
Não sofrerão r educ âc
"

.

os .pr e.çc s do trigo====
Tendo' alguns jornais noticiado trigo nacional ia sofrer redução. presente safra, apresso' informar tais noticias ca
reoe fundamento. Orientação Serviço, Expansão Trigo sempre foi defender interesses produtores, já valorizando

pr.ecioso. �er'eal, _já a�s�gurando. sua colocação junto moin�os trigo. Ser�iço Expa�s�o' Trigo perfeitamente ,i.d���
tiflcado.orlentaçao, MInistro Agricultura e pensamento Presidente Republica garantira observancia preços oficiais
bem como aquisição quotas cada moinho instalado territorio nacional, Fineza divulgar presente comunicação,

Sds. Mozart Araujo - Pelo Diretor Serviço Expansão Trigo.

ú. Crônica,da S.emana
AUGUSTO SYLVIO

(Palestra proferida no Rotary
Club de Jaraguá e divulg�da
pela emissora daquela cid�de)
DR. OSWALDO OLIVEIRA
A felicidade é, sem duvida,

uma qualidade inerente 'a todo

ser humano. O séu verdadeiro

campo de expressão é o de har

memizar tudo o que fôr bom

em nós mesmos. Portanto, po
deremos dencmina-la o «uni

versal» dentro de nós, pois' pó
de est�r . e realmente está" em
cada átomo dé nQSSO ser. Quan
do nós nos sentimos completa
mente felizef-', cad» átomo de

'nosso ser se torna .alegremente
har�onizado com 'os outros, fa
zendo-nos manifestar um todo'

,

glorioso e harmqníóso de expres
são feliz. .Corno nós mesmos, ás
vezes tudo nos' parece feliz, o

mundo nos parece "um bom lu-

·0 ÂNIVf;RSARIO
DO PREFEITO

Recebeu quinta feira. ultima,
8of''ensejo do seu natalício; sig- .

nifíc"�tivás h_o,menagens, ó sr

Be .

o Terêzio . de Carvalho
Junior, operoso dirigente, da
noss�:,.comuna.

Prm� manhã, 'ao ensejo da

tnst1l1"ção da «Semana da Cri

ança-»., no <Grupo Escolar Almi
rante"Barroso,. foi alvo de ma:"

nifestações de ,apreço dos cor

!'les docen{ei.e_dicente daquele
estapeleCim�ento,

.

s�ndQ h(jmena�
geado peJo seu natalicio.

Durante todo o dia recebeu
visitas de amigos e pf:\rentes, dos
apefariO's da mut)icipaJidade, d_os ,

funcionarios munici.pais. N noi
te todas aS dependenéias da cà-

.

sa do Prefeito estavam reple
tas de amigos que foram abra

ça·Io:�"Oenten�s Ç1e bouquets de
�l�rei� lev.ados. por crianças, por
gel1lte' lÍumilde, por ,simples 0-

p.era,rics, ornamentavam todos
os compartirr.entos de sua resi
denci�, num ,atestaq<;> eloquente
da simpatia e estima de que
desfruta entre seus concidadãos.
Repetiu-se o que $e con5tat�ra
�o ano passacló, o que se veri
fica todos os anos quando do a

nJ-versário' do Prefeito Benedito
T:eh�zio' de Carválho Junior.

"Correio do Norte''', associan-.
do.se ás inumeras rnanif"stacões
de aprE"'ço tributadas ao ilustre
a�ivers8riante, estampa hoje seu

clIché; enviando ao àniversHian
te e à sua digná' consorte seus

melhores cumprimentos:.e votos
de felicidades.

gar para vivermos e tudo nos

cone branda e alegremente.
; � Não esqueças, afirma Mae

terling que as condições de tua
vida serão sempre' o resultado
dos teus pensamentos. Serás o

que quizeres ser. Tudo o. que
te acontece é em PI ovei t.(>. çle
ti mesmo. Não existe o chama
do fatalismo dó destino. E. se

existe, poderás, com a e-nergia
do teu pensamento, converte-lo
e amolda-lo aos teus desejos.
Enfrenta-a vida serena�'ente.

Põe refulgencias de -sól na es

trela de tua sorte.

Refulgencias de sol, po-Ios em

si/a vida. o dr. Oswaldo Olivei
ra, cuja morte repentina ocôr
reu, em plena festa t'otariana,
em Canoihas, sexta-feira. á noite.
Serenidede teve a círcunstancia
de sua morte ao estar falando
aos' companheiros de Clube, pe
dir licença para sentar-se e alí

permanecer, imobilizado, ernu

'decido, colhido, com. plaeides,
pela morte.

Apagou-se-lhe, de inopinado,
a lâmpada' do corpo, ::earà fazer

refulgir, .líberta, a estrela de
suá sorte.'

., .

Morreu Oswaldo Oliveira .. :
'Quem era Oswaldo Oliveira'?

';' Eu o conheci pessoalmente
r aqui em Jaraguá do Sul. "n�

mernoravel jantar de instalação
<

do Rotary Clube Iocal.,
,

'-Éstava .sentado aos -pés d,a .m€s�
á qual eu mesmo me assentara.

Indl�'aram· mo, Olhei-o discre
tamente. Sexagenárío.cjóvial, CQ-'

rado.ecabélos brancos" á escovi

nha, mantinha-se calmo, os o

lhos vivos e serenos a contera
plar o mundo interior através
da exterioridade

_

das coisas,
.

o, E, depois, convidado, levan
tou-se. E Ialou.

,

Era de estatura mediana, ro,
busta. Vós tranquila, segura, pro
funda. Simples nas gestos e nas

expressões. ,

Não possuía os ar

roubos da oratória. Nem' termos
rebuscados. Nem recursos cate

dráticos. Nem encenações tea-

tralizadas. ,,�
.

Era simples. D�quela sinjpli
cidade que jorra,' em abundan·

eia, do mais precioso r'eliéario
humano: o'coração. Coração bon
doso no escrinio comovente da

afeição, da cordialidade:" !.
Humanista: militante no �fes

plendor da sirnpliciclÀde ..
Assim eu o cGnllecl na: "noite do

jalltar de instalação do'� Rotar,y
Clube de Jaragllá .do Sul.

,

O escultor, com os Qll1'JS fecha
dos, apanha uma visão de um auio
e, com Reu clIjcuho, apl'ica o cin
zel ao m6rmore e daí surge ã �ela

.

está'tua. Eu lião SOl,! escultor nérp ,

di'lponho de ellgenho para cinze-
'

lar em lIIármore a figtlru do dr.
Oswaldo. E mesmo "e o fosse não
o cinzelaria na frialdade Ul'IJ:mó
rea. lV1às', silll. emoldllrava·o, acari
ciava-o com o' calôr do�ell co.ra�ãl)r
humauo em .humanas suripatIas. ,.

Porque o mármore repele' pela
frialdade, pela imobilidade e .. insu·

porta'vel alvura. Mas, o cqraçãó
utr�e, pela calidez, pela pulsação
quente, pelo sangue vivificador.

, E é. pelo coração, aliado a uma'
sólid\l, cultura humauista,. que o

dr. O�wald() cat.ivava e atraía a si.
Pelo dom da palavra, pelos cOI:he
cimentos que óbteve dos mistérios
hllmállos, comoventes' algulls, sim
páticos outros, compreensiveis qua·
si todos.

Ano 6 Canoinhas Santa Catarina, 11 de Outubro de 1952
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mretor: �ROWO �., C�R�Al�O
CAIXA POSTAL, 2 FONE, Ü8

, CIR_CULA AOS SABADOS

Pra�a Dr. Oswaldo de Oliveira
.

A título de curiosidade e ilustração damos à publicidade, ho
je, o texto da Lei Municipal n. 327, de 4 de fevereiro de 1930 que
deu à Praça XV de Novembro a denominação "Dr. Oswaldo' de Oli
V'eira", e, bem assim, o inteiro teor da "RESOLUÇÃO" n. 9, de 24
de novembro de 1930 que mudou os nomes das praças "Dr. Oswal
do de Oliveira" e "Ministro Vitor Konder".

.:'
. Cumpre assinalar que a Lei 327 foi regularmente votada pelo

Conselho Municipal, o mesmo nâo acontecendo com a chamada "Re
solução" n 9, áto baixado pelo Prefeito Provisório. Resulta daí, desde
Ioga, a duvida - poderia, uma simples Resolução do Executivo, re

vogar uma LEI votada regularmente? Examinada a questão em seu'
aspecto jurídico-constitucional, não terá permanecicio, à despeTIo da
quela "Resolução", a denominação "Dr. Oswaldo de Oliveira", dada
à Praça i pela Lei 327?

LEI N. 327, 'de 4 de FEVEREIRO de 1930
O Cidadão João S. MaHoso, Sub-Prefeito em exercicio do cargo

de Prefeito Municipal de Ouro Verde, Estado de Sta. Catarina, etc.

Faço saber a todos 0S habitantes deste Municipio que o Con
selho decretou e eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1. - A Praça 15. de Novembro, desta cidade, passará
a';denominar.se "DR. OSWALDO DE OLIVEIRA". ' ,>-

Art. 2 .. - Revogam-se as disposições ê� contrário.
Mando portanto a todos quanto o cumprimento e execução'

desta Lei pertencer que' a cumpram e a façam cumprir tão inteira
mente como nela se contem,

Gabinete do Prefeíto Municipal de Outo Verde, 4 de Fe-
vereiro de 1930.

' "

Assinado: João S'- Matteso �. Eleodoro Ferreira Bello.
Publicada a presente Lei aos quatro dias do mes de Feve-

reIro de mil novecentos e trinta, ,.' ,

.

Eleodoro Ferreira Beilo - Secretário M�micipal.;te, 1;' -

RESOLUÇÃO n, 9, de 24 de NOVEMBRO de 1930
.

.

Mudando os nomes das praças "DI' Oswaldo de Oliveira" e

"Ministro Victor KondeI·" ..
O cidadão Emilio Ritzmann,

.

Prefeito' Provisório do Municí-
pio de Canoinhas, etc.

.

Considerando que os nomes dos grandes homens, que foram
saceificados durante a luta de reivindicações dos nossos direitos, devem
ficar gravados' nas ruas e praças desta cidade, .como já o estão. nos

corações dos brasilêlces: '.

Considerando que q!llve constituir regra geral só serem dados
às ruas e praças ,os nOmes de "I'!essoas faleci'das, ou de datas históricas;

. CpnsideÍ'ando, finalm�Rte, a que outras denominações existem,
que não deveriam ser mudadas, como a .da "Praça 15 de Novembro",'
que relembra a magna data da: fródamação da República;

RESOLVE:
Mudar o nom,e. da "P.;aça Dr. Oswaldo de Oliveira", para

"Praça 15 "de Novembro", revoga,fIdo, assim, a Lei n. 327, de 4 de
fevereiro .de 1930 e mudar o nOQle da 'Praça Ministro ,Vlcter Kon
der" para �'Praça João Pessôa", I:evogando tambem, a Lei n. 325, de

.

3 de fevereiro. "de 1930�'
.

Gabinet"e .do prefeito Municipal d� Canoinhas, 24 de >No-
vembro de 1930. c',

•

:

.

Emílio Ritzmann . ...:,_' Pe.dro· Totr-ens - Secretário ..
�

Publicada a .presente Rés.olução aos vinte e quatro dias do
mez de No�embro de' IJ_tilqoveceiitos e trinta.

.

. Pé�lro Torrens - Secretário," .

No�á da Redaçilo; Em nossa, proxima edição publicaremos
o texto da ata dos trabalhos da sessão do Conselho "Mu
nicipal, realizada elJl ,31 de janeiro de 1930 com a presen
ça dos.Conselhcir-os C,?roÍlel Bernardo Olsen, Roberto Ehlke,
Oct-avio S� Tabalipa, Licinio COr'nelsen, Julio Budant, F;pa
minondas R� Silva� e Vitorino G. Ferr_eira, durante ,a qua);
foi �nanimemente aprovada 'a Lei n. 327.

.
.

E hoie. ao saber do seu passa- E, assim fica dem0_ustrada,'1;>8ra
. mento, eu reflito com ele: mim e para quantos o conh'tlceram

- Não sou matéria,. Não sou
.

a imor.talidade do �r. Os�aido, que
corpo. Eu sou () modo' db movi· a confirmou,. sófl'eu e vi vel:l c,conti
mento, denominlldo Vida';: Porque nuará a vjve-la em nossos cOl'ãçõe�
Vid,a é minha Alma. ViEla ê o meu porque pára eles .sé didgil:l, rindo .

Espll'itõ: Que sou eq: .

'
,

'
.

'ou chorando; mas cóm aquela s'ere:,·
Vi"to que o movimento",é 'eter-, nidadequ'e �Ieva a Morte ao pR�.,··

110, () Espirito é imortal: Visto que ' '"

Espírito é conscie.ucia, SQu' ett;rna- desta I da Santidade. ' Eu te saú-
.

mente eu. Assim fica demomltra- do· OswaltÍ() Oliveira, méu ir- .

da a Imortalidade. mão em ·Cri.ato, o Mestrel

Numero 225

6cr��t�: ImA�S SmMf

Enlace Matrimonial
'.'

Realiza-se hoje,
em Ponta Grossa..o enlace ma

trimonial' da srta. Aurea, filha
do casal Hipolito e Maria. d:1:i
Conceição Chaves, com o jovem

. Alfredo Antonio, nosso conter..
râneo, filho do cas-al' Âlfri-roo
Carneiro de Paula e' Selma;
Ehlke Carneíro.. ...;

.

N�SOR parabens.

Oine "vera· Cruz'�
.APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas �

Zarnba e Azar; de
um .Valente

Dois belissimos filmes, -pelo:
preço 'único de Cr$ 5,00

Censura 'livre, ,"

Continuação da sérhf· .'.1,'

"Volta de .]esse Jáme�''''-
':'S. l'

Amanhã ás 14 horas"-
ZA····MBA' .>,

v "; � .

•
,

� \.. .: "

\, .'

AMANHÃ: As 17 .boras

DONA DIABL.A
� Amarlhã 'as' 20 horas'

Uma emocionatlfé-· prôd'uçâo
do cinema. ,NadoRa], �

Caminhos do S·l1l.
com ivr�ria Dell� Costa, Tonil{

.. Carreto, -r

Arrojadas aventuras;' o qâi�o
comércio. do contrabando no

.Sul do País .e • .' Amores .In- ,

contidos.'.. ',
.'.
Improprio �té 18 anos'

Uma das mais õela�, ,prQdu
ções Mexicanas compl.etará o

programa «DONA .DIABLA».
J!;

Segunda-feira: R�PRtSE
CAMINHOS 'DO SUL

Terça-feira:- A's 20. horas

O Segredo das Joias
Realismo e Emoções em

Alta Escala! Tudo Magistral-. "

mente .. dosado ppl: John aus
ton, um dos grandes Valores
do Cinema Norte 'Americano

, de Hoje! estrelando:
Sterling Hayden e Louis

Calhern, - Imp.,Até 18 anos.

Completa o programa.a
Continuaçã� do, seriado'

Se�viço Secreto

Quart&,..f�i,ra:--, REPRISE

_'JQuinta-�Feira .as, 20 hOrãSj..A gfgantesca. pr.pdução
" ITALtANA

. �IÁ P:OC�ÁíL'1 PS E::
" '. ,,:- : ""-. r, ....

co�, Massjno $'er�to, J:.ilia
'L"'lindi e Tl:llio·:Carmirrati·r,
No' programa os. hl'con:fun-

'

cliveis'- �<Treis Patetas»·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,(-':': 'Foto'João
'- - o SEU FOTOGRAFO -"-'

A OFICINA RELAMPAGOi'i

;'. , Praça Lauro Müller '

,> ,
, comunica ao publico em ge;'CANOINHAS -.:- 8ta. Catarina

ral,. que se acha aparelhada
Completo serviço de atelier

.

para afiar facas e, chapas
Reportagens � Secção especializa- para maquinas de moer car-

da para amadores .: Venda de ne. °Afia' ta
-. r.
nb

..

'.em tesó�ur.a.
s

filmes - ,f?tografi!l� com .e, facas de cozinha em' a'.
,�.' Rapidez e 'Perfeição' ;," Serviço' gí:írantido., �x

,

Àd�essórios :p���- bi��cl�tt· t.OUÇAS"� ��is LOUÇAS

Qfidna,,:,R,elâ,mpaso' . �a", Cas_a ,Erlita /
�:iênç;ão" Srs...Colono$;Í

�

, Procurem conHecer' ã máquina comblnadá'que,
despàlha, debulha ,e ventila milho, trigo, arroz

- '8 outros -cereaes, 'tendo, ainda um pequeno,
"rna,ipho,:, adaptado $Iue 't,�z! quirera. t:. uma má-

\ ,qúina 'compreta ,paYra � colenla.. <
Tem �uma pr()duÇão aproxlmeda de: milho 15
sacos por hora, trigo '4. a 6 'sacos, arroz 7 a
8 sacos e quirera '7 a 8, sacos por hora. Em

,

menor escala que uma trilhadeira, mas é mais
,oomplêta 8' ao àlcanee de -qualquer

i' colone,
: pois; .eusta n1enQ$ do' que â terça parte-do valor
de"'ul]ia .'trllh�deira. Foi" prerrirad� 'com medalha
d�"p:urp ,nJl §ip.o�h;rãQ, p�lo 'centenârio de-Jolnvife.
�·�indner" lt1à�ca registradá e patenteada. Pro-
curem melhores' informações e verificar. a pró

, pría;maquina. por intermédio' dos senhores
AlfredoGarcindo, Niv�ldoAlves e Casa N.Mundo

..;,'(:: ,,'_ c",

Fábrica de:
''t.'_ '!' , "'.

Monumentos, Jazigos," ":;" �
. l-�

Mauzoleos, Altares,

Pias, Escadarias, Pla-

cas, Cruzes, Vasos,
'. '"

Ànjos, etc,
- ,�,:;�, -,0.;

<' I
Emp.lndnstrial e'Comercial FUVIfttda.

,

Rua Caetano .Costa, '4: -�!Foné� 140- - Caixa Postal- 45
,,,,,-' ,�-

C.�NOINHAS -- 'Santa ,Catatina
c, "

'
"

".�, �"'" r, '

o' 1ST R I B U I O O R E S :' .

..:

•
t'

III III ' �

•

, VEND-E�SE_.
.

Uma casa e respectivo.ter-
reno 990m2 no= prolonga
mento da rua Major Vieira

nesta 'cidade':

Preço de' oportunidade. '

Tratar c'�rri Ú 'senhor
;

MOAêIR .1. LEMOS 4x·
. ,.�� ."

�
,

_)t.� .�::
_

'�.: �.
+'

J:

(
,.�

,"';, Çomuniçá_ B' sua. distinta 'freguezia, a sua 'mudança
para, a" Rlla" Vida.! -'Rel:mos, ÔO, Via Centro' de" Saude i;. Cerni

té���Ci�}\4,�n,jç·i,'pql" onde aguarda e agradece a, preferencra 'com'
.qual. sempre Joj ,dj$tinguida' pelo bom povo', desta como' de,
-outrasIecafidadas e -as quais continuará servindo com .a.rnes-

'ma b�a_ 'vontade' de s,�mpré:'
.' ,

:�� Acê,ita . en�om�ndas de imagens' de todo >ta- ,

"Q19hnO" matêrial. e
.

i'nvocação, tanto'"; como" de re·'

'itratos')nálteraveis para tumuLós '�:fot()�letr�iros de
"�po ree,1a,na. "

. - .

•

'.t>, _

, '/" f�oall oJDa, vislt.a',80 VePJit�rio Municipal ou aos' do
,interiór;��verifi,oaDdo 'nossos trabalhos. �

,

.�. )i@9Ú,eJhOúlesses cinGo aÍlós de atiyidªde�.lÍe�buma
revlamâçã:o�';dat{a';'eficiencia:do material empregadO. -'_ .,'
"-, ."

:"i1.�: ",} 'f1[�'�.,. \, ". . '-, >
.'

.

'.-
.

.,..,'
.'

.

'�dtc;jos'. Jia�a Finados d�v�m ��t
:,:fêJtos"�,côm' ,"'Il:asta'n'te �aritecedên-c'ia�,�r,�,-

';'� \
�"��'•• ,,:"'. ��� �.

ti ',' �. .' ., • ! •
•

•

-
�

't: .l�.. �

t ..
,

:" Rua Pereíea Pereira s/n - f",

A casa que mais barato vendê e melhor serve
,

a sua fréguezia ; , "

- Avisa ao distinto publico. que reabriu. seu r:.estabele-
'cimento comercial

",' -'

. Com mei'cadori�s'bovias vindas direfanienté das fábricas

.

Seus preç;;;ã;��1e�R;=cu�tehcià I:
Faça uma' visita sem com,promiss((' v�rifi�akdo' seu

'

, "

,

.'
. novo 'stock e I!pr::e:çós

.

:. ,'J; >' ,',
,

")o�': ,f,"

LEOPOLDO BUBA,

Editais de Proclamas Mini�t�;i'; ;'d� ,rG���ra .

José Maria 'Furtado Prtmc,"] 14a� DéL dê 'Re�rutamento
��c;i�� �� ������i��:i,l,�J�1� .,

_ >
' .

"t ÊDIT'At :.:""
'

cipio e. Comarca de Canoinhas; 'Faço públíeó aQS ifltere'�sados
Estado de Santa Catarina etc,

.que, conforme T€::legrama Ciro
, Faz' saber-que" pretendem ca- 'êular n. 297 dé"'29/9/52; do Sr,
sar: 'Joaquim de Lima dos San- Chefe da 16 a. Círcunscríçãe
tos, 'deste Estado, Mafra, onde 'de Recrutámento", os t ci'd;a,dãos
nasceu .a 24 de Abril de 1930, das classes de I�33':��' áR{ario.
.rlavrador, solteiro, residente é

. res,: l1�'O possuídôres do certifi�
domiciliado no municipio e Cd- cado 'de' 3a",Ç8teg0,�t� e Izenção.
=marca de MAfra,

-

filho Iegítíno nffio dever'h ;�e"difjgitem aqueI de Thomaz Paulo dos Sant-08'_€ la Chefia, com';;teferencia a for'I de Da, Maria de Lima, naturais neeirnento de certificados de
, deste Estado e Angelina

-r: Libe- reservista, estando esta Delega:rio do:f'Santol!l, deste Estado, da de:'RecrütatnérHó�� em; con
Mafra, onde nasceu a 8 de Ou- dieões de= fornecer qualquer estubro' de '1,931,' filha legíma de , clarecimento. a respeito .." ,

Antonio Líberio dos Santos e

ele Da, Andrelina Pires dos' Canoínhas, 7 outubro de' 1952,
. "'Santos, naturais deste Estado:

Faz saber que pretendem ca

sar: Pedro Nogekowski, deste
Estado, 'Canoinhas, onde nasceu

a 9 de Janeiro de 1928, la\11'a- Conserto!;> e reformas de oi-'
dor, solteiro, residenft> e domi-
ciliado, neste Municipio, ,.filhó 'cicIe tas, , triciclos, e carroS

'legitimado de Antonio Nogekosl,d I ,p,ara crianças,_
e de dnã, Joséfa N'ogekoskà"na-
,turais deste Estado; e Yadwir
:ges Kondageski, deste Estado,
Canoinhas, onde nasceu a 20 de.
Setembro de 1928 doméstica,
solteira, residente e domiciliada

. neste Municipio, filha legitima
de José e de dna, Lucia Kon

dageski naturaes da Polonia.
Apresentara-m 'õs' doeumentos

exigiàos pelei art. 180 çlo Códi
go Civil -Brasileiro, ',NOS. '1 '8 5.'

Se alguem' souber 'de .. algum
impedimento, oponha,o na,. for-:

..

ma da lei.' Lavro ,o presente'
para ser afixado neste distrito,-

. no lugar. de c.ostume e publica- .

'I " .

.

'

. ,

f '

.•

'.do -:no jornal� «CORREIO DO L,m. 'o'ld'�.u r'.:a:ço"'"es.r:<NORTE» da cidsde de Ganoi- - C.
.

,·nu8.s.:· .

,:: ','; �'" j, ... ;,Q,tÍadros, ,Sal1-t2Cs,',_"'serviço
�br�d;rl��lra, . ,25 de �etem... peff�ito' e ��r�J)tidç>. _,' ;,/
.�

·José Maria ,Furtado P�imo.
' só no.

. I
,

O!�ç��l', qo, H�gistr9 ÇiYl��� . Vi�taçarià 'Canoinhas Ltda _

,':. .... "' '. �
'. ,,��,. �'"

'

",:i'��';-:;
',,,' "" "

Carlos Nogueira.
;':" �. Ten. Delegado

, .

Oficina Relâmpa'go'

ALUMlNIO
�om e barato
'""semlJre na ""'.,
eu4 �ljlita, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'CalceHina I! b
'

.

.;:,.t
-

c
'

A saúde das,�çriâhças..:··',. ,�ia fiéa -. �oe' , amas.
,

E:P�:f�;E�!';:Ç:: ·�tÓ·V"() ',O M:UNO®t
�ci�:�� e c��n�!��a�:��:

,

de IrfuAos Zug�an: �':':7
o,s 'elementos necessá-' -, '

.

rios ,aOf$ cJi�ersos orgãos Comu�iéanios à, nossa distinta freguesi� e eo �

'EU1) formação das crían- público em, geral, que nossa' fabrica d.e cernes J-áças: Impede 'toda e qual- '

,

'

, quer infecção. intestinal.
,Em todas ás farmácias.

f.
....;;'�;�••��iI���ÍI ••w.�.�.•.•.•..�"....�..���...-"'.••.•.. III.��••••••••••••••••.•••••••••••:•••••••••••11•••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••••• :.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11••••••••

1: .'. ,( ..�::

;1 Baoco .lnd.·7;e cem. de Stà.·Catarina. SIÂ B" ------
fi Matriz: )�rA�!\� ",

�
.,' Enderêço telegráfico: ,< I,N C/ó' », II Vende.-se.

II

T' d O
:c Madeira para uma' char-

I . .exes "e epositos
"

r: deT 'l':d d
'I:

"

"

, ." !! rete, e� 1. qua 1 a e.

e ; i �QKIAS7,D_t, ,M,OUIMfHIO '

• '.
COBIAS A JB�ZO. ,,: ; '. ii J:�Poderá ser vista na ferraria

li A Dísposíção i- 4%�: a ... " Com aVISO de 30 dias '4%a. a. 5!
li Limitada

'

3%a. a." ,,,. .," ." 60 "4Y�%a. a. 5: da Vva. Augustinho Gomes. SÃO PAULO,
!iyParticular ",,';;. -;, "'40/oG,:';a.-· ": ", "·9.0 �<" ,,:,,50/oa. a. Si" .. ",,',

- 1JÉ' ,i
.'

..»
II

L' li JI ...
" Tratar -nesta .redação..

·

-1 'C' c"a
" 27"ii Imitad,a Especial41t2 loa; a.

" " "120 " 5%%a. a. ii
'"

, '" >--:,�" ... ,. mpos,' 4'"

II ," "1- ano, 6%a. a. i:
ii, '�, D.�POSIT()S PQPULARES "

5% . ,'i! � M·oldura5: .

,II �gencia ne�t. cidade à Praça Lauro Müll�r, esq.R. Major,Vieira, U: �' ti rn�' :ihÍinidaqe 'de .tipos a
, ii Abra:uml3 conta no "lncó" e pague com cheque! fi' seu agrade.preço de fapric,a.,
1!1::::;::::::;:::·:::�::::::::::c:::::::;:::::::m::::::�:m:::::::::::::i:::;�;:;.::::::::::::�!!' "

.�; , ,sq, n,a
'.

t. ,'", :../
,Vi.dr�çári.a ,CanOinhas Ltda_ �,.

.,,'.......--....--_.._....._-_...------

f,nINCIl' J,OiO<SELÊIE
'"

, 'Distribuidor' dos afamados caminhões: !

Mer<êdes ',Be.nz" - Renault .; 'Federal
. Automoveis;' Mercedés Be-nz e '�D,. K. W..

'?Tra·tofes'r H'AHOMAG 'e' RE,NAUlT.
,Malares Es:taçicoári()s:� e, ,,(º;pjuntós" ��
: létrl(os ., �e(a$� e Acessórios em geral

O'FJC1HAS' ME·rANI'cA"S, • t.'
"

Rua P. ,'erelra, ';i:6 '� Te:legr'.: SermãQ>'� fone, t79�:
(AHOINHAS �-"/ Ca'ixa Postaí, 12 . Sta. (atarina"

.
'

Vasa das' Tintas" Oficina de Pinturas,
. Irtne,u' Consla�tino /

'

,'�

, CA;NOINHAS ,�, ,Rua CorQl)el Albuquerque - Sta. ,Çatarin.a'

Ma;ínorfiiàs • Decoraçôes � 'DêseIihoj r: Piniu'l'a,
de Prédios em Geral .• Letreiros' .ern qualquer

,"-e,�ti,lo: � .Laquearnenfo de '�óvei'S_ '

Preços Razoáveis' - 'Serviço Rápido e Garantido
""',:.' ,', " 16x

-

de Carvalho·

<

........•...•...

, ��
" ., �

Inventários, cobr-anças,' contratos e' outras caus�.s
civeis ,� comerciais, Direito iriâustrial e legislação do
trábalho' ._ Naturalisaçães e titulos declaratorios.

'

j, " Causas CriIl}inais.
'

".__
- t

Escritório e cresidencia :
'

Rua Vidal' Ramos Çanoinhas S. C.

_;-
Consertos de fogareiros /

, 'ferros de engomar V �

,Ofki,na Relâmpago <

,JOSÉ ZADOROSNY
. GUARDA-lIVROS t'

J.- .....
.

Reg; N. '0452 .._:_. 'CRC/SC "-

aceita escritas ,avulsas',' contratos,
distrates e alterações' sociais, re

gistJ<o. de, livros, firmas, etc.
.

1>APANOUVA. _

.

Toda' Espécie, qualquer
comprImento,'

.

largura ou

grossura.
Preços sem concorreneia

só na
.

I
VidraçariaCanoinhasLtda

,
--

Fone 277 ,"

"

.

';j

Vi.dros:

�ttN8E,RlB ETA'"
, .

dEit fama' Ollmdia !,i; ,

.�
,

.

"

... dist;�ib�,id?r. e:�i,usiyo�l'
�Casa.Erlíla

Em sua casa 'e)(ist�ml
vidraças, qu�bradas? I

, Disque'para 'fone. 277 � a

Nidraçariá CaQ_oinhas Ltda_ a-'

-tenderá com prazer a domicilio
,

. .; , ':._" .

',t_,

está' em fr"ancC? funcionamento, vendendo cernes

de .,.solteirç. a :partir' de cs gQ,OQ � cania�
,

». de casal,!a pàrtir de Cr$ .50,00. �, ,-'ii,

Ap'roveltem' a ecesiêo, �pmprand��,:'::'
dirdámente da fáb;ica: l� 7:

'� -r-:

,

"

.Dr, 'Aristides .DieneíF
r

.' .
" �, �

R'aios . x � Pontes,.,Movei$�. é. Fixas
. ,'� . . , .. �- -"

.

,Dentaduras A�atotni(ts ,', ,,�/

t Mas se quizer ser bem servido, sirva-se .da .

, ,

'Tra'nsportadora
.

,Wol'Fram ,�,.Ltd,&� oc'
"

Fone - 9-,66-55

A[FREDO' SCiJb:rE(.�S' Jo
,

Engenheí;·�' cYvl� ',_: .-Â:iq,Lj\�$�g��,;t ,,; :
., :. fo.,

,�'
.- ��'�.': •

'�i_ ::�.,: � : ,_.,'
__.)_ :���. ':- ��f. :;

CONSTRU(OE$' EM, GERÃl,i �?'t';:'ct:: ..cf';�,
:

Prédios de alvenafla ou· de madéira
.

i:,Bárra'éó'í's �
Reformas de (asas e outros servl(o$

,',

· Projeto e fiscalização pelo· proptio' engenheiro.
'

ORÇAMENTOS SEM COMPROM!SSO•.\: �!.l�
EncarregadO

.

em (anoinhas' João' Venaneio �',�
á Ru'a .,.curltibanos

.

s/rI"
.

'"::f
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ATtffice

'à F,. � E in S_ I!..A IR IE g:., ;e��d�!��s��re�!SMu_
� ,;

.'
.� nicipal, torno publico que, du-

,:; ,

O'· �'
.

"4
.rante o-mês de outubro se pm·

e.
'

" ai,
'

..,(0 e·§ ,�: .� �:l��e��::: J:s��;:r�al�r�l:S.��=
:.

_ pãnduva, Major Vieira, Paula Pe
reira e Posto de Arrecadação de
Felipe Schmidt, a cobrança sem

multa do Imposto sobre Indus
trias e Profissões - 2°. Semestre.

No mes seguinte a cobrança
será acrescida da multa dê a-'

curdo com a lei.

Canolnhas,: 1 de outubro de 1952.

Suprem o
Plínio
Mota

E 5 P,O . R T <E� seEu . colhí uma. .rosa e desfolhei-a
Que avelud�das pétalas mimosas!
De 'quanta maravilha a flôr é cheia!
E são feitas assim todas as rosas.

Seu botão vai abrindo, vai abrindo ...

Ninguém o vê abrir, mas abre todo
Embora pequenino, é já tão lindo,
Mesmo que, leve, oscile sôbre o ,lôJo!

Clementino Pieczarka
Tesoureiro

"!'fR

Que delicada e.dina contextura!
Quanto mistério a flôr em si resume!
Que mimo: que "b�l-eza; que candura,
Nesse pequeno vaso de perfúmeí

CONVITE

E"foi Deus quem à fez, o -grande Artista,
A excelsa Potestade, tão modesta,
Que não Se mostra nunca á nossa vista,
Em suas obras só se manifesta!

A Confraria de N. S. de
Fttima convida o povo em

geral paré\ acom.panhar a.

Procissão das Veías, na

noite de 13 de outubro,
ás 7 horas.

.,.

Que Ignorantes vós sois. sábios do mundo!

Dúbia é a ciência, que tendes, e enganosa.
Por que ostentais .saber, .vasto e profundo,

,

�', Se� não fazeis a folha de uma rosa".

" IlOJ�:- S'r�.Alm?, esposa
do sr, ':HugO Brauhârdt.

.......�.".,.. -t· •

.

"

-�'

. AM:Atf�Ã:.." Sra. Maria de
Lourdes, ,eiSpos'a. do sr.' 'Ma -

'

nO'eÍ( Med'�ÍI:9S; �r.-'JQs:é Fur-·
tado. de J\1eÍlo; Jo�l Rogerio,
filho do sr. José Maria Fur
tado Primo.

"l _"' .'

DIA 13:- Sra, Irene, espo
sa do .Dr. Celso Rauen; sr.

Oldemar Mussi; Gehi Maria,
filha do sr;' Rub�ns Ribeiro

. da. Silya�;: �r.,' 'Jo:�o Rein,�rt;
.Ma:Fia.;SueJi, filha-do sr.Sar-
,kis';<'So.í'áFes. �:i.

-'

'DIA 15:- Linda, filha do
sr. Jacpb Seleme; sr.;'.:raime
Bishop; Celso, filho do sr.

João Pereira.
o �.

DIA' ..J6:-'Nelson, filho do
sr. Eliãs Sloboda; Marcos
Antonio, filho do sr. Anto
nio .Cordeíro; Irineu, filho do'
Sr. "Estefano Bedritchuk;��Mo
racy. filho do sr. Brasilio de
Paula; José' Lourival,' filhó
do' sr: Carlos f,no11a.

c-

DIA 17:- Sra. Melquina,
'esposa do sr.Simã'b Selerne;
sr. Narciso Bartnik; Benvin
da, filha dó' sr. Honorato
Branco Pacheco.

".

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

. -

A. S 'Noivado
" �

. Com a gentil sénhorítâ . Frida,,':
filha dó casal José Damaso da
Silveira e dona BárbaraDama- .

so da Silveira, contratou 'casa.
rriento a jovem CJl'O José '(areIa.
Nossos parabéns.

, .

DIA 14:: .Regina Sueli, fi
lha 'do sr. Carlos Schramm;
.Dolores. filha do sr. Otto Aos aniversariantes, .nos-

i Hoffmarm; María-Zílda, filha sos" efusivos parabens; com
�

_dQ sr. -Bernardo Wend't Se- sinceros votos de perenes
gundo.o sr. Antonio Karasíak felicidades ..
�

� ---------_....._�----

., Nascimento
;Dia 9 .. do mês, em curso'

floriu Q lar do sr. Teodoro
,Schroeder ,e de sua exma:

espôsa, cOfu' o nascimento
de.....uma robusta 'garcta.�,;

Parabéns á nova canoí=
nhense, bem como aos seus

dignos pais.

NUNOR EXIS11U IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E·MAS,'.
INFLAMAÇOES,

.

C O C E I �'A S',
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. ,

,

. DUOS E, DfMAIS ,�

nFECCOJS DO

,
COURO CABELUof
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