.

Decreto n. 65, de 13-8-1952.
"

o senhor Benedito Terézio da
Carvalho Junior.' Prefeito Muni
cipío de Canoinhas. Estado de San-

LI'NaIRI'E ETA"
ta Catarina, no uso de suas atri-
buições. Decreta:

,
'

de fama mundial' 1 Art. 1. - Ficam desdobradas

I as seguinte escolas:
,distribuidor éxclusivo li' a) Escolas de Rio Novo, di!!�'
CaSaErlita trito de Major Vieira, a conotar

de agosto do corrente ano;'

b) Escola de Gramados, dis- '

trito de Papanduva, ,de fevereiro
,a dezembro do 'corrente ano. rom
exceção dos mêses de junho e jtr
Iço, quando funcionou Dum só
turno.

ê) Escola de Campo da Pon-
'

te, distrito de Major Vieira, a con
tar de agosto do corrente ano.

Art. 2. - Este decreto entra
em vigor na d'ata de sua publ'i
cação, revogadas as disposições
em contrário.' "

"

, ,Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 29 de' agosto de 1952 .

As�. Benedito 1\__Carvalho Jr.,'
Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

EDITAL

'Em sua ,: casa, existem

vi�raças quebradas? V
Disqué para fone 277 e a

Vidraçaria Canóinhas Ltda. a
tenderá coio prazer a domicilio

JOSÉ ZADOROSNY,
GUARDA-LIVROS

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

distratos e alteraçõ�s sociais, ,re
gistro de }ivros, firmas, .etc.

, 'PAPANDUVA
. �.,

Vi.dros:
"

TQd,a
/

Especie,". qualquex:
cb'rriprim�ilt(ii'- largura, ou
grós�UI:a., ... ; '" ..

:
;;>-'

'<Preços
.

se� concorr�cia
� so na V

'� VidraçariaCanoinhas Ltda
Fone 277

Vénde-,se"
Madeira para un�a char-

rete" ,d*e' 1�: .. qyaliçf�de. �;:,
Poderá ser :vÍst'a na ferraria -

.

...

Trátar h,esta redação.� �

�, '�._ 'f

Vieira, por noventa dias, a contar>
'de 15 dê setembro de 1952. _

Prefeitura. Municipal de-Ganoi-'
,

nhas, 12 de setembro de 1952,
'�

,Ass. Benedito T., ,Carvalho ,J,r..
- Prefeito

Osvaldo' Fer�eira Soares ':' ;',
Secretário

Portaria, de- 12-9>1952.
Benedito TerézÍo de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de Ca- "

DoiDhas, Estado de Santa Cata.
rina, no uso de SU1lS atribuições,
resolve: Designar' ,

De acordo com o artigo 89,. do
decreto lei n. 700. de 28-10;�2.,
Maria Veloso Paschiriski.· para

substituir a professora Maria e..
Teixeira Krauss, regente da" Es
cola de Paiõl Velho, distrito de
Major Vieira; pôr noventa dias,
a contar de-15 de setembra de
1952, com a gratificação diária
de Cr$ 16,00. '

Prefeitura Munigpal·de Canoi
nhãs, 12 de setembro de 1952.
Ass. Benedito T. Carvulho Jr.

Prefeito
Osvaldo FerreIra Sc.ares

Secretário
-

Portaria de 12-9-1952.
, Benedito Terézio d� -Ca�va�ho"
JuDior,' Prefeito Municipal de Ca
:-nQiQhtls� Estado de Santa Cata
crina: no uso de suas a-l,ribuições,
resolve: CODce�er licença:
, De acordo com o artjgo 163,
do decreto lei n. 700, de 28 de
"outubro de 1942.

- '

&�W Maria :C. Teixeira' Krauss,
pr-ofessora não titulada, padt�õ I

Pai61 "V,elho,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Café ··SANTA TEREZA •

.. .

•

" , ,

Não Sei..•

Thals

Consertos e', reformas de bí

éícletas, triciclos e cárros
-, para criangas "

Ofj(in�. Relâm,pago
�:- Foio :'João :

... ....t· .

Q S�Q:'FOTOGRAFO -
.

Praca': Uiitií'o Müller
CANOINHAS ·:-',.Stá. Catarina

.

.....
-

_.
.

-

Complett)"ser'viç,Q, de' 'Stelier
.

Repor-tl1gens ):,' SeCçãp espeçializa�'
d'a p�ra ámadóres - Vellda de
(ilm�& ,_

..

Fotografias corrí
Rapidez.e I?,edeição

ANIVERSARIAM-SE

. ,

EDITAIS An .... 6 - CANOINHAS - S. Catarina, 4 de Outubro de 1952 • N.224
.

'

E' aguardado e� CuÍ'itipa, já,
há dias, o Exmo. Sr. General
Ciro do Espirito Santo Cardoso,
Ministro da Guerra; em viagem
de inspeção à 5a. Região Mili
tar e que seria acompanbado
por outras altas patentes do E

xército, ínelusive os Generais

Provavel visita do Ministro da Guerra
<Canrobert P. Costa, Fiuza de
Castro, Valdetaro ido Amorim e

Edgard do Amaral.

Durante a' permanencía ':da
quelas autorídades na Região,
seria vísitado, ao que se ínfor-

, ma,"o Campo Militar de Tres
Barras ocasião em que tambem
o� Go�ernàdóres de 'Santa Ca·
tarina e do Paraná viriam ao

nosso M�nicipio. Tais noticias,
entretanto., não fora,m até ago·
ra confirmadas,

Precisa-s,e

Trindade e de Emma Bachmann
Trindade.

,

LOUÇAS e mais LOUÇAS

Casa c;rlita'n�

Quem souber âe algum im

pedimento deve acusar na for
ma da lei. Publícadcs.jro jor
nal "Correio do' Norte".
Paula Pereira, 28 de serem

bro de 1952.
'

JOÃO BAPTISTA DE GOSS

/
Vencl�-se

:

Um
- c�minh�0 ioRÚ F6,

tipo 19fiO,,:'cóm 5'5,m'U:km.,
maquina em-perfeita estado,
4 pneus novos.

�� --

.

Tratar a rua' Marechal
..

Tratar" cpm Alfre/oGal'".Deodoro com Otilio de Oli- cindo> Fone 261 - rua 6
veira. Nesta cidade Jx :"de Dezembro, l�.'·

'

Ix
,. .. -

.. "' •.�, , �

�..J > .,f!" •
-

•
'1.:,

P:ropr'ledade à,Venda,
Em MarcHio Dias, j-un-to a Igre
j1i CatóHca, em ;terr�no de _2'500
rn2, uma ,casa tipo' .bu:ngRlow
9xlO com porão de"matedál de
9x10x3 e uma garagem 6x10,_
terreno, todo, cercado com ripas
de imbuia, agua' de primeira,
jardim bem formado, 50 arvores

tr�tÍferas de divers'is qualida-,
dt's. A 'casa está segurada pela

, apolice n, 0270; Tratsr preço e

condições em Marcilin D��s com
os S1'S. Durval,Ruppef ól!- Fran-
cisco Voigt.

<

Ix/
Rua 'Caetano Costá, 4 - Fone, 140 - Càixa Postal, 45,

Accessórios p ara bicicletas!

�Ofl,j� Rel��pagof,���·��'�����,�I����'�.��.����-�-��������t�����'��'t���:�ri�����

Não sei como começou.
Dediquei-lhe, até certo dia, a

consideração que me merecem

todos os homens: cumprimentos
respeitosos, olhares de quem não
vê, quasí indiferença, longe de .

imaginar o que me reservaria o

futuro", ...
Não "sei 'quando, há mais' de

ano, posso assegurar, deu-se a

-mudança.
Passei a notar a sua ausên

da. A comparar os dias em que
não o via aqueles bruscos, ne

voentos, sem; sol ... a "desejar a

solidão para viver de .sonhos;
a 'contentar-me com um olhar
furtivo quando desejaríe. senti
lo' .be!ll,:pér;to; de mim; a deleí
tar-me com _':�� �tia presença tão
rata,. qu�si 'impossivel;' a viver
mementõs "num' paraíso sentín
do nó§::'dedo$ o 'leve toque 'dos
seus, num singelo aperto-de mão;
a engendrar "míl máneíras, ál-', QUARTA FEIRA:- Leonis R.
gumas .tolas, � quasi infantis) de Grittens; srs. Rôrnão 'Kawa, Os:
q,r, a .pereeber o que' sinto; .a waldo Trevíssní.Leepoldo Bubá" -

�ompor ft:�:Z�s -�ue não profiro e '':I'imotéo�Bojarski; JM,arguit té
p('>rIiti.� riQs r8pi�'Qs instantes em rezinha;' filha do -��. Waldemár
que l'lqs vemos' a sós, quedo-me: Stange; sr, Angelo Scheller; Lu
eu muda e silenciosa sem saber; cíla, esposa dó' sr. bscar Rauen;
o que dízer .', . -jovens Síglinde e Sigfríd, filhos
Não sei como, nem' quando do sr. Gustavo 'l'hiem; Erico, 'fi':

começou. '
lho do sr. Ervino HinK.'C.,

Nilf'sei, não sei como há de '

termip�f" .

.l', ,�, _

HOJE:- Professora Francisca
Cesconetto; Eliana, filha do Dr.
Orestes Procopiek; Werner, fi
lho do sr. Guilherme Mohr; sr.

Francisco Zaziski; Jacyra Tere
zinha, filha do sr .. José Maria
Furtado Primo; srta. Rornílda,
lilha do sr ,José Cavalheiro, So
brinho, residente em São João
dos Cavalheiros.

AMANHÃ:- Sra. Maria, espo
sa do sr. João Jantsch; sr. Mi
guel Floriano Arnold.

SEGUNDA FEIRA:- 'Sr. Nery
Nioolazzi: sr. José Damaso da

. Silveira; sra. Noerní, esposa-do
sr. Nelson Azeredo Coutinho.

TERÇA, FEIRA:- Sra. Marta,
esposa do .sr. Donato Souza; sr.

. Hercilio Damaso da Silveira; sra.
Ema, esposa do sr. Carlos Mül
bauer; Francisca, filha do sr.

Felix da Costa Gomes.

QUINTA FEIRA:- VV8. Mer...
cedes Corte; sr. Benedito T�té
zio dê Carvalho Junior, Prefei
to Municipal; Jaime' José e Jo
sete 'NIariá;� filhos do sr. Artur
Bauer; Lauro, filho do sr. Hen
rique Waldmann.

SEXTA FEIRA:- Sah,mé Ro
mana, fflha do :sr. Francisco,Bo
jarski; Aldira, filha do sr . .tair
Damaso da Silveira; sr. Walde
mar Stange; Jahyr, filho do sr.

Miguel Léssak. '

"Corteio do Norte" envia a
, todos 'Os aniversarial,1,tes,' seus
éumprimentos, com votos de
perenes felicidades. é 101'1ga e

xistencia.

João Baptista de Góss, escri
vão de Paz de Paula Pereira,
Comarca de Cancínhas, San)i
Catarina. �l
Faço saber que pretendem ca

sar-se: Alexandre 'Theodorowícz
e Ani Padilha. Ele solteiro, la
vrador residente neste Distrito,
nascido em Itaiopolis deste Es

tado, aos 17 de agosto de 1921,
filho legitimo de José Theodo
rowícz e de Tereza Guttervill.
Ela, solteira, domestica, residen
te neste distrito, nascida em

Porto União, neste Estado, aos

14 de! junho de 1934, filha le

gitíma de Alexandre Macario

Pad�n�a 'e de Elvira, PlobeIy
P&dIiha'.. V

,
, Faz saber quê pretendem ca

sar-se: Lívío de Faveri e Iolan
da Trindade. Ele, viúvo, opera
rio, residente neste distrito, nas
cido em Urussanga, deste Estâ�
do, aos '13 de maio de 1916, fi
lho de Benedito de Faveri e de
Maria de Faverí.. Ela, solteira,
professora, residente neste Dis
trito, nascida '�m Canoínhas,
deste Estado, aos, 22, de setem
bro de 1929, filha de Emílio

NASCIMENTO
Floriu;o l�r do sr. Pedro P.

Portes, 'dia 15 de Setembro pro
ximo pa�sado,' cQ� o nascimen
to da robusta, ,.gArota, que na

�ia oatlsmal receberá o nome
de' Dalva Maria:' ': ,�

Parabéns é\ nova canoínhense
e,80S 'seus dignos pais.. , ., '

Eeprivão<

Opera rios para' trabalhar
em Fabrica: de Esquadrias
de Madeira.

" LEOPOLDO
Rua-Pereira Pérei�a ,�/n ,

A casa que mais barato "ende e melhor s�p:ve-
','

I,.

'f ,,- .,." ,', ,;. ,'o, "" .. ,

a, sua reguezla�,'" '.' : . ç-
"

,
.

,

Avisa ao distinto publico que· reapritf' seu· ,e'stabele,."
, I, '

cime'nto comercial
--. �

.

- ,,_
,""

Com �ercadorias novas vindas dfre:taf;n�nte das fabriG'a�
<

Seus -preços não temem �ó'ncurrerlci"
.' /,VER PARA,:-CRER ; V'

,

Faça uma visita "sem 'confp�omis,so,,�,.Jvermcàhdp· '·seu
novo stbck e' ,préços

\
..

/
EmpJndustrial e Comercial FUCK Ltda.

AGRADE�IMENTO:
Filhos noras e netos de

Mc3noel 'Eliseu Barcelos
vem por esse.meio externar seus
cómovidos agradecimp.ntos aos�
n\êdicos que p tratara_m e a.o

enfermeiro do Hospital, bem co

mo ás pessoas que acompanha
ram o enterro e enviara'm flô .

res, cartões ou telegramas de
pêsames.

'

.'
A todos sua imor.redour' gra-

tii:lão. ',./
Canpinhas, Outubro de 1952

WU IR A ,CASr,I,
QUEDA DOS CI� "

"

,1' '

,t

s'

Uma casa e respectivo tet
reÍlo�" 990m2 no prolonga'"
rbento da rua Major Vieira
nesta' cidade.

-Preço, de oportunidade ..

Tratar (}O�O senhor,
.

I
MOACIR J. LEMOS',5x

---,.---'-�------

Afiações
A OFICINA RELÂMPAGO
comunica ao "'publico em ge
ral, que se acha aparelhada

. :par;1 afiar ,facas e chapas
para maquinas de moer car-

, ne. Afia tambem. tesouras
e facas de cozinha' e mesa. I

Serviço garantido., 3'"

P A R A f E4R I DAS,
E C Z E MAS,

"

NJLAMAÇO'ES',
C O C E " R A 5"

�,,,

O I S "T R I B' U I O O R ,E S .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


