
Em edições anteriores, quando
noticiámos a visita' do Exmo. Sr.
General Comandante lb [,a Região.
Hilitar ao nosso �lunil'ípi() afim
de receber, em earater oficial. o

patriiÍlônio da Soul hern Df'é,sa
Lurnber, hoje incorporado ao frll
nistério.·da Guerra, aludimos à pos
sibilidade de ser ii nossa terra

.honrada com 'a presença do Exmo.
Sr, General Ciro do Espirito Santo
Cardoso, Ministro da Guerra e de
outras altas patentes do nosso E"
xército, que ""iriam examinar II

acêrvo daquela ernpeêsa, pa-ra, en

tão, ser traçado pelo Alto Coman
do do Exército o plano d,l'finitivo
do Campo Militar de Trcs Barr"s
e aproveitamento daqueles bens.

Não imaginavamos, entretanto,
que tão cedo tivesse .lugar essa

visita, em conseqüenciã mesmo (lo
volume de trabalho e. da' rnonu

mental responsabilidade afeta' à-
quela Pasta.

.

-

7-

Quando. a imprensa. e ô radio
da, Capital Federal anunciaram a·

visita, do Ministro ao seu Estado
,nat�l - o Para"ná e aqui chegaram
as primeiras noticias de que nes

sa mesma ocasião seria feita a vi
sita. à Tres Barras, muitos; viram
nas informações que então clivul
galDos,simples boatos infundados.
, À tarde de quarta feira, porém,
quando o sr. Coronel Nels011 Cruz,
COm,andante do Campo ,Milit:u: 'de
Tres Barras regressou de Curitiba,
confirmaram-se as notícias. Seria
mesmo feita a visita ministerial e

já no dia seguinte, pela manhã.

Ás pressas e fazendo o possivel
para recepcionar condignamente o

primeiro Ministro de Estado á vi
sitar a nossa terra, foi organizado
? programa de recepção e de ho
menagens, pelo Comando do Cam-
po.Militar e com a participação
do Govêrno Municip�l."

A chegada do Ministro' --

Ás 9,30' da manhã, desembar-
cava de um avião da FAB, no

aeroporto do C'ampo Militar, Q�

�l[mo. Sr. General Ciro do Espi-
rito Santo Cardoso, Ministro 'da
Guerra, acompanhado do Ex.mo.

�r. Dr. Bento Mllllhoz;'-da' Rocha.
Peta, Governador do Estado do
araná e do Exmo, Sr, General

dEggaiél' do Afuaral, CO'lÍHindante
a 5" Região Militar. Minutos de

P?i1s pousava o'utro avião condu
zmdo os' Exmos. Srs. Generais
!i!1�a de Castro, Chefe do Estudo
"la).6r do Exército e Canrobert
Pereira da Costa, Chefe do De

�artament� de Produção Técnica

dO Exército. Nessa oC,asião, depois
t
e trocados os cumprirrentos pro
�c?lares, receberam,. os ,ilustres
VISI�antes, manif�sbções de aprêço
e Simpatia das é1utoridad�s el dos
Populares que se encontravam po
aeroporto.

n,vindo especialmenfe_ de' Floria
t
°1>OIis, encontrava-se no aer,opar-
o, afim de apresentar' cU,mpri-

�

(e�OS do Govêrno de Santa Ca
arlna à comitiva Ministerial, o
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IRIN EUAtividades
o

Capital
Ministério da Agricultura construirá, em '1'953, grande

Armazem de Trigo. em Canoinhas

deExmo. Sr. Dr. João Bayer Filho,
Secrd4rin da Fazenda, reorescn

lando l) E),,'1']'lo. 'Sr, Gov�rnádoJ'
Irineu Bornhausen. Assinalámos,
entre OUtr03, a presença do sr.

{:oronel Nelson ('ruz, primeiro
Comanclaní e .lo Campo Militar de

.
T res I3i1 rras; do sr Benedito T:
Carvalho, Prefeito Municipál de
I'anoinha,;;_do sr Paulo Ritzmann,
Tuiz de Direito em exercício; do
sr. Selerne I 'Scleme, Adjunto do
Promotor 'Público; do sr. dr. Ores-
-tes ['rocopiák. Presidente do Di
retól'ioMunicipahla VON; do H.

«·ap. Jubal Coutinho, Cmt. da SR,
l ia. Isolada; do sr. Dr. íezar G.
AIll'ill Sobrinho, Engenheiro R�·
sidente t!n DER: do sr. Carlos
Schramrn, Presidente da Camara
l\lunicipal; dos srs. Vereadores à
Camara Municipal; dos srs. Otá
vio X. Rauen, Jaime Bischop, Ge-
'l1eroso Prohmann.r drs. lelso Ra
uen e Alceu Pacheco, Adalberto
All�ge" Rivadavia R. Correa e

Aroldo Carvalho, alem de todos
os funcionários do Campo Militar
de Tres Barras, autoridades

'

da
quele Distrito e desta cidade e

grande núme�o de. populares, re

presentantes da imprensa local e

do radio.
-

Após 'Os cumprimentos e apre
sentações. a comitiva, em autcmo
veis, dirigiu-se à' séde do Campo.
M,ilitar de Tres Barras, no antigo
escritório da S.' B. Lumber. A'
chegada i dos visitantes o povo de

na

Também o Governador 'do Paraná e os Ge
nerais Canrobert,. Fiuza- de Castro e,Edgard
do Amaral em visita à nossa terra - O Cam-

pó !\tIilitar de Três Barras, uma realidade
palpitante - Grandes homenagens do Govêr

no e do Povo aos ilustres visitantes

mmtor: AR�WO·�. LAR�AlIlü
CAIXA PO.sTAl�. 2 FONE. 128
--------------�----�-------------

tura e fruticultura nas comunas

barriga. verdes .

Um dos acordos firmados pe
lo nosso governante St': refere à
construção de um grande Arma-

.

zern para Trigo em Canoínhas,
obra a ser iniciada e inaugura
da em 1953.

Vai, assim, paulatinamente,
cumpr-indo o seu 'programa de
governo o sr. Irineu Bornhau
seno A crise de energia elétrica

prestes a ser debelada com a li
gação Capivnrí, Jaraguá. A pon
te sobre o mo Itapocú, na es

trada
-

Joinvile - Floríanopohs,
pronta dependendo de inallg'u-'
ração; a monumental ponte sô-

Federal

bre o Rio Itajaí-açú, como a de
/ Canoínhas, na fase inicial. de
sondagem, devendo ambas ser

iniciadas, no corrente mês. A

gora, armazéns e silos em di
versos municípios catarinenses,
máquinas agrícolas, pequenos
moinhos e sementes selecionadas

Depositário' da confiança e das
esperanças de todos os catarí
nenses, tem, o Góvernedõr, cor
respondido, plenamente, aos an
seios populares. Há de regressar
do Rio, ternos certeza, com ma

íores beneficios e realizações,"
'conseguidas junto de, Governo
Federai graças ao seu trabalho
persistente e ao seu crescente
prestigio.. '

pirito Santo' Cardoso, proferindo
empolgaríte improviso de agrade ...

cimento. e 'de éxaltaçãô à mocida
de estudiosa. Recebeu, o Ministro,'
grandes aplausos ao finalizar seu'
discurso.

.

Seguiu-se o desfile dos escolares
e, posteriormente, a apresentação'
dos altos funcionários do tampo
Militar à comitiva e ao Exmo.·
Sr. Ministro.

Conforme é, do conhecimento

público seguiu a 9 do corrente
ara a Capitel Federal, acom

panhado de seu Secretário par
tícular, jornalista Nereu Correa,
o sr. Irineu Bornhausen, Gover
nador do Estado.
Prende-se, a viagem do errié

rito estadista co-estaduano, a

assuntos administrativos da ma

'fuI' relêvancia para todo o Es
tado, Já no dia 15; no Ministé
rio da A gricultura, assinou o

Governador varios acordos pa
ra 8 construção de Silos e Ar-

,maz:-ns para trigo em diversos

municípios catar inenses, cele
breu+o conventos também para
.0 desenvolvimento da vinicul-

.Tres Barra�, o operariado' e fun- notavel educadora traduziu, com
cionários do Campo Militar e' o fidelidade, os sentimentos da po
Grupo Escol;r General Osorio, tri- pulação daquele próspero Distrito,
butaram significativas homenagens Concluiu a sua brilhante' oração,
ao l\1inistro recebendo-o com efu- a Diretora do G. E. General 0-
são e entusiásmo sob calorosa sal-- sorio, oferecendo ao Exmo, Sr.
va de palmas. Discursou, �a oca- Ministro, sob vivas e aplausos, um
sião, a .senhorita Otilia Friedrich, lindo ramalhete de flôres naturais.

Diretora do Grupo Escolar Gene- -. Profundamente emocionado, to
rai Osorio, dando as boas vindas cado pelas expontaneas manifes
d� população de Tres Barras aos tações' da Diretora, Professoras e

ilustres visitantes. Num discurso alunos do Grupo Escolar, falou 'o

toc�nte peja sua' ��mplicidade, a Exmo. S,r. General Ciro' do Es-
------------------------------------------�.

REUNIÃO
.

DE GOVERNADORES
Demorada visita
ás Insfalações

Dando cumprimento ao pro
grama traçado, passou o sr. mi
nistro, seguido de sua comitiva
e de autoridades locais a uma'

demorada visita' a todas-as ins
talações do Campo, ás oficinas,
serrarias, fábricas de caixa e de

-

compensados, casa das máquí-.

nas, hospital e almoxarifado. A
grandiosa serraria, com todo.,o
seu maquinário em funcíona
mento, realizou uma demons-

. tração que causou profunda irn-
,

pressão aos visitantes. O Alto
Comando do Exército, ,cf\paci
tou-se, as'sim, da grandiosidade'
do patrimonio

-

incorporado ao

Ministério da Guerra, estudan
do, desde já, a maneira de tor..,
na-lo produtivo, -capaz de ate'n ..

der ás necessidades das 'Forças
Arrr.adas em màdel.ras benefi
ciadas.

Rápida visita á Canolnhas
Seriam 11,30 quando o exmo.

sr. Ministro e comitiva deixaram
Tres Barras rumo de Canoinhas;.
Dezenas de automoveis acom

panhavam os ,ilustres visitantes.
Entrando a comitiva na cidade
espoucaram' ,foguetE's, faixas a

lU8-ivas aO'-ÍFnporta,nte aconteci-
'mento, significavam �s boas
vindas da nossa p'opul�ção Íl tão
altas autoridades. Ém frente ao

Clube Canoinhense o povo a

guard9va. ·a,ehegaqa dos visitan
tes. Aluhos: do Ginásio. e das,

Esc011ls .).l'ormais, Sagrado Gotà- .

- (Gdnclue em outro local)
,_.��:. T�,.� 'í.'

Vê-se no c1ichê ,o Governador lrineu Bornhausen palestrando com os senhores, Presi
dente Getúlio Vargns e Ernesto Domeles, Governador do Rio' Grande do Sul, dúrante

o almoço ofereCído ao Chefe da Na;ão, quando da sua recente estada em
Porto Alegre, onde presidiu a sessão inaugural-da na Reunião dos

Governadores dos Estados da Bacia dq Paraftá-Urugu�i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

f:í:"ranscri'ção)
C A P I T U L 'o I V

CO�NVOC.ADO
1 - Ao completar a idade de 17 anos -todo cidadão deverá

dirigir-se' à Junta de Alistamentó Militar ou Repartição Alistadora
de seu Município, dentro de' seis meses. afim de se alistar; nesta o

casião receberá um CERT'IFICADO DE ALISTAMENTO no ver

so�clo qual deverá estar escrito "NENHUM PAGAMENTO PODE·
RA SER EXIGIDO DOS CONVOCADOS. SALVO-AS MULTAS
PREVISTAS NA L. S. M."

2 - CONvoe ADO é todo brasileiro ao completar 18 anos,
iadepetrdente de iditais, avisos ou notificações (Art. 31 da L. S. M.).

c 3 - Anualmente serão incorporados, depois de selecionados:
a - os cidadãos de uma determinada classe, residente nos

munieipios tributa rios do território desta R. M;
b - os cidadãos desta ou dá classe anterior que, procedentes

de outros estados, hajam mudado seus domicilios para outros estados ....
desta R. M., depois da convocação de sua classe nesta R.M. e que
tenham comunicado" essa' mudança de acordo com o Art. 113
da L. S. M.; .

c - os cidadãos desta mesma classe residentes em munici
pios não tributarios que tenham se alistado após. a publicação da
dispensa do Município e que não possam apresentar atestado de' re-:
sidencia rPillima. de. um ano;

"

.,d - os cidadãos pertencentes aS classes anteriores a convo

cada que tenham deixado de faze-lo por haverem obtido adiamen
to de incorporação. uma vez não renovado este e que não hajam
obtido dispensa de incorporação ou ingresso na 'reserva;

.

e - os ex-atiradores, desligados no ano anterior na confor-
. midade do § 2° do Art. 55 da L.S.M.; �

f - os cidadãos da classe que tenham optado pelanaciona
lidade

.

brasileira; .

,

g - 011 e��alunos do C. P. Ô. R, na forma .do § lo do Art.
56 da L. S. M.

h - os _ cidadãos das. classes "Interiores que não se apresen
taram 'quando da convocação de sua classe. na forma estabelecida pe
lo Dec. 28.088 de 6jV/1950 (INSUBMISSO).

4 ,:_ O Serviço Milit&r poderá, ser feito:
Nos CORPOS- DE TROPA.

- Nos Ç.ONTINGENTES especiais.
Nos TIROS DE GUERRA.

_, No C. P. O. R. de Curitiba'.
Nas FORMAÇÕES DE SERVIÇOS. ,

No CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS.
5 -:- Em principio todo Municipio será tributa rio. '

, .

-

Anualmente; conforme ás necessidades de incorporação o ET/5
poderá: propor a dispensa de Municípios de acordo com o art. 37
da L. S. M. '" "

'

6 - Os, Munieipios séde de T. G. pod�rão fornecer contia
gentes' pareIncorporação nos CO.ftPOS DE TROPA, inclusive de ex

cedentes dós candidatos ao T. G.
.,

,

7 - Aos brasileiros natU-ralizados, ou por opção é facultado
o voluntariado para matricula nos T.G. ou CORPOS DE TROPA,
desde que, _-tenham menos de 30 -anos de idade 1 e satisfaçam às se-

guintes condições: '., .

'

bôa conduta atestada pela policia; �

Sei classificado no GRUPO "A" em inspeção de saúde;
Ser alfabetizado' (Art. 84 da L.8.M);

.8- Os convocados julgados incapazes temporariamente (GRU
PO C) terão adiada sua incorporação; ficam obrigados a se submeterem
a nova i.ns'peção com a classe seguinte; aqueles que forem julgados ap
tos na nova inspeção de sande serão incorporados, conforme o resul
tado da seleção. e �as nescessidades em claros (Art. 46 § 3 e 4 da LSM).

. 9'- Oi! convocados deverão se apresentar para INSPEÇÃO
DE SAÚDE e SELEÇÃO .nos P.R e nos dias "préviámente' deter-
mipados;. ,.', ,

10 ..:_ Os 'Convocados, serão classifieadcs segundo o grau de
iuterresse militár, estimado c'm função das condições físicas 'e "inte
lectuais de 'cada um e a' natureza dos claros ,a preencher (qualidade
e quantidade).

11 - Nos Municipios que concorrerem para () preenchimen
to de c)'aros de mais de uma GUARNIÇÃO, os convocados deverão
ser distribuidos 'de fÓlma a atender os interesses do SEllVIÇO
MILIT'AR.,....

.

12 - Nos anos de incorporação de DOIS TURNOS, sem

pre que' possivel, será atendida a pré�erencia do convocado pela épo-
cá de inéorporação.

.

.
'.

_

-

Dfilverá deplarar, por ocasião da SELEÇAO, q�lal o TORNO
,de sua preferencia (, que será registrado na sua ficha de SELEÇÃO.

13 - O DIA DA INCORPHRAÇÃO (lJIA I) será marca·
do para cada iurno ou CONTINGENTE, dele tomandp conheci-
mento o convocado' através das J. A. M. e R. A,

'

,
14 - Terão preferencia para incorporação os con�ocados

que alem de satisfazerem o que preceitua as letras a (os pertencel'l
tes às classes anteriores que ohti:verem ádiamento de incorpora'
ção), b (Oli! residentes nos locais mais proximos dos CORPOS DE TRO
PA) e, c (os alfahetizados) possuirem cápacidade intelectual. e habili'ta
çã_o profissional convenÍ!mtes ao preenchiménto dOê claros existentes.

..� 15 - Os refrlltaries da, época" geral de sl;lleção terã.ó prefe-
rencia para il'lGorporação, .desde _que enquadrad()s, nas condiçQes do
numero anterior isto é. ém iglJaldade ,de 'co.ndições t�rã:o ,preferencia ;.,

• �
_ __:ir' ,,�- "<-'

para mcorpOl'açao.

,
16 - Os cOIÍ�Gct\dos"que não. se' apresentarem até a� 24,00., •

boras do �di� {- 1,-, iSJÇ>' é qu� íI�O se apresentàrem até a vespevll do
<-

DlA DI\. INéÓRRORAÇÃ(\r, serão d'eGlarados INSUBMISSOS. '

1-'7 -' O� 'INSV13MISSQS' que se apresentarem dep�is do

dia I deverão ser confirmados na relação dos INSU'B-MISSOS pe
las 15&. e 16a. CR;, bem como notificados para se apresentarem
com a clas-se ou turno seguinte, quando serão Inspecionados de
saude e submetidos ao processo a que devem responder.

A notificação referida deverá ser escrita� "

tinta carmim
no Certíficsdo de Alistamento do insubmisso,

18 - Serão considerados ISENTOS do S.M. os convocados que:
a - forem considerados incapazes defínitivamehte, para

. incorporação nos Corpos de Tropa do Exércíjo, em qualquer
IN$PEÇAO DE SAUDE.

b - forem julgados INCAPAZES TEMPORARIAMENTE
com o mesmo diagnostico em duas inspeções sucessivas ou sob
qualquer disgnóstícc, em sua terceira inspeção de saude,

c - os que estiverem cumprindo pena em vintude de sen-

tença passada em julgado, salvo por crime culposo, _

Terão direito -a receber CERTIFICADO DE ISENÇAO
DEFINITIVA. .,r

19 - Serão dispensados da incorporação os que: .

a - residirem á mais de 1 ano nos Municípios não tributários.
b - tiverem sua situação militar regularizada por qual-

quer uma das outras FORÇAS ARMADAS, na ativa ou na reserva.
c - obtiverem adiamento de acordo com a LSM.
d - .forem julgados incapazes temporaríamente.
e - forem relacionados no EXCESSO DO CONTINGEN

TE ANUAL.

20 - Os' adiamentos de incorporação. poderão SICH' solicita
dos ao Exmó. Sr. Gen, Cmt. da R�, nos casos especificados no

art. 56 da LSM.
a - candidatos às ESCOLAS de FORM:AÇÃO de OFICIAS,
b matriculados' nas ESCOLAS DÊ FORMAÇÃO DE

SACERDOTES.
Os requerimentos deverão ser apresentados' nas JAM ou

RA de forma que, encaminhados pelas CR, sejam submetidos ao

despacho do Exmo. Sr. Gen. Cmt. da RM até 60 dias antes do dia 1.

21 - Até o DIA l-30 e 1 -.10 será declarado o ECXES
SO DO CONTINGENTE ANUAL, tendo preferência para serem

relacionados. como tal' os convocados:
a - residentes no exterior.
b - possuidores de bolsas de estudo no exterior.
c ,- presos, sujeitos a processo na JUSTIÇA CIVIL.
d - que excederem as necessidades das Unidades parj;\,

as' quais seu Município é tributário e desde que não haja neces
sidade de transferencia para preench�mento de claros.

e - filhos de hansenianos com direito a passagem e uma etapa
situação c(,mprovada pelo Serv'i.' de alimentação diaria, fornecidas
'ço Oficial de Lepra (Av. 214 de pelos DELEGADOS DE RECRU·
24/3/1949). TAMENTO, Presidentes de JAM

ou Chefe de RA;

26 - A partir do DIA 1 --30
todo convocado que foi submeti
do à JMS e SELEÇÃO deverá
procurar aJAM ou' H I\. de seu

Municipio afim de verificar qual
o seu destino, devendo estar em

condições se seguir para se apre
sentar.

22 -e-e-- Poderão ser-incluidos na

letra d do numero anterior os eOQ-.
VOGados que:

a - forem casados ou arrimo
de Iamilia.:
b - os ferroviarios e os fun

cionarios do D.C. T. das seguintes
categorias - telegrafistas, teietepis
tas, carteiros e condutores demala.

c - um de dois irmãos quando
quando simultaneamente convo

cados.
d - os lavradores ou filhos de

lavradores.

'27 - !Antes de seguir destino
para sua Unidade todo COIlVOC8-

do deverá receber da JA 1\1 ou

HA de' seu Muuieipio v CErnI·
;,..FICADO DÊ ALISTAMENTO
com anot.ações em tillta carmim

. sobre o seu destino; o CEHTIFI
CA DO deverá' ser . outrcgue lia

UNIDADE. /'
Nunca o convocado deverá fi

�ar sem seu CERTIFICA D'er
28 - Afim de facilitar o, trans

porte e evitar os dissabores da
falta de acomodações, os' convo
cados a .serem [ncorporados deve
rão obedecer- rigorosamente as'

para. apreseritação nos
... ft'I

23 - Nos anos de incorporação
em�DOIS TURNOS o EXCES
SO DO CONTlNGENTE será
dividido em EXCESSO DO CON
TINGENTE DO l°. TURNO e

pO 2°. TUR NO. �

.

24, - Para atender às necessi
dades de preerrclrimonto de claros'
os convocados poderão ser incor
porados em Unidades para as quais
seu Municipie não é tributárie.

25 ." Uma vez selecionado para
incorporação o convocado terá 1

I

Cooperativa dos Pro_
durares de Mate
Canoinhas Ltda, r

Notá d� Conselho de
�- Administração

Conelusão

Ierença acusada pela propria ado
ministração, correspondente a

não inclusão em Inventario, de
um lote de sacos vozios em po
der dos srs. Associados e cor,
siderando como exato o

estoque de Mate cancheado na.

quela data, o encerramento do
exercicio 1951/52 (31 de maio)
não poderia apresentar outro
resultado e está ccntabelizado
de conformidade.

Para todos os efeitos, deixam
patente que apenas as contas
que definem a entrada e saida
da mercadoria .mereceram o es

tudo do seu desenvolvimento a.

través .do exercido e que, para
conferencia do que diz respeito
a apuração do resultado, toma,
ram por base OS saldos apresen.
tados pela contabilidade.

Considerando-se o montante
da sacaría deixada de ser con

siderada nesta' apuração e' se
gunde

:

os dados .fornecídos, o

prejuízo seria deduzido de .. ,

Cr$ 63 650,00."
,

Dentro da parte flue mereceu

o estudo, nada mais tem a a

legar. ..

Canoínhâs, 1 de agosto de
1952,

as. Antonino Nicolazzi
,

.

Acacio Pereira.
•

Canoinhas 11. de outubro de
1952. /

Ney P. Miranda Lima JSec. do Consl. de Admín, .

reformas de bí

cicletas, tríciclos+é carros'.

para crian.ça,s� /"
�

>, •

OfiCina �Rerâmpago'
PA; a partir daí terão. direito à eta

pa de alimentação e ao transporte:
29 - O convocado está sujeito

ao pagamento das segonintes multas:� I

Cr$ 10,0'0 a, 50�OO quem pão
se alistar 110 prazo legal. '(Art. 127).
Cr$ 10,00 a 50,00 quem não

se apresentar à 'época geral de

inspeção de sande de sua classe.

Cr$ 10,00 a 50,00 quem extra'
viar ou ihutilizar o -CERTIFI
CI\DO DE ALISTAMENTO.,

r

.

,.
-

30 - Quando da 'apresentação
para incorporação, o convocado
poderá sulicitàr nova INSPE,:ÇAO
DE SAODE' ao CIIlt� da Unida
de em que se apresentar (Art. 50).

CARLOS NOGUEIRA
20. Tte. DeI. Us. DR.

/D· I· S To R I B U I ri) O R li S

'Emp.lndustrial eComeroial:_ttda.
.

-

, Rua' Caetano Costa, 4
. "EJAN,OINHÂ�

�
----�--�------------------��...

Fane, 140 - Caixa Postal, 45,

Santa Catarina--
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.

�
"

[agôa da Musica
SONETO DE HUGO RAMIR.EZ

Sob a noite, a trotear, rasgando () campo vasto..
Onde morava o bom fantasma' das lembranças,
Cavalgamos nós. -Era bem uerde o pasto
E os açudes ua sados espelhavam bonanças.

Muitas noites assim, fadas de luz banhadas,
Vagavamds então; pela planicie quieta,
Balbucianfldo, lJ rezar, duas almas penadas,
As estrofes febris de Wamosy, o poda.

,
.

E da clara lagôa erguia-se vibrante
Um toque de clarim, sonâmbulo e angustiado.
Musicando o silencio enorme da amplidão.

Era a voz do meu pago,. imortal voz atlante,
Que vinha despertar fIO meu peito,

.

um passado
De heroismo e de amor, de sonho e exultacão!

. d .

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

alE: Wallru/o Laug-r; I

la Marilú, filha. do sr. Tu
eder; . Ivo.ne._tilha «io

_

51'.·

mino de Paula e Silna;
o Alberto filhu do sr. Arz
;110 Nicolaezi.
MANHÃ: O sr. [Jonglas
nkendoT, mui digito chefe
O,ficinas impressoras deS
fQtha; o sr. Orlando Buba;
iJJio ae .Barros; SI Tose
�gyel,' sr. Aléx Mil hel; sra.
na. esposa

.

de Zenão
-

Ma�
kevick; Zilda Nancy, {ilha:
sr. Brasilio de Paulo " Ger
esposa do sr

.. G te s ta 'V o

n;
IA 21: Geanine fiLhú do sr.

y Varella; ldelmir(l ti/hu
sr. A'rlur Burgar-dt; Amir,
o do 51': Jacob Se./nl1 r ; E
n filho do sr. Léo Freulla;
.João Bl/yer f�lh(J,'
IA 22: Leóni deLourdes
a:do sr. Eelix da Cost.a
mes;
IA 23: sra. Ruth Colorlel
egÍllfJ filha do sr, D(. l1a
�o rereita; sr . Gustavo
tem;' C�)rnelio FranCisco,
o' do'sr. He111'ique Neu-
edte.r; .

DiA 24: c« Vidal Ramos;
sr, Alfredo, D. (iarcinda; sr.

r. ruino Wiese,' /� 11 tonio Onan:
defilho do sr Osmario Dauet.
Aos uniuersariantes nossos

purubens;
'

FALEC·IMENTO
Faleceu .a I! 'do corrente,

nesta cidade, a menina Ines,
tüha do sr laroslaw Sido-:
rak e sua exma. esposa.
Pesamos a [amilia enluta.

I
1\Mãe, irmãos, irmãs, cunha

dos e sobrinhos, do inesqjte-
c/velo

-

Agradecimento

Çi_lfredo Ooigt .

falec.ido a 5 do corrente no

Hospital Santa Cruz vern

t'xtnnar seu,s af[raaecimentos
ao sr. Pastor George Weger
e ao Dr. Re1leau Cubas e as

innijs do HospitaL que com

desvt:/o trataram O ('stinto.
, A todos sua imorredoura

gltltidão. "

Marcilio Dias, outubro de 952

E�RORl'ES
O?clusã,o da ultima pagina) .

dlr f<.>rças com. o sexteto do,
legio quarido dicidirá qual �
�cedor

.

deste mágnifico tor-
10 tão bem elaporado pela fir
Tricoljn.

-:- :Movimenta-se a direção
I·rubra.para o returno do' pre

�e campeonato.Novos craqueso em objetiva e promete a
sua legião de ians um Canoi-
8 d�ferente para bonita apre
btaçao no fjnal do certame.

-f �olong��, mesmo adoenta�
OI o maIor homem em cam.

domingo passado, mostrou
8s reais pessibilidades e agraU !m cheio a torcida do "Mais-
Ueridó".

.

"a- 0. Canoinhas E. C. abl iu
o d

.

61 �o pr'otesto feito contra, a
. usao de Lazinho, Mesmo ten
a certeza da shuação irre
ar do atléta não quiz preva
�r-�e,dizem os mentores alvi-

Ió·r� que mais bonita será a
n '

. .

III
a no gramado. Concor-

pOso OBSERVADOR

Cooperativa dos,Pro
_
dtitores de Mate I'Canoinhas �tda. .

,

Nota do Conselho de
Ad�inistração

De acordo com o aprovado
pelo Conselho de Administrà
ção desta Cooperativa, em reu

nião realizada no dia 29-9-952,
tórno publico aos. senhores as-

5ociado� ,e a que� interessar, o
Relatorio dos srs. peritos Con.
tadores designados para verifi·

cação dos balanços ria Diretoria

anterior desta entidade.

"RELATORIO"
Os contadores abaixo assina

dos 8pÓS proceder a verificação
e estudos do fechamentos das

contas de resultado e. levanta
mento do Balanço da Coopera-:-

I tiva. de . Produtores de Mate

Cano_inhas Ltda., chegaram a
.

. concll:lsão que, a não ser a di-

Continua na 2. pagina
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o MINISTRO DA GUERRA ...
- \

Continuação da l: pagina
ção de Jesus e Curso Normal

Itegional formavam alas. Desem

barcou, o ministro, do autorno
vel que o conduziu, recebendo

I' g�'c\l)d�" sa:.vr: de p�lmas e ova-

I
çao. DI seu .. SQU, entao,.o sr. Arol-
do Cal valho que, de improviso,
saudou tão .ilustres personalida
des da . vicia publica nacional,
expressando a 'satisfação do po-
vo de Canoinhas pelo significa-.
tivo acontecimento da visita mi
nisterial.

Seguiu-se a palavra de agra
decimento do GéilPral Ciro do

Espírito Santo Cardoso, palavra
sensata, pond�rada, de velho
soldado com uma folha .. de assi
ns lados serviços prestados à Na-

"ção, tecendo um hino de ag,l'a
,cleeimentos. à população local

pela carinhosa acolhida de que
fora alvo, significativa, coino de-:

clarou, das homenagens de CR
noinhas ao Exército Nacional.

,

Amanhã ás 14 horas
REPRISE DO FILME DE

Sí\B\DO

AMANHÃ: As 5 e 8 'J:iól'as
ApresUlLará a FÓX

��CiDe -�V8.ra Vruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas
A Waruer apresenta Hum

pfrey Bogardt e Elenor Paro-
,-

kcr DO magistral filme

A morte não' é o fim
I

. Contínuação çda 's�rie
'IVolta de Jesse Jâmes"

Fléxas de Fogo
A historia de UIII branco que
não resistiu aos doces lábios de
uma india.
Cornaern, molesa 11 ternura

neste espctaeulo 0111

TEC'NICULOR
Completa o progf ama com

LOLA- MONTEZ
A mulher que conquisto" um

rei e rlistruiu um reino

Segunda-feiro: n EF'RJSE

Terça-feirn:- A's 20 horas

Um filme da Metro

A Noiva Desco
nhecida

Passando os visitantes e con

vidados ao salão principal do
Clube Canoinhense, foi ali ser
vido um-cocktail oferecido pêlo
Governo do MQnicipio. Durante
o aperitivo o G'enentl Ministro,
os Generais integrantes de SU!:l

COmiLi\'H, o pstndi�ta Bento Mu-,
. nhoz da Rocha Neto, as' autcri- .

dades locais e homens do povo,
ma.ntlveram pstreito contacto·e

agradavel pa'lestrB. Todos quan
tos se [lCerCavarn do Ministro e I

de sua comitiva eràm recebidos,
com devane,;cedoras atenções,'
desde (JS pt'qu'eninos escolares'
e operari')s humildes até as

rriài.s destacadas figuras da r10s
sa comuna. Ignalml?nte. acessi-

.

vel e catlvante mostrou-se o.

jovem Governador Paranaen<;e

1
'

e grande lider Dr. Bento Mu
, nhoz da Rncha Neto, cercãdo de

manifestações de apreço e sim

patia pela n05SB população.'
O Ministro da Guerra, nesse

rapido contacto, como Sf'US com

.' panheiros Generais l'anrobt:lt,
l ' Fiuza de Castro e Edgard do:
, , Amaral, fez amigos entre· nós'

pela irradiante simpatia e cati
vante simplicidade sempre de
monstradas.

Depois (ie p'ercorrer,' em au-

..-----.. �.. ..--_.... _ ..

�•••••••••••.•••••••ô •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•• :_." •• __

�
. (rS'ensaci�nal! Magnifid�'E���pend�!\\:
,Iii:: A CASA VICTORIA

'

A partir do. dia 20 de outubro lan,çará: "O

:i: ARTIGO DA SEMANA", um artigo que será ven

i. dido por preço abaixo do custo. - E para iniciar

•

verJ.derá do dia 20, segunda-feirá, a 25 sábado: i

:�: '\ ,
.

� .:.

Ê' Azeite SOL LEVANTI::. e SALADÀ
.

r
�_. Lata de um quilo por apenas Cr$ 15,60 !
::1 .:.

l Economise de verdade comprando "O ARTIGO DA r
• SEMANA" e aguarde para a proxima mais

:
: uma I
\_ RQa l'a;:�:�e�raCs��OSSA�one, 2551 o!:
�'..� .. .---_._-- . .. .._.j.�
�•••••••••••••••••••• ,. •••• ,.CI � ".. ')•••••••••••••••••�••OO4"••••••••••·�

..__ .__ ..

Uma comedia dedicada aos

que gostam e precisam de '

lima boa cumedia:--

Continuação do .seriado
Serviço Secreto

Qual'ta-feira:- REPRTSE

�uir'lta-Ftira 3S 20 horas

Comedia � 'Patétas
Malicia DO palacio e a seguir

teremos.

t
Trais iPalavrinhãs

I
U:nn dpli.ciosa comedia com

nlllsica, ritmo e 'humor.

SABADO 25 i.le oulubro

o iRHi é 'irupecavel
Aguardem

Os MadrugaGJores
O Tes'ouro dos

Bandoleiros
e a Rainha das

Rainhas

PARA FERIDAS,

,:
E C Z E M-A,;,S,'

: I N F-L A M A Ç'O ÉS,
COCEI�AS,
FRIEI·�AS/.

�É=SP=I=N:::H:::A::::c:::!S,====E'T=C_':�.

tomovel, algumas ruas da cida
de, a comitiva visitou, rápida
mente, o Quartel da 3a. Cia. I
solada da Policia Militar do Es
tado, rumando à seguir para
Tres Barras onde teria lugar o

banquete oferecido pelo Coman
do do Campo Militar ao Exmo.
S M·· 't

)
r. 1 mis 1'0,

_

o Banquete :- _

Discursos
A partida

Chegando a comiriva ministe
rial à Tres Barras. teve lugar no
amplo &UiUil do antigo Cassino da
Lurnber fi banquete- de cem ta
lheres, homenagem do Comando
Campo M ilitar ao Exmo. Sr. Ge
neral Ciro do Espirito Santo Car
doso. Senhoritas da II08sa melhor
sociedade e Professoras do Grupo
Escolar General Osorio serviram
o ágape.
Durante o banquete f"dOou o

Exmo. Sr. General _ Comandante
ela 58. Região que aludiu ao ,sig
nif'icado da instalação de um Cam-
1)0 Militar para o Exército Na
cional, à importancia desse acon

tecimento para Cauõinhaa e para
Santa Catarina e à grandiosidade
do patrimonio da Lumber de que
se capacitara o sr. Ministro com

,a visita que acãfiava de realizar.
Concluiu suas palavras sob vi
hrantes aplausos e cOllvi�-Ianrlo o

sr .: Coronel Nelson Cruz, primei ...
ro Comandante do Campo a fa·
zer um relatf\, do que se realizara
e nbsf'l'vara Ile;;SI' primeiro mêõ de
administração. ES8e ilustre militar
da Aí:ma" de Ellgenharia, antes

saudou o, ExUlo Sr. Min.ist 1'0 e

Cornitiv'a em seu nome e em n.o·

me dos fllneioll:lrios . é operarios
do Campo, dt'p(,is, em palavras
repa�::ladp.fI de tóm sen!'lu; revelan-

..

do a �lIfJ capacidàdc profissional
(.� longo til'l,cinifl, mostrou a possi
bilidade de BPr inteiramente aproo
veitado o acervo recebido que po
derá ser tornada pl'odút.ivo é: com.'

-pequellfls df'spl'zas,-transformonilo.
se num eRtabeleci,mento industrial
cio Exército, cap�z de suprir t()�
dRa aA' neces"jrlac!lõs das Furças
Armada". o que seria reá lizado
parfllehllneL1te ao Calilpo Militar
de Tres Barras.

Seguiu·se ,o diSCUrSO do sr. Dr.
- João Bayer Filho, representante
de S. Excia. o sr. Governador 1-
rineu Bornhauseh que !1e enco�
t.ra na Capital Federal, de sauda
ções ao E:imo. Sr. General

.

Mi
nistro e de boas vindas' do Go-'
verno de Sabta �atarilla 80 E
xército Nacional.

- ,

Agradecendo todas ali manifes
tações recebidas, discursou ô Ge
neral ,Ciro do ,Espirito Santo Car
doso' Ministro d!l Guerra, que
aludiu, de modo claro e' insofi�·
mavel, à palpitante realidade do
Campo Militar de Treá Bárl·ss.
Frizou S. Excia. que'a mIssão do
,Exército é construir e conservar

e se mostrou favoravel à �piàÍíi.o
manifestada pelo Coronel Ncisou
Cl'IIZ de Ser àproveitado o esta
belecimento industriaf paralela-'
mente ao Campo de Instruçã.o .

Agradeceu a8 homenagens do Go-

Conclue noulro local

::: .CONTRA cura,
'nUEDA DOS CI- !

1
f

;auos E DEMAIS

--,:,,""',:' BfECCOES DO <
.... , -. !

COURO ·CABELUDO.
J�)!!�O�f;:�!.:'A:(
!'!OfH){(' ['. t N �f�.
__ � .l!:�--;..2
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.. DR.MARIO.MUSSI
M'édico'

Ex-interr'lO' dã Ia e 2a cadeira de elinira Médica d,a
Faculdade de Medicina da, Universidade do Parana.
Ex,..estagiáritJ� no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina' da-'Universidade de São Paulo.
Clínica e Cirurgia Ger-al - Doenças da Ti,rói
-de e do Aparelho Digestivo - Estomago - Figa'

eto e Vias Biliares - Moléstias de Senhoras
Participa que, em breve estará atendendo em seU

consultório à rua Sen, Felipe Schmidt, 44,

/'(Edificio Mussi) nesta cidade.
,

.

Consultas das 9' às 12 e das 14 às 17 horas.

CORREIO DO NORTE
.,

���������������;j�{#l����������������������' Eis O resultado� �
"'�� -

. �. damecanização
�. Comércio e Indústria :8. JORDAN S; j; � ..

_
cA�li�AS ..

. �.� oferece os seguintes artigos' de sua distribuição exclusiva �� � �.� nesta praça:- .

�
I Máquinas de costura

/1SING E R /1

E�
, � .

. A produção de Carazinho em
�

, Para pronta entrega � 1952, com, referência ao trigo,
� � deverá subir a 18,000 toneladas.
'� � Em Canoinhas, o nosso mu-
�v.

I'W.�LLIG" � nicipio.vde extensão terrítorial

�� Fogões económicos '.
-,

_., ","
.

.
.

!M.!��.�.'
muito superior a Carazinho, e-m

_

� xistem SEIS tratores agrícolas
em serviço, igual número de a-�v. ,-

� rados para tratores, 4 ou cinco�
, . 'Símbolo de Qualidade - Vendas á vista e a prestações � serneadeiras e 2 ceifa-trilhas re-

�
,

E'scolha O fogão a -seu gosto � bo�a�a:�s� produçã;�m 195;,m
�� produção triticola, será dá'ordem� � � de 6.000 toneladas, exatamente�

':. -

- ,�, ) �.ooo' .toneladas ,menor. que a,�
-

,..

Ra' d':I'O'; s'"
-

/'/'P '�'H·.. ·1' -

L'
,_

cO j i
- e- .':

�,'�
,

de���:������: do paralelo, que
m

��
a nossa produção é bem menor

�v.
y� dada a ausericia de mecanizaçãom

t elétri I d 6 It
...... o pequeno numero de tratores.� para' corren e e e rica e acumu a or - vo s. �,�v.,

' 'c

'

__

• !M.:
' .0 .clima aqui' é tão favoravelm

=
_ "'''i -à tritícultura quanto em '

Cara:'.�
•

,_
Vendas á vista e em prestações .� ,�inho. As terras .. daquí, são': tãom '"

�� boas quanto as "de' lã, sendo dê�
i � assmalar-se que no próspero

��., . Antes" de comprar o S(3u .. rádio, .

�� municipio sulino as lavouras de
trigo são 'adubadas, .o que' não

"

't'" d' é feito em nosso meio, Não se� consui e rio.SSOS preços e_ con icões, �'diga que os colonos gauehos são� �. melhores do que os' nossos. o� .
.

,'.

,,' . . � homem do interior em nosso

���{H���������:?JB���������������������������. municipio é afeito ao trabalho,
o pouco que ele produz é -con�
seguido à-custa de grande' es
forço, de desmedidos sacrificios.
Enquanto o triticultor do" Rio
Grande do Sul destoca uma, a
rea destinada ao . trigo, ernpre
gandu..tratores, os nossos colo-
nos 0_ fazem com o emprego do
machado, de "mímbaras", de ca
valos e do 'próprio esforço con

sumindo o combustivel denomi
nado "feijão' . ..

,

No terreno destocado o gaú.
" cho lavra a terra empregando
tratores e. arado; 'semeia empre
garrdo .uma serneadeíra; colhe
utilizando-se de uma ceifa-trilha
autornotriz. Produz mais, econo
micamente com menor esforço.
Aqui, o nosso caboclo, o nos

so colono, destocou, "mal e mal"
alguns "litros" de chão; semeia
"á lanço" entre' tocos; corta à
ferro e depois "bate" o trigo no

terreiro ... Produz menos. com
menores resu ltados e muito es

forço.
Daí aquela diferença alarman

te: eles, os gauchos de Carazi
nho produzem DEZOITO MIL
TONEL/\DAS; nós, os catarí
nenses de Canoínhas, num mu

nicipio de 'mais de 4 000 km.
quadrados, produzimos' apenas
,seis rr,lil.toneladas ...

Pausa para meditação ...

Em Carazinho, progressista
municipio gauéhó, existem 98
lavouras mecanizadas, 124 tra
tores em serviço, 136 arados
para tratores, - 96 semeadeiras,
'22 ceifa-trilhas automotrizes,48
ceifa-trilhas rebocadas, cobrín-.
.do as lavouras. mecanizadas cêr-
C3 de onze mil hectares.

Marmoraria. São Carlos Ltd,a.
,I>

.

Fábrica de:

etc.

Monumentos, Jazigos,
, . � , .,..'

Mauzoleos, Altares,

Pias, Escadarias, Pla-

cas, Cruzes, Vasos,

Anjos,

.

Comunica a sua distinta freguezia, a sua mudança
pára a Rua Vidal Ramos, 60, Via Centro de Saude - Cerni
tér.io Municipal, onde aguarda e agradece a preferência com'
qual sempre foi distinguida pélo -bom 'povo desta como d�
outras localidades e as' quais continuará servindo com a mes
ma boa vontade de, sempre.

,

Aceita ,�e"n-cam'endas de
• .i:mager)s' de "'lodo ta-·

manha,' materi"al e invocação,' tanto como de re

tratos inalteraveis para.··tumulos. e foto-Ietreiros-. de
,

\
'.

- . ;

porc.�lana., ,

.

f •

.

•

(

Façam uma visita �ao Cemitério Municipal ou aos 'do
interior, verifi�ando nossos trabalhos.

Não tivemos nesses cinco anos de atividades, nenhuma
reclamação,. dai ii ,eficiencia do m"aterial emuregado.

Pedidos para Finados d-evem' ser
feitos' com ba.stante antecedência.

18-10-1952

Oportuna
Iniciati

Sob o patrocínío :ia I
das Novidades»," orientada
grande visão pela Exma.
Don.a Romilda R. Marza�realizado no Clube Canoi
se, dia 25 do corrente,
DESFILE DE MODAS, apr
tando senhoritas da nossa
dade trajadas com vestidos
serão postos à venda por I
la loja.
Cuidadoso programa está

do elaborado, estando em
tacão .a apresentação de
-sschow» integrado por ra
e senhoritas de Canoinhas
realização de um baile qUe
á lugar em. seguida.
A festa, verdadeiramente'

dita, para Canoínhas, sera
'lizada em beneficio do Ho

.

Santa Cruz.

, .As demarches, estamoaj,
rámente informados, vão ad
tadas, havendo desde já,
des preparativos. M.Jlis â� .

senhoritas que participarão
desfile vem ensaiando com g
de interesse e afinco.

A importante iniciativa
«Loja das Novidades» vem
tralizando .as atenções da
sa cidade. De toda parte.'
mulo ao desfile e à festa.'
percute, da nielhor maneÍl'J,
festa patrocinada pelo' gra
estabelecimento comeorcial.'
Tudo' faz prever retum

sucesso p:ara a noitada.

o Ministro ...

(Coriclusão)
vemo de Santa Catarina e a

ação de. .inestimp v:e.l.,valor, pata
Exército, do terreno necessara
Campo de Instrução. Fina'
exaltandojss virtudes cívicas r

patriotismo da gente barriga-v
.

Todos os discur�o; foram m

to aplaudidos.
A'a 15 horas a comitiva"to,m

rumo do aeroporto e em

nos' aviões que a conduziu à
pital . Paranaense.

NOTA DA REDAÇÃO
Em n�ssa' pr.oxima .

edição t

remos à publicidade uma re

tagem ilustrada sobre o grande
contecimento que constituiu r.
a nossa terra a visita do MI
tro da Guerra.

PERDEO-SE,
-

uma placa n. 3-36-34
.

trajeto Canoinhas-Rio ela

Gratifica-se a quem acho
e entregar nesta redação.
ao proprietário sr. AntoDl
Alves Pereira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURGIÃO DENTISTA H i
� G

II

Raios X - Pontes Moveis e Fix�s II
••
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••

Dentaduras Ana. tom, iCBS ii
.

,

/
!i

Rua Vidal Ramos
,

H
ii' CANOINHAS 'SANTA CATARINA II
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p "
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Para seu 'TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM Qt:JIZER.:.

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

WolFram
c

Ltda.Transportadora
I '

CA�OINHAS
F. Schmidt, s/n
Fone > 112

SÃO PAULO

.

c. Campos�,2.'72
Fone - 9-,66-55

Servimos bem para servir se-mpre

-

AOENVl4 JOAO SELEIE
•

Distribuidor dcs afamados caminhões:

Mercedes Benz '� Renault � federal
Automoveis· Mercédes Benz e D� K. W.
Tratores HAHOMA<i e REHAUlT.

Motores < Estadonários e (onjuntQS e

létricos • Peças e Acessórios em se?l.O FI-( I H A S -M E ( A H I (AS,
�

,-

.

Rua P. Pe�éira, 16 - Telesr.: Sermão - Fene, 179
(AHOIHHAS - Caixa 'Postal, 12 St�. Catarina

Oasa das Tintas e Oficina de�PiDtura8
Irineu C()nsJantino '

,

. )
,

C'L\NOINHAS - Rua Coronel Albuquerque - 81;.a, Catarina

Marmorinas - Decorações - Desenhos - Pintura
de Prédios em Geral - Letreiros em qualquer

estilo - Laqueamento de Múveis.

Preços Razoáveis - Serviço Rápido e Garantido'
15x

i:==:::=::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::

!I Ban(o Ind. e (o-m. de' Sta. Catarina SIA �i
!I Matriz: ITAJAÍ., - 'l-Enderêço telegráfico: « I N C O � ii
H �
:: Tsxas de Depositos ii

'H �

ii COMIAS DE MüUIMftHO 'COHI�$ A PR�ZO: ' ii
II A Disposição' 2%a. a, Com' aviso de 30 dias, 4%a. a. -ii
II Limitada 3%a, a.

" " "60 " 4V2%a, a. n
ii Particular ,.

4%a. a, " " "90 " 5%ã, a. ::
li Limitada Especial4%J/oa. a. " " "120 " 5%%a.�. !5'
:: " ». 1 ano 6%a. a. U'
I: -

I =1:: DEPOSITOS POPULARES 5% .. ••
q �

. "

. II Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R, Major Viei(� U
q - �

ii Abra uma conta no I/Inco'f e pague' com cheque! n
q "
q "

:::=: �c:nc.,..a. I1••••••••••••••• ;: • .;;III �.E•• 81111 :=
••••••••••u••• a••• 1I••O:II'I�lIIa••••• II••••••..D.Dlillwa.e.IlIiI•••••••••• IJ •••m.g: II.�•••••••••ali ...
-

- -

S.P\ULO CARVALHO
Advogado I

Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - F'one 205

Canoinhas /" S. Catarina

1

1S-1Q-1952

LIN6ERIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo "

Casa Érlita

Em-sua casa existem RENNER-ABôaRoupa
vidraças quebradas? ,7 Com a fabricação própria do tecido e dos avia-

.Disque para fone 27.7 e a mentos para confecção dos trajes para homens, bem co

,�idriJçaria Canoinhas Ltda, a- mo � especialização da mão de obra, B,l!;N:NER pode a
tenderá com prazer a domicilio presentar artigos de qualidade por preços mínimos."

.-
. f '

Trajes de ptirâ lã ou linhO/'a partir de '.Cr$ 60Q,OO '

Y
Bua Vidal Ramos defronte a Farmácia Allage .

'.

-:� Foto João
- O SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro Mii!ler.
CANOINHAS -:- Sta. Catarina

Completo serviço de atelier
.

Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda' de

.

filmes - Fotografias com

Rapidez e. Perfeição

Accessórios p ara bicicleta',

Oficina Relâmpago

Moldura.s:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado p:-eço de

fabrica;
..

so na

Vidraçaria Canoinh�s Ltda.

Tem bom gostO?
T'ome Café

8ta. TereZa16·P

Calcehina
A saúde das �rianças
Espeçífico da dentlçáo
"

A' CALCEHINA é um

produto . cientitlcarnente
dosado a contém todos
os elementos necessá
rios .aos diversos orgãos
em formação das crian .. -

ças, lmpede, todé\, e qual
quer infecção intestinal,
Em todas as, farmácias.

Consertos de fogareiros e(ferros de engomar

Oficina Rerâm'pago'
J9SÉ

.

ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

Reg. N, 0452 - CRCjSC
aceita escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re-

'

gis�<JIrde livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Vldros:
Tóda Especie, qualquer]

'

comprimento, largura ou

grossura.
Preços sem concorrencia

só na

VidraçariaCanoinhas Ltda
Fone 277

'

Uma casa e respectivo ter
reno 990m2 no prolonga
mento da rua Ma�or Vieira
nesta cidade.

Preço de oportunidade.
Tratar com o se'nhor

.

MOACIR J. LEl\:10S"'3x

•

-.- ALFREDO scut,TETUS,
.

/

Engenheiro Civil - Arquiteto
(ONSTRUÇOES EM GERAL

, Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões
Reformas de casas e olutros servlcos

Projeto e fiscalizaçao pelo proprjo engenheiro.
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO. ://

Encarregado em t(anoinhas João Venancio·
á Rua Curttibanos s/n 12x

�,D-r·-.-A-r·m-�a-n-·d-o""·
.

de-.!IIIII'I(
.....

,

a

....'

ra�l' "

Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTj\
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE �

OPERAÇÃO DO BOCIO (PAPO)
HORARIO: Dlarlamenteda 1 ás 6,30 hs. [à tarde)

Aos sábados <jas 9 ás 12 hs, (de manhã)
Consultóri'o perma. ente: PORTO UNIÃO

Qr. Arolde Carneiro de Carvalho
-

A.nVOGADO,
, �.,

(Inscrito na Ordem dos Advqgª-dos do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarína, sob tio. 360)

,
t 'c

.' .

............ _,...

Inventários', cobranças; contratos e outras causas.'

cíveis e comerciais, Direito, industrial' e legislação di>
trabalho - N aturalisações _

'e 'titulos declaratórios.
, -Causas Criminais.

-,' - .';�. ,." .�

..........��.... '-'
.

- -� .. X
EscritóriQ e residencie.:' ','

' .e

.• ,.(�,
"

Rua Vidal Râmos Canoi,nbas S':C>
r :"J

Rua Paula Pereira s/n
, A casa que mais barato vende e melhor serve

a sua freguezia
Avisa ao distinto publico que' reabriu seu

�

estabele-
cimento comercial

'

t

Commercadorias novas vindas diretamente das fabricas
.

Seu" preç�s não temem concurrencia/
VER PARA CRER -'

Faça uma visita sem compromisso, verificando seu

novo stock e preços -

LE'OPOLDO BUBA

\ Afiações
A OFICINA RELAMPAGO
comunica ao .publíco em ge·
ral, que se acha aparelhada
para afiar facas e chapas
para máquinas de moer car-
ne. Afia tambem

tesourays.
'

e facas de cozinha e mesa.
,

,
,

Serviço garantido. 1

Anunc�iem no

"Vorreio do ':Iorte"�

ILUIINIO
bom, e baraJo
stnnpre na '

/
(!,4ft4 '�..tita'

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na C a'sa .. Erlrta 'IEmold u rações!
Q1i'adros �antos,' ,seryiço

perfeito e' garantido.
, só na__ '

Vidraçaria Caooiobas [tda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I A. LOJA das NOVIDADES I.m _/ sm' mce .NpTesentará no' dia 25"do corrente,' ás ��� ,

��ae 20,30� horas, nos salões do Clube Canoi- m"� �. �l� nhense, 11m desfile de modas,' inédito' em mm mce nossa cidade, representado, por .senhori-r métm d 1· howusaré
mae tas e 'nossa e.lte, com se iow 'e sarau- m·m �, m

, I dansante, - .Para maior brilhantismo, �ae contamos com vossa valiosa presença. mm� mce , Irradiação e Colaboração da Rádio Canoinhas Ltda. &Iim
Narrador: ALTAMIRO RICARDO lnm· �m �m -la, Parte - Schow 3a. Parte - Schow =,

,. m�
�W Jurandir Ferreira Trío Luar <lo Sertão ,;; Wm Trío Luar do Sertão Son]a Valcy � �ae .<t Sonja Valcy.

,

Waldemar Hoffmarm mce Laudelina Pereira ..

mm Waldemar �offmãnn '0"
-'Desfile ""o

""
Modelos mce . Desfile

.",.. '"

Model�s ; Bernardete Mayer _ Moon-Iigt 1mce .

Lea Coutinho _ Canoinhas' m.cre Denise Elia� _ D"elicado
Zelia Tack _' Gorge-Sand mPrLl.,

Janete Humenb.uk _ Brotinho
Arnete Alves _ Aristocrat r.inW Marilda Curi _ Galante .

D ��� ." Neide Stulzer • Sonho Irmengárda Haensch • Deris- ei ��
Ines Marzall - Persia Wm N'ely Cordeiro • Fragola Ied� Ferreira • Chic mte Dolores Ballock _ Madresilva •

mm Bernardefe 'Mayer �, Inspiração 4a. Parte - Schow mm 2a. Parte - Schow. ,:; J
'

di F·' d' m'*,
_

m uran ur errerra

1.jft�
Nereida Koeritopp Nereida Koentopp �

, �
J d' F . Laudelina Pereira ., mW urari Ir erretra 'ce i\ltamiro Ricardo Altamiro Ricardo m� -mae Modelos Desfile' � . Modelo� Imli Elona Ballock • Madrid Dolores Silva - Poema m

.

ce ., �s�ri<! F!"iegricp. � �r�j)eir6�
""

_ Marilda Cufi _ Primavera m� Zelia Tack • Maringa -

� Nely Cordeiro _, .Cinderela
.

m
.

nê �rm��g�r4a Haénsch _ faris
(,'

Dolores Ballock _ Ternura ln� Arl)ete Alves • Si!l'f�p.�� 'nona Ballock • Madrigal � �� Ines Marzall • Fascinação " Astrid Friedrich - Prin«;ezã WIm Ié'da Ferreira � 'i>0�in6 J..ea Çoutinho • Florianópolis m. IJE ' "o

�ce (' , " "., -" eD
'

ce O sar4u�dansaqte s�rá �nilllaqo por dois conjuntos' • ..,.,,_Reservas de ta.i!;

m ,,_ D!�sa�,- � p�:ç.tir ��s 13 horas do dia 22 na Loja das Novidades.' - m�.
m.�Entradas avulsas Cr$ 2Q,00 • A rel'lda arreçadada reverterá em be.· W

� I1-�iiçio qP "q�pitar &an-ta Cruz, desta cidade. mce' -, 'Antecipadamente �gradece. 1mce -
, (.

-. eD

�ij�ili������iU:iiij�w��im�����������!,!�
CORREIO,doNORTE �

.

PIBDIU�IB',.J
.

, l-lma Blqçq n· �-��-�4 npAos- nossos in�meros assinarttes rtR lote-rjp[, q1-H= tr§j�tq Oanqln4�s-Rip C19t9.se acham em atrazo com suas assinátWéls,., pF4hnRt fi' n- Gri'ltHlcfl-se � q'-lem ��hPHneza do pagamento �e. seJ_ls debitos, çmer PQr lPt�rmM:Hq .

dos no.�,sos �gentes eu na Redação� tQH�S p's qlq� Ht�is.
. eplT�w�r h�sti'l reqi'lç�R Q�
ao prQf!ri�tárig sh �tpnfqA GEREN,CJt\� �ty,�� f�[�inl. ,V 4�

,

,

ELITlJ� TEN IS :CL U a�
� ço_nvocaçÃ'Jw-
De ordem do sr .. Presidente dq_ !'�lit� TenÍ§ PIllR§", convoco os senhores associaàos para �:� 1\sf:)�P.1p.léiâ Gftfr.lExtraordinária, a realizar-se no dia 26 de QmHP.fH f:!prr§nt�""às 15 horas, na séde -social, para trat1=1F 4� s�gH�nt�

OR-DFM DO DIA;
,

Reforma do� estatutos spci!'lis; .

Ass�ntQs de ,,!nteres'se do C�U.R�:
Na ev�ntualiaade de não se reup.�r o nHm�m leg�lde sócios, conforme estabelecem os, Elsté!tutQS, q Assem

bléia Geral, funciônará meia (1/2) hbra mais tarde com
qualquer n-qrnero de asso'ciado�., .

�
.'>1;

, Canoinhas, 18 de o'étubro de 1952 "

'\ . \.
-,., , '\

Jair Campos Côrte '" 10 Secretário.-
. "

Acc�ssórlP1' p ",ra "biçlcl�t9s
.

On'lnft Rplampaso /
",;, JMflP�TA UQ Mt:&

" pe grg�� 40 �r. Prf?feitp MH
nlcll?��, tomo 'PI,fRHcq qH�, gq
r�Pt� o m�§ q� PHH1P�0 I)e pro-q�r'le nesta. Tesouraria e, nas In-)'r}1, <:\1fi: � I ' tr � I 1fl �; ,

�e:w��pci��'4� TJ'�§ ftaHfts, fSI
P.iH,H!ljY�, M��qr Vlelr�, f'�Hlfl ffrrira e rR�tq q� Arf��at!�ç�o qe
r'�Hp� qc�ml9t,. �

..

�pprapçil s�'ll
p14If� qo lfPp.o�to, sop,r� Inqr�
tfi�� e P.n)f!��õe� - ?o. S�rnest�·�.
No mes seguintE: a c,obrança

será acresCida da multa de �
'cordo, com a lei.

Cánoinhas, 1 de outubro de 1952,
"

CIE'mêntino Pieczarkll4
Te�oureiro

�E S P. O R T E 5
. �

Vitoria do Canoirihas nó 'amistoso de
.

domingo .. A.
manhã- America e Canoinhas' darão inicio ao returno

do Campeonato da LEC ':fl Outras �otàs '.ffi'
'

, �

Conforme noticiamos sabado
'ultimo, teriam os domingo a por
fia amistosa com "a visita do
Porto Vitoria E. C. um dos for
tes conjuntos que integram à

I I..iga' Regional.lguaçú de �()r!oUniã6," a convite da agrermaçao
alvi-rubra. Um bom quadro
não résta duvida e que agradou
a 'grande assistencia que. afluiu
ao Estadio na tarde de domin
go Venceram os pupilos de Ha
roldo Ferreira por 3 tentos a 1,
embora pudessem ter", aumenta
do muito' a contagem não fosse
o desentendimento na linha de,
ataque. Os atacantes do Porto
Vitorill também não foram fe
lizes nos' arremates perdendo\;;
golos certos. Atuou o embate o

. Sr. Oadye Nader que �gladou

ambas as partes. ,À renda foi
calc-ulada em mil cruzeiros apro:
ximadcs: .

- Amanhã, no Estadio Mu.
nicipal, teremos a primeira, ro
dada do returno do campeom,
to eleceano. São litigantes as e

�quipes .do America de ""Rio dos
Poços e

� Cancinhas E-C. Não
. temos duvida que teremos uma
boa partida.
- A valorosa -equipe de as.

pírantes 'do «Mais" Querido»,
'empatando domingo dia.B com
o ;Ipir!,i,nga, mesmo depois de es.

� tal' perdenct0 doe 3 a O, colocou.
se na liderànçd dà Tabela. Pa
rabens, aspirantes, çpm o mes
mo ardor que tendes demonstra.
do até então é justo que con
tinues na liderança e que con

quistes c titulo ambic�onado.
__ Huje a tarde, na

o

cancha
Tem artigos. para pre- da Congregação Mariana, dando
sentes de Natal que prosseguimento ao Torneio 'í'rí-

,

,�olin, teremos a luta ti tanicaconstitui homenagem de 2
.

finalistas: Erva!' x Grupóagradável ás: pessoas de" ,Escola!', O "vencedor terá que
sua estima. V. (Conclue em outro loca�a

�.
�

.

-.

_.. ..

.

..-.----... . '

� : : :: : : :: " ...•.....: :�' : : ..��JrSensacional! Magnifico l. ���.stue:�ndo1)):
I[!! A C A S A�, V I Ç�T'(�;r�:I,A. "o'," � :!

.

ri·, -,

A pàrtir do çl!a 20:, d�� o�tdb.ro·�!�n.ÇarJíC' "o'J::: ARTIGO DA SEMANA"/mn<"ártigb que s'era: ven;'

'Iii didu por preço abai�o do êUslo�:., -:: E!. para, mtciar�, �� ,

verlderá do dia 20, segunda-feiral:�a",,2g �á�atl°:C :, i.!
',� .....

-_
... -... _

, '>� •••:r Azeite SOL LEVAN7EE e;f'}'f.\l'A.Q�� ,f
�

,

Lata de um quilo por a<pég�s 'e�r$� 1P'!6Ji>:';;�'., ].:.,. �

'; M:
"':� ,_...:�-t�·f '\

-

••�-,
.

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

':', Economise de. verdade compnrndo �'O A�TIGO DA

'[I! I
SE�PiN'N' e aguarde para "a �o,dln,a." Illfi�.c.' utpj.�� .

i ",. OFERTA COLO�S���
.

;:�:
..

�< ;:;'7_:1
\�\ .' Ruà Paula �e're.ira s/n

c

'77'"' ,,'Forre, .255, �'f;�F""••�.. ••
r

••
'. ,,". " _, ••••�.,��'." .'Il",._ " � :.ti •• ,f..).tl_••••••••.••�� .,: ··r_ .:r4J. . -

•• ..'.. .., --:=,., ...

(.... - t-',·. �. t
.

Prese'ntes\

?i'

PRINCIPE BAZAR

e

Sc��eib·er
Sinônimo de·, . /

,4 L I,O B I A, D· E N A T·1 t
DR.�MARIO MUSSI-

'�

�lédico :: ,',�,
�

, � , .

E�-ipt�rno R� I la e 2à+(}a�eira de Clinic�" WIédica d,aFacllldqde de tvfedicina,. da Universidade �d_Q Parana.
�x�é-stag��rí� no 'tIospitâl "<;las' Clínicas' da'" Faculdade

de Medicina da Universidade de São Paulo. .

Plin�c� (� o.i��r�i� Geral -
�

Doenças da'" Tirói
x�" � "9 �p�r,lho pigestivo • Estomago· Fíga�.

�R � V��§ �mªr .., - Moléstias' de Senhoras .

Participa que �rri' b�eve estará -at;nde�do em s�u
consultório' à ruà. Sen,

c Felip:, Schmidt, 44 -#'

!.

(Edifício Mussi) nesta cidade.· .

Consultas das 9 12 e das 14 às 17", horas.,
-

- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


