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POBQUlrDEVIMOS PL4NT4R� MAIS TR'180,
JOSÉ S. BRANDÃO' FILHO
O trigo mérece o máximo de '

interesse por' parte de gover
nantes e governador. Se exami
narmos' ás' estatístlcaa veremos

'que os pl�niios do cereal au

mentam p,tógressivamente. É in"
discutivel que caminhamos para
o 'auto-abastecimanto.

Governo e produtores espe-

Sao_ação' ao
Ministro, da auerra

Exmo. Sr. Ministro da Guerra,
Exmo. Sr. Governador do
Estado de Santa Catarina e

Exmo. Sr. Governador do
Estado -do Paraná.

Aqui estão, diante de Vv.
Excias. e ilustre comitiva, alu
nos e professoras dos Cursos �

Primário Elementar e Comple
mentar e Curso Normal Regio
nal 40 Grupo Escolar "General
Osório, - e eu,' COH)O sua diri

gente.íneumbída em saudar-lhes,
incumbência sumamente hon
rosa e que me apraz, mas a que
somente me sinto possibilitada
a realízac, imbuída na simplici
dade e modéstia de uma pro
fessora primária.

'
' , . ,',

Outra não-seria mé�mo a pre
tensão 5ie�t_a que dedica a Vv.,
,Excias. algumas frases, senão
tentando transmitir-'lhes o sen

timenio da' população escolar
desta Ioealídade,

'"

A elevada honra com que fo-
mos agraciadas, participando da
recepção a' V. Êxcia, Sr: Mí-:
'nistro da Guerra. registra-se no

histórico de nossas vidas, como
um fato de excepcional impor
tância. E, pa_ra estas crianças e

adolescentes, a quem, pela 'Eis
toría do Brasil', 'procurámos su
mentar o amor da Pátria no

culto e admiração de seus gran
des homens.. - pará estas crían
ças' pode V. Excía., de espirita
Proj�tado" à irifancia de sua vi
da, num minuto de rememora

ção, comprender o que tal fato
significa.
Vêem-no todas elas, como tam

bém vemos, l)ÓS, adultos, a V.
Excia. a personalidade de um.díg-

\ no cidadão brasileiro, Gal. Oiro
do Espirita Santo Cardozo ele
vada merecídamente à honra
que só se confere a uma brilhan-'
te vida militar DD. Miõistro.da
Guerra. \

E, diante do respeito e admi
ração que sua farda de Soldado
llOS infunde, rogamos a V. Excia.
aceitar o nosso preito de reco

nhecimento por tudo quanto,
dentro de suas importantissimas
funçõ�s fez e fará pelo bem de
nOSsa Pátria ..

A Vossas Excelencias, ilustres
Se n h 0 r e s Govevernadores de
.nosso Estado e do vizinho Pa
raná, neste significativo encon

tro, hOnI:Qsamente cumprimen
tamos.

. Permitam,nos, pois, mais a, e
levada honrl:1 de dar-lhes' as boas
Vindas, pel�s alunos e professo
�as de nossa Escola, e ofertar
a SUa DD. esposa, Sr. Ministro,
Utna "col'b,eille" de flores. T,D.

, .

ram atingir, alguns anos mais
o desejado equilibrio, estando o

órgão incumbido de assistir à
triticultura imbuído de propo-

- sitos""'ós mais' animadores. Bem
estudado plano está sendo pos-
'to em execução pelo Serviço de

Expansão do Trigo, que 'cuida
hão só do aumento das áreas
cultivadas, da multiplicação de
boas sementes e da cooperação
motd-rnecanizada, como tem

prestes à funcionar uma rede de

armazenagem (l silo subterrâneo
em Erechim, Rio Grande do Sul,
e quatO[ze grupos de armazéns,
com capacidade para 120.000
sacos (7.200 toneladas) cada um,

naquele Estado e no de Santa
Gatarina).

-

Tratores, arados de discos,
grades, serneadeíras, ceifadeiras
trílhadeíras e- combinadas vem

sendo compradas pelo Mínisté
rio da Agricultura, para reven

da em condições cômodas; isto
é, pagamefito de 25 por' cento
no ato de assinatura do contra
to e'mais seis prestações semes

trais (tres anos), vencendo juros
de sete por cento ao ��9·
, Apreciavel tem sido a ação
do Ministério da Agricultura
nesse setor,. seja importante, se
ja facilftàndo a vinda de,ma
quínârío para preparar as ter
ras. Segundo Hermane Tavares
de. Sá, dos 2Q,000 tratores atu
almente em uso no território na

cional, 21.700 foram importados
nos ultimos três anos" sendo'
que no ano passado fo� atíngí- '"'

da a cifra de 7,547 tratores.
Tambem no ano passado, ainda
COm a palavra aquele economista
foram importadas 12.149 tone
'ladas de arados e discos, 4.569
toneladas de implementas agrí
colas e ·1.431 toneladas de se-

. meadeiras.

Afirma certo comentarista que
o xtrígo procedente dos Estados
Unidos e do Canadá, sem falar
no grão doutras origens, vai nos
custar, no corrente ano, a san-

. gría de 180, milhões de dólares
ou 3.600 milhões de cruzeiros.
P0r causa disso. é que o Co':'
vemo não descura do progra-
ma traçado. ativando por todas que toca ao preparo do "com
as .forrnas o plantio de cereal posto", coisa ao alcance de qual
em escala ascendente, Nossas di- '

. quer sitiante, está a indicar, 'que
visas são consumidas quase ex-

sua aplicação será proximamen
clusivamente com trigo e petró- te usual pelos que não dispo
leo, em detrimento da importa- nharn de maiores reservas pa

ção de máquinas reclamadas ao
ra a aquisição de hiperfosfato

reaparelhamento do, parque in- de caleio e outros fertilizantes.
dustrial brasileiro.

/' Uma Qutra razão p�r que deve-
o Serviço de' Expansão do mos plantar mais trigo está no

TrigG executa à risca a garan- seguro das lavouras. Muitas vezes
tia dos preços mínimos, o que o trabalho do homem do campo,
propicia aos l;ivradores possibi- de soLa sol, é irremediavelmen-
lidades de pl�ntações mais ex- te pe,rdido com uma praga, uma
tensas, com- a certeza de vendas doença, uma chuva' de pedra,
que compensem o empate de uma' inundação ou uma estia-

. capital e a mão de obra. gem (como aconteceu em 1951).
'" Agora já se pode afirmar queA adubação das terras para o assunto foi devidamente 'es-

trig_o é tambem preocupação do- tudado pel,ó Ministério da Agriminante daquele Serviço, poden- cultura, tendo sido enviado aodo-se adlantar 'que a revend-ri Congresso Nacional o antepro-,de adubos fosfatados. será para jeto que cria seguro rural, esmuito breve, esforçando�se, por
outro lado, a· repartição e'm fa- peranc.lo'se q�e o mesmo seja
'cHitar a 0btenção de calcáreo convertido em lei dentro de mais,

alguns meses.,moido, cujo emprego n�s terras I
de Pelotas t.:!m' feito elevai' a Só o' fato de estarmos a com-

produção acima da melhor .es- prar trigo de visi'nhos mais pre
pectativa. A orientação pelo Ser- videntes, o que infelizmente tem
viço de Expansãú do Trigo no, acontecido há mais de um sé-,

EM JOAÇABA A PRIMEI.f�A EXPOSiÇÃO
EST·ADUAL os TRIGO

Conforme entendimentos havi
do entre o Governo de Santa cs.
tarina e o Serviço de Expansão.,
do Trigo, do Ministério da Agri
cultura, será realizada em Joaça
ba, X{O periodo de 7' a 14 de de
zembro proximo, a Primeira Expo
sição Estadual do Trigo, mostra

culo, é argumento para que to
das as forças sejam conclama
das para a cruzada da produção
do' cereal. Terras não nos fal
tam, sem-entes temo-las das me

lhores, mercados existem de nor
te a sul, preços oficiais caibem
a ganancia, rede de sibs � ar

mazens esta sendo aparelhada
alem do interesse do proprio
Governo, cujo principal �stabe
lecimento de crédito está pron
to a 'cooperar com os que, sem t

intuitos de aventura, se, dispo
nham a plantar trigo para o pão
de milhões, de patrícios.

O alargamento das áreas de

produção, no Rio Grande do
Sul� em Santa Catarina; ho Pa-
raná, em Sijo Paulo, no sul do

PRECE,ITO DO DIAMato Grosso e em outros Esta:-
dos, onde seja' passiveI a lavou� SONO REPARADOR
ra ti'iticola sob '"bases economi-

-

Dormir é a m�lhor forma de dar
cas, sobre proporcionar lucros d'"

.

d'
t

. lA' d ., ao corpo o repouso 'IarlO ln IS-
cer os, malOr re evo afIa a pa- . ,

,

. .

tdQtica tarefa, traúiÍ:ldo ,aos tri-
' ��nsavel. �as e preCISO dormIr

ticultores o reconhecimento da �em quarto limpo, arejado e que.
nação, qqe, 'livre da importação o sono não seja ·perturbado.
do cereáJ, empregariá seus re-

.

cursos na solução de problemas Para dormir, procure um local

de magna relevância para o bem silencioso,
.

qúarto limpo e bem a-

estar da C'oh'!tividade. rejado. - SNES.

Carolina Gross

I Douglas Benkendorf r
Realiza-se à t.arde de ho

je o enlace matrimonial do
sr. Douglas Benkendorf, che
fe das oficinas desta empre
sa e pessôa largamente con

ceituada em nossa cidade. com'
a Senhorita Violeta-Odete
Straube, de tradicional fami
lia canoinhense.

Douglas, o nossodenodado
companheiro de trabalho, é
um desses exemplos vivos do
triunfo peío-proprío esforço
Rapazola ainda se iniciou nos

trabalhos de tipografia nas
ofícínas do sr. Frederiêb Witt.
A custa, deiseu interesse e

dedicação conhece hoje todos;
os segredos de seu oficio e

dirige; com largo tirocínio e

visão os trabalhos da "Impres
sora Ouro Verde Ltda,
As suas qualidades de e

xsmplar funcíonârío aliás de
incomparavel imigo. de filho

Há mais de t�inta anos, convi
ves na nossa pequena 'cidade, es

,pargindo de vossos conhecimentos,
'de vossa benevolencia, a luz ás
crianças e meninas moças confia
/ das a vossa guarda.

Volvendo o pensamento em der
redor, nos lares, nas ruas, nos es

critórios, nos educandários, no

campo e na lavoura, encontramos
inúmeras senhoras, moças e cri
anças que passaram ou que gozam,
ainda de vossa abençoada compa
nhia. Em todas estas criaturas o

cinzel da artista divina, modelou
e deixou marcos inapagáveis, que
rnem o tempo poderá destruir.

Envergaste a toga que Jesus
escolheu, ª veste da humildade e

do amôr, e cuidas em aplicar e

executar na íntegra os Seus San
tos exemplos. Semeastes a seára
do bem, da tolerância e da fra
ternidade, e a semente lançada em

terra' fertil, árdua ou
. pedregosa,

germinou e teve a vida embrio
nária em duração variavel; e nem

todas deram' frutos saborosos, mas
em todas as plantas deixastes ras-

,tI'O do vosso exemplo de abnega
ção, De todas as almas que tive
ram

\

a ventura de desfilar' à
�

vos

sa vida, nota-se o reconhecimento,
é o que' vos posso assegurar e

gratidão profunda, ':_';que neste
momento desejaria cantar atravéz
de uma poesia, toda em harmonia
com o

.

vosso ser. Agradeço' no
entanto por palavras simples que.'
muito pouco p6dem traduzir, em J

meu nome e de todas as ex-alu-

amsntíssímo e � de chefe líbe,
ral,' amigo de seus subordi
nados naquele gabinete grá-

, fico.

É, 'Douglas, o grande res

ponsavel pelo sucesso e pela
c-irculação regula r dessa folha
toda composta à mão.

"Correio do Norte" e a

. "ImpressoraOuro Verde: Límí
tada", por 'seus Diretores,
Gerente e auxiliares, ao en

sejo do casamento do sr.

Douglas Benkendorf, prestam
lhe e à exma. esposa as ho-

. 'm�n8gens de' seu' respeito e

admiração, formulando votos
de felicidades perenes.

nas.

Si
.

foste� escolhida para cumprir
missão num clausto, dando tão 'e

ficiente colaboração á humanida
de, quão grande não seria o vos

so exemplo "na vida ensombrada
em que o mundo se agita?
Muitas Irmãs Carolina nec1ssi

tamos para poder dar testemunho
com obras e nobreza de caráter,
para implantar o amôr ao Cristo.'

Rogo-vos de em todas as ora-.

ções, num apelo junto ao Pai,
implorar, volte a mulher do mun

do a brilhar no pedestal da pure
za onde há milenios Jesus a co-

locou.
.

IDa ex-aluna I. R. S.

que contará com o apoio dos mu
nicipios catarinenses dedicados ao
cultivo do cereal. A comissão or

ganizadora, do certame, tendo à
frente o prefeito José Waldomiro
Silva, já esta elaborando o res

pectiva programa, de que constam
palestras praticas e demonstrações
de máquinas com aplicação na tri
ticultura, visitas a. diversos esta
belecimentos agro-industriais do
município (moinhos, fabricas de
máquinas agricolas, lavouras de
trigo mecanizadas, etc ..), exibições
de filmes educativos, "mesa redon
da" sobre economia triticea (fi
nanciamento, ,transporte, conserva
ção, armazenagem, arrendamento
de terras, produção de sementes,
preços mínimos, etc.), além da par
te recreativa (reuniões sociais, pro
vas desportivas; teatro infantil,
etc.), sabendo-se também que va
liosos premios serão conferidos aos

melhores produtos expostos, sejam
agricolas, sejam de natureza indus
trial.

'

A Primeira Exposição Estadual
do Trigo comparecerão o gover
nador do Estado e o ministro da
Agricultura, os quais, aproveitan
do o ensejo, inaugurarão osarma

zens que estão sendo construidos
em Joaçaba; Concórdia, Caçador e
Lages, armazens esses destinados
ao trigo produzido na zon�. Às
inscrições à Primeira Exposição
Estadual de Trigo poderão ser
feitas na Pref.eitura MuniciPal de
Joaçaba ou através da Inspetoria
Regional do Serviço de ExpanSão
do Trigo, à Rua Visconde de Ou
ro Preto, '51, Florianôpolis,

Liberação' do Pinho
Nacional para, o �-'

Exterior #

� juota deliberativa do' U�P
baixou a seguinte resolução que
tomou o u.« 146:' 10• - O contin
gente de 106 milhões, de pés qua
drados de .'pinbel' serrado, a &er
liberado para os

. mercadõs d9S
E: U.... e ultramar, pelo CEXIM
do Banco do Brasil, até 31 de
dezembro do corrente aDO, será
distribuido pelo INP, entre os �B
tados do Paraná, Santa Catarica
e Rio Grander do Sul, ria propor
ção respectivamente de 20,38 e

42%. 2°. - As' cotas estaduais 'in
dicadas no item aúterior serão .ra
teadss entre 'as firmas exportado
ras, na proporção dos seus esto
ques nos portos de embarque do
Atlantico, levantados em :--31 de
julho,,,,31 de agosto e 31. de ou

tubro do corrente ano.

AGRAD,I;CI'MENTO
A todas as creaturas que Lcon

tribuiram, expontaneamente com

donativos para, amenizar o sofri
mento dos menos afortunados da
sorte, a Diretoria do Centro Es

pirita "Dr. Alfredo Q. de Souza'"

agradece sinceramente, e solicita

,continuarem enviando roupas usa

das, utensilios domésticos, remé
dios, etc.' Aos anonimos igualmen
te o nosso muito obrigado.
A caridage é beleza
De um_divino plenilúnio
Luz que se estende a pobreza
Na escuridão do infortuilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C. Campos,272
Fone � �-66-55

F. Schrnídt, s/n
Fône - 112

'

/'
. $ervimos" bem, pay8 servir sempre

. ...
, . � _"

� �, � '? __
-

-At'FR'E:Dó SeULTETU�
1'- E�gen'hàiro Civil. _ Arquiteto ! ..

•
� f 'I. If'. "

, -

16ENClA . JOIO SELEIE
Distribuidor dos afamados caminhões:

/

'M�r(edes Benz - Renault, - Federal
Automoveis Mer(edes Benz, e D. K�_w. \
Tratores HANOMACi e RENAULT.

Motores Estacionários e Conjuntos. e·
létricos • Peças e, Acessórios 'em geral.

OFICINAS MECAH'ICAS I
Rua P. Pereira, 16 - Telegr.: Sermao - Fone, 179
CAHOINHAS - Caixa Postal, 12 • Sta -. Catarina

------------..�------�--------------

. Vasa 'das Tintas � e Oficina de Pinturas
írineu ''Consta.n.ino,

CANOINHAS, - Rua 'Coronel' Albuquerque -" Sta. Catarina

M-ai'morinas - Decorações ..

'

Deserih�s � oi, PiJura
de Prédios em Geral - Letreiros em '_"q-M-alquer '

estilo - Laqueamerrto .de Mó��is. ft r.
Preços Razoáveis - Serviço Rápido e Garantido

14�
--------------------�--..,--------..--

, ,- . --------------...._-_..,----�----�
Completo serviço de

_
atelier

.

Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda' de
filmes • Fotografias com_/

i'
.

Rapidez e Perfeição .
.,

-

Molduras:
Uma infinidade'de tipos a'

seu agrado -preço de fabrica.
só 'na.

. ' ,',..........- -----__---_----.....----;..jo__
.

Vidr'açaria Canoinnas Ltda. ,'( ,

J

CONSTRUÇÕES EM. GERAL
Prédios de, al,venaria ou de madeira - Barracões\

, Reformas de casaS' e outros 'servicos
'

- 1 .' •

Projeto e fis(alizà�ão pelo proprio engenheiro. Calcehina
, .

ORÇAMENTOS SEM CÓMPROMISSO. A saúde das criançà�
Enc�!regâdo em (iiióinhas João Venancio Específico da· déntição

.

á .Rua Curitibanos S/h l1x A CALCEHINA é um
:.----"-I'�-_----_--_.---;...I--= produto cientificam'ente

,

,�i éJosádo e contém todos

O
.

.

�

j
os elementos necessá-

r. A'rmand-o de
.

Lá�
-

.

.
'rios aos diversos orgãos

Tratamentos e opêrações das doenças �dos em formação das crian-

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA çás. Impedé toda ê qüal-
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E quer infecção intestinal.

OPERAÇÃO DO BÚCIO (PAPO) ),
Em todas às farmácias.

HORÁRIO:Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (ã tarde)
Aos sábaclol· (,ias 9 ás 12 hs. (de manl1ã)

Consultório permal.lente: POR!.J'O� UNIÃO
to' ., r·te' t -

st

, LI146BRIE ET4-M '

, de fé3má mÚl1diâl I,<

distribuidor excl,usjvo
.

\
.

, C,asaErlita

Consertos de fogareiros ,ferms de engomar

Oficina Relâmpago·

SAULO CA'RVALHO'
AdvQgado

O'R
� .

Escrítorío e resídencía
.Rua Coronel Albuquerque, s/n - Fone 205

Canoinhas . S. Catarina
<.. �

Dr Aroldo Carneiro de-' Carvalho'
, ADVOGADO

. (Ínscrfto na .Ordem d08 Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa CatariJia, sob no, 360)

Inventários, cobran�as,' coritratos e outras causas.
civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho ,- Nafuralisações e titulos declaratorios.

Causas CrimiI).ais.

Escritório ce residehcia;
Rua Vida r Ramos Canoinhas S. C.

l1UIIII0
bom e barato
,�empr8 na
I

ea,fI;� �.lit(J,

Vi.dros:',
,.

Toda Especie, qualquer
comprimento, largura oU

grossura.
Preços se�' concoFren7ciá�so na í

Vic!ràçaria_Cal1oinhas Ltda:-ê;"Fone 277
'

"<.

LOUÇAS e mais LOUÇAS: Anunciem 1;10 ):

,na Cas'a ,Erl�ta I· '''Correio do Norte"';

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fugiu, um cachorro- poli-
Requerimentos D�spachados: cial� no dia 19, da resídên-

, �'ll Max .Ziemann e sua mulher requer t;an�ferencia area de
'_:
: I

cía do seu pràprietário sr,

121.000 m2 - terreno suburbano - para WalàemuQ Novack; Francis- ,,'Paulo W'ie.se,.que atende pe
co Beckel'sasua mulher; transferencia area de 1.150 m2 para Esqua- 10 nome de B>RTNCE;' comdrias Santa Crl'lt: S: A,; Gilberto d'Aquiuo.Fonsecl;\l contagem do tempo
que estev:e em serviço ativo no Exército' Nacional, Otto Friedrich, coleira, se� chapa" ,�transferencia caminhonetesôpel Britz, para José Reiehardt;, 1\:lbino ,

Gugelmin t.ransfereflcia caminhão Chevrolet, para Lourenço Melo; Gratifica-se, bem' a. quem
Estefa'n,ia Dias transferencia area de 800 m2,� data urbana' - pa,tia entrega-lo '��($' proprietário.
Vaslau Niedzielski; Antonio Grecheski; .baixa de se,l,l cano de' lavou
ra; Haroldo Ferreira, licença para construir casa residencial, de alve
naria, a Rua 6 de Dezembro; Felles Miguel Isfair, idem, idem, casa
de madeira, a Rua José Beiteux; Ubaldo Ricardo da Silva Iicençã
para conetruir 16 metros de cerca de imbuia; Wigando Prust, transa,

, ferencia ares 1600 m2 - terreno suburbana - para Governo Munici
pal; Otavio Gomes Correa, licença para construir casa residenéial de
madeira ..em Agu� Verde; Julia Novitzki, licença para se' estabelecer

..
com botequim em 'Alto das Palmeiras; José Cruz, licença para �co

, �merciar com gado de corte (amlfulante); Otto .J_\1'einers "'e sua.njulher,
transferencia area 224, m2, - -fração data urbana -spara ALvilro Ma!lon'
,.& Cia.; José Blifhwet, licença para se 'estabelecer com C1Hlufdeogene

) 4' nos -alimeuticios em Bela Vista do ,Toldo; Pedro Ivo Gallotti; ca"�lCe
lamento 'ilIlpostos� Leopoldo Boba, licença para� se estabelecer 'com

.fazeudas, armarinhos, ferragens. e generos alimeriticios a rua Paula WoJf ;Filho; Siegfrid Ols�n licen-
,Perein:; Paul�__Fi�cher .Iicença p.ara afa8�a!'tl;:it'O �)e�ros para trãz um

ça para depositar 20m3 de ter-
, barracão, a rua Eugenro ae, ,Souza e sulieitâ' os limites exatos de sua " �

data urbana, a rua) Eugenio de Souza; João KOPJ'les & Cordeiro bai- .ra; na" rua Caetano-Costa; Comer-
xa de imposto Industria e Profissões;' Helena Ribeiro baixa de seu cio e Industria H. Jordan S. A.,
carro.rle lavoura; Ferdi'lI;lJldo,Fuá d�. Lima licença para se estahele- licença para mudar, Ulp deposito
ceI' com�aç1i>Jl,g,l'le em Paulâ Pereira �'< Eduardo -Klobucoski. baixa de imo a; tua' 12' de � SeteiJi;bro; Edgard

, posto de Mercador de .ma�eira�; Joãq Mendes da Silva b�ixa de im-11' Sch;'elk por compra dois m2 de
posto; Josefa Stepanski baixa ímposto de uma carroça e licença para <' ,

","",. , : ". -...( .'. '

, dero'olir 'urpa"'casa; José Simbalista- licença para se estabelecer coro
"terreno .I»no Ce�!�rlO MUDIcI1?a.J

J,
casa �e generos alimeriticios: Jo�o ,Fr�nciS'�?.. de �,!aúj?, licença para', : deB��'; CIdade: Jpse ,no IpI'. Cubas .e
'demoht uma casa em Paula Pereirar LudoV1CO GehnskI baixa impos- Félix Wzorek transíerecia canns,

to, €Ie sua carroça; Elpídio Lisbôa, licença para se éstabeleeer co�" nhão para Antonio Braz Ferreira,_;
casa d,e .generos ?limenticios,. em M?nt� Càst�10'; Ge��a.na Medeiros

", Sebpstião" Gomes baixa�impo9tódo NaSCImento hcença para constrUIr tumulo no CemIteno de Papan- '< '
• • , • • • >

,

dava;' Luiz Mart,ifls de Souza �cancélamento (je. imposto 1Dd'Ustria e ,de uma �bIClCle�8; !,1l1�0 MarClm-_
PF0fi�sões; Joana MalakosK:i licença para construir uma casa, de ma- chen tranferenCl8 blG;� i>ara Laur� '"

deir,a er;n Pàpan�u':..a; An?âpdio Henr4que ,de Mélo b��xa ,iml?0s�� d.", ' KlÍchnir;,La�fo" Kuchnir tran&fe;
In�usLr,ra e ProfIsso68;" Fl�ma ;Eggers, e Rempel transferene�a camI- rericia" de "sua bicicletp para JúliQ

, �hl!-o Chervol,et para HenrIqne V'{. Egge�s;, Is�b�1 Carvalho do P!a,?-o MarcinichlW.
lIcença para se estabecer com generos alImentIClOs em Santa Ha'Idee; ,,'

.

OUo Hofmâ'nn pbr "'coinpra, cinco ilt2 de ter:reno, 'no/ÇemitériQ Mu- "'Prefeitura :��nicjp,,!l
, nicipal desta cidade; Iólanda, Né[lomuceno 'Pinto lidenç,a pâra mJtldar nhas em • 7/10/1952:"
denome. eill' ;virtude'l.de hay'eJ;- çoutraido núpcias; "Horts Bollmann" '" ",: .,' ,,-' 'ii" """

li<:;ença para con,struir �um tumoh> no €emiterio Municipal desta ci- Osvaldo I:,eF;eir� �,�:r��"
dade; Dely Conceição por aforapÍento' árêa' 612 m2', no final da iua �·Secretáfio. � .'

,

"'-ê.

Serraria � á Vendia
�il.
J" ;,

·

"'>" Mé d i C o
�

,

'.- �,,' 'a �.'
.

,

""Ex-Í'nterno da 1 a e% ,2a cadeira de Clínica Médica da

�J\áculdacfe de Medicina da Universidade do Paraná:
\ ���-'estagíárío_ no Hôspital das Clínicas da Faculdade
)\1"", de Medicina da Universidade d� São Paulo.

-;' ,., ,
,:Ií! ,

"Cnni'c�; e Cirurgia Geral .::.... Doenças da Tlrôl-

'qe e dó-'Ap�relho ,Oig�!tivo - E;atomago .,. Figa
,,,,,.�o e "Vias"'Biliares � Moléstias de Senhora,s
'P'á.rticipt"qt�· ,em� breve esta;á,��tenâehdo .em seu

consultório :à· rua 'Sen. Felipe Schmídt, 44:"
, .

,

" . (E'difició 'Mussi) nesta cidade. J',-" 'Consultas ' d�s �9,' à'� 12 e d�s 14 às 17 hora�.�·' ", "

� �T • 1'0. .'.
•

':., , �

Vende-se urna, completa
com t?dos os acessarias, com
ou seqI ,p1aquirnv Registra'-
da' no I. N. P. �

Trátar ,n�s;a "r"edação. �.p.

lM'POSTO DOl MES '

r "De ordem do sr. Prefeito Mu- JOSE �ApGR0SNY;
,nicipal,,:.torn,o Publico' que;,:du- GUARDA-LIVROS
rante o mês 'de outubro se pro- "Reg. N. 0452 �� CRC/SC
��d.e, ne�ta ,�our:,!'I:rja ,

e nas In- ,
.

"

'. ",.

tendenClasfde Tres Barras Pa.- aceita escfltas avulsas; c()�tratos,
��nduv;a�,M,aj�rVi�ir.a, p_au]� ]Ge-

li

dist�atos e al.t�raçõe� sociais .... re".
rerra e' Posto de Arrec'àdação de ,glstro d� hyros, fIrm�s, etc.

'Felipe Sêhhlidt, à c�obFanÇ:a sem PAPÃNbUVA'
multa" do: Im:posto sobreAndus
trias ,e Profissões - 2°. Semestre.

'lo\<: • � ti \.
.

, NÓi,meS"�se'gtiinte\ a cobrança
Será acrescida' dà multa de a-'
�u:tdo com á lei.

�

Canoinhas, 1 de ��t�bro de 1'952.
�

.

1 &

Clf'mentina Pieczarka
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE�,:CAN(:),INrtAS
Balancete di Receita Orcamentaria, re;;rente � .10 'mês de' Setem�6ro;; de 1952

.

, ','
'

""
� '"':'. .�,'. i _

� ".�.

.
".'

16l.73'8,30
248.193,00
'651.48�.10 '

461.405,30 ,

134.242,50'
", 930,00

6.039,00 ]67,7'77,30
14:.741,00' '202.934,,00
5.960;59' 6:51.4415,60
3.849,5'0 '465.2'54,80
'5.470;40 129�n2,90"

,

c 93}},OQ '.ri <\l

10J.010,OO
.' ;í-4'.,745,00
25'10.4'5;09
HUi14,60
90.101,00

E.mola u�ações!
, t DESPESA ORÇÂMÉ�ARI!i,,""'], I Ant:rior :/ ..J ,Do mês

� I." 1o,��1
Quac,lros Sa,ntos; serviço

perfeito e garantido.
só nÁ

RENNER=ABôaRou
..

a
',' " , "",., ,,,;.

�' ,.
,

'"p"

*'r;",� '.
..

.'.

'fl..
�.

Milhi;ires de pessoas usam as roupas"RENNER "'em todo

Brasil. As' roupas RENN'ER tení� sua� qualidade garantida
,pelos tecidas, pelos aviamenf�s e

� pêlo perfeito �7;-,

'"
, menta da mao de 'Obra." '

-.
-

� & r

1
1
1
1

Trajes d� puta, lã, ou linh:o
,

-êA paiíir de Cr$ 600ltOO
:Etúa Vidal Ramos d,efronte a Farrnaéia

Credito

Seus preços não temein�oncurrencia'
•

.flI .t;, .'"
,_

VER PARA CRER �' ,�'�
,

comp'romi�so, ver}ticando'
stock e preçps, �,

"

SOMA Cr$
Saldo dispoRÍvel do exercício (te

..�
�

, "" -t:

Canoinhírs, 30 de setembro de
,

t·'
,_,

,

Epgard Mayer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,i

" P E L() S _.I!.A IRE!i ,:{��;'�ie���:����;�I�.
I! ;$c' O � '- »:

�A 'Matriz Cristo Rei, a Ia. Santa"
"

1

,!:n ,ir\ Jb.\��.
'

.'

Comunhão.i; :. " ,

.'
g.J \&l \I;Ii ':tal

,
Sem duvr'da será 'üm dia de',' 1í-_..jiilDIiíI.

<
,

'1 ,grande jútiiló pÚa� as mãezi- �

A':�' :�A' L rs: 'u' E': � ,� �h&s de n9ssas ctiú:�as de Ca-'.
'

.'
'-" h\.. ' \...1:. ',' ':

, 'll.l v, ' noínhas, quando, pela primeira __"'__IUIII_"IàI:I�-IIIÍI�"-- -"-aIl!!i"'-""".
vez, recebem à Jesus Eucaristico. ' '

'
v

, , ";','

Tradicionalmente é escolhido E,'dlta::is" ,de :,p,totlamasà dia de- Cristo Rei, quando, ' ',' �, ".','"

,

cheios de alegria, também os João Baptista de Góss, e�cihTão Latiro '!Schn:ieder, .natural desta
pais, ufanos, acompanham seus de p&Z de-Paula Pereira.Bta. 'Ca-, município, nascido . âos, 3, de ou

filhinhos à mesa sagrada. tarina. Faço saber que pretén- tub'rQ_de 1931, 'ravraão.t;., so1.t�iro,
. As felizes crfa'ncinhas canoi- dern casar-se: Paulo Wroblews- 'domlciliado,e residente em Rio No,
nhenses, àesejamos 1 todas as ki e Tereza Sumocoski. Ele sol- vo, filho legitimo de Roberto Schro,
bençãos de Nosso Senhor. teiro, operariQ,' resídênte errr' eder 'e' ,Luiza Pappe. Shroeder. E

) Monte, Alegre, Paraná, .nascído Carlorinda--Duffe"ck, .natúral deste

DESPE'DIDA
l
em Malet, Paraná, à 28 de abril distrito, nascida aos 12 de dezem.

, de 1923, filho legitimo de Adolfo 'pro de 1932, domestica, solteira,
Nelson A. Coutinho e .Iamilia, Wroblewski e Senka Kuritíca. domiciliada e residente em Rancho

despedem-se eaudoses de seus pa- Ela, solteira, domestica, resíden- Grande,. filha legitima deLeopol,
rentes, amigos e pessôaa- de suas te neste distrito, onde nasceu aos do Duffeok e Hercilia Ruthes.
relações,

.

J 5 de f.evereiro de 1936,. filha, Fa,?l .saher que pretendem càsar:
, .'

• legitima de :Franciscô e,� Rosa' Emilio Matoso, natural deste dis-Ao Centro Espirita Dr. Alfredo Sumocoski. Quérn souber de al-:
Q

.

ti .J S .

di t tritti, nascido a,os 27 de [evereiroum mo ne ouza, ingen es e gurn impedimento acuse-o na
'

de
. . - ó.'

d
. de 1932, Iavrador, sclteifo. doíni-remara umao!,_espmtas, esta CI- forma da léi.Afixado emmeu caro

d d
.

h
. .

d did
' .

--
'

�
ciliado e residente emPapanduva,a e, nnu a SIncera espe I, a e

,

torio e no jornal CO,rreio doNor .

ao mesmo tempo agradeço de co- -Íilho legitimo de José ValenHm
ração' �s instruções que me foram P. Pereira, 20 de outubro de 52 Matoso e Rosa Soares, E Zullliira

miuistradas, ,e, que delas pude João Baptista de Góss - Es ivão Tabalipa, 'natural deste distrito,
observar" de pêrto coisas inconfun- nascida aos 29 de outubro de

diveis, ludo em pró do bem-estar Alois Karasiaski, Escrivão de, 'r929, domestica, s,o!telFa, domici.
e da continuidade da ,obra, do Paz .e Oficial 'do ·R�gistro Civil do', 'Iiada e residepte eoi Papanduva,
nosso- Mestre. ,

distrito de Papauduvu, município filha legitima .de -Francisco-Felip.
Canoinhes, 24 de 0utubr� de 1952. de Cauoinhas, Estado de Santa pe

: Tabâlipa e .Iorja M_onteirp
, Catarina etc Tabalipa.

"

Noemi Lara. Coutinho ,,' ,

.

.

Faz saber que preteodepl casar: Apresentaram os'documentos .exi-
" gidos�pefo Art.180; nrs. 1, a 4 do

--�l" ,

,,' "
"

J)!fj) Código Ciyfl. ,Se·alguem souj)er,de,

�����M'{���,��������������� 'algum impt;ldimentp, op,�91Ia"1l" na

!-..� ,

' •

w-: forma' da leI., LavrQ,o'pr��s:e1lte. para
.

�
,

M','ISS" 1952'
.

.'
,"

',': �
..

:.\.�

I

ser afixado no'lugar,j}e'_co{>t1'!Jl1!l des·
� :.�

ta Escrivania,.e;ptiblicad�'lio�jOl'n�l'
�v. "Correio do ·Norte»", de'�Camiinhas.' \
m .A nova lin,ha de' bonecas com ca}:leló. penfesvel�, Cart�rio de Faz de RàPà'ri'ct:uvá; '2
� * de outubro'de 1952.. ,,,,-J�', ;-

,

'�. O nov<?� toque' encantador ''''� Alpis -Kllfasin;s4f\ f)fiéial,·
� .�. '. -'

'. '__'�'.�"'_-'.. �";.'�"'_-� �\
��.

�. .

_

' BRiNQUEDOS DA ,.,', " ' ,�

"� :CAS'A',· $CHRE.IBER <�.
� '".' nunc� envelhecem : são.'��traord�náriás / -

�
,

. � , rep,roduçoes, reaIs." , , �
,

��:��,������,����,������,���,�

EDITH TE'I:?fE�RA
Vais pela vida no verdor dos "arios,
Qual flôr mimosa dê suave encanto.••
Nas olhos trazes uma .ebânea noite
E trazes rr'alma da bondade o manto.

Almejas o que é reto, o que é sublime,
Diante do que é belo te extasias.
Oh! qtiàútas vezes tu já buscaste a fonte,
Màravilhosa fonte das Poesiasl.s, ,,:

Vais pela vidal Quanto.sonho agora
Vem bafejar-;te'o espírito adolescente,
'No '�mar de, :!i0sas" que' atraves�as .rindo,
Julg�ndo queh� floi-�s tã? sónientel

Mas t;� cuidado, oh! muito: cuidado!
Que entre as flôres h.á-cruéis espinhos ....
No. próprio bem 'o rnal-anda espalhado,
E há mil serpentes no calor dos ninhos...

, _, Prossegue tua senda indiferente
A's mesquinhezas 'que há por' esta estrada.
Sê como _a,.;ág'-uia que aban40na os êrmos
Mas faz�rias' altitudes sua morada. '" '

E_ quando Q Inverno de .tua existência
Slirgir 'rievando o teu cabelo Iindo

) 'Roubando o .bnllho destes olhos negros
'

, ,: E e,n mil saudades' fôr te .cõnsumindo ...

Hás de I�mbrar os' d;Ías' que viveste;
;,_... Os mais queridos sOl)hos e alegrias...

.

Pois .a:certeza do dever cumprido
, Confort�rá teus d.erradeÍros dias.

'I

.

'

,
I �� ��� ------__-------__------

mG-::....�••••••1Ht: ;;-�.-••
-

••

-

••

-

..

-

••

-

••:�:,•••"§L...:�•••••••.�•.�.•.:••.•.......� .. O'et: :;,s -.

(?�...... _

...
.' _.. •• -....

-

'
•• .

��
.:. .

.' 3)�'

i A CASA VlCTORIA i '

. � .'

. �-

.' .

: CQ9perando na homenagem a ser presfadâ dia 2 :
:i: de novembro aos mortos, venderá como «ARTI-:

' :1:
H I GO DA �EMANA», do"'dia 27 de outubro, se-' I �I
� gunda feIra, a 1. de povemo.ro, ,saba?o, VELAS �
"':. nos segl;untes preços: _, :::

m Maço com, 8 velas Cr$ 4,90 "_j'
:

-;-
3 «, Cr$ 2,00

'

,

,

,

1« Cr$ 0,70 j .

� ,

Preços exclusiv.amente a' dinheiro �
n i Economise de verddade c,?mprando, ? Artigo da H i '

,

:: : Semana e aguar em para a proxlma, uma :::
� ecepeional oferta I I i.T. Rua Paula Pereira sln -. Fo��; �55 L
\';h... ,.

•• ..� •.
'

..•••

-

••

..

.;,J_ê)
rle�!)•.•..•...C•••••••�•••"••"•••D� ••••�••• :.c:.•••••• -o••••••••••••••••••••••••••a'"='t.:J' •• •• .:"0':,. � ,.::0-:. ••. ..-'l..:,J

,ANIVERSARIANTES'
;�", DA SEMANA
'" '

'_.

,
HOJE:- Sra. Irrri�n.g�rdà·, es-

posa.do sr.:""-Emilio Sobotka; sr.

Kaissar Sahr.
.

.� AMANHÃ:!- Leonor,' filha do·
sr: Gtirlos Cze:ck::...
DIA 27':- Sita. Zackie, filha

do sr, Simão· Seleme; Nelson,
'filho; do)r. -B:ercilio p. Silveira.

DIA,28:- Sr. ,Artur Bqrgardt;
H. Wenceslau ,N. ,Rroçhmimn;
Emiliano, e Têreza; 'fmiós de sr,

JOf>é Freit�s Filhó.

DIA 29:- Màr,co;, filho do sr.

AWiegando, -Ols�n; sr.,E:'uaq Sele
'me; Jacy d�" l;ourd'es, filha do
�r. JQsé lVÍaria Furtado Pdmo;
sr. Antonio El. Kohi'er.

DIA 30:�· Nereu, filh:o do sr.

Vendel�nó K.:lock;' sra: AdeIin�,
esposa do sr. Narcise Bartnick;
sr, Nelson Çór-dE-iftl;' Judith, fi
lha dõ 'sr,

.

Brasilio de' Paula;
Augus-tinha, filha do: sr. Narci- _

L, ,Rúthes; sri,a:, Maria ,Élandy,
filha ,do sr: -August(. Sa'batke.

.

,

- ,

DIA 31:- Srs. Guilherme Bos-
sow Sobrinho, Gustavo Brandes,
Gustavo Brandes Filho e Gene
roso Prohmann; Gílberto, filho

,

do sr. Francisco Zaziski; Luçil�
da, filha do sr. VicentE' Novak.
Aos 'aniversaria'nte, nóssos pa

rabens e votO$' de felicida'des.
I

'.. .�

Na, Rel'Ojóaria S4issa
de Guilhetme J. A. Souza

V,V. Ss. p9derá comprar re:-, .

logios" bijouterias, 'aíiançasí
aneis em�_ger�l, por pre

ços razoavefs
Ru� Eugenio de SOl,lZa, proxl

mo à Caixa Economica'

). AVIS�,
Se_pao possuidora 'de, uma

glEba de terras, má'rgeandó�
e&tra::la Salto d'�g,ua Verde, t.er:"·
reno esse que está sendo bene
ficiado, e plantado pelo meu a;1'-' .

rendatário Snr. Guilherme Grôs
skopf, venho, avisar de públicó,
'aos senhores proprietários' e
possuidores de animais soltos
que vem prejudicando o curso

.
dessas plantações" que façam o

\

possivel de reteI-os e fecha-los,
evi�ando

.

C;8usar consequencias
desagradaveis a ambas as partes ..
('anoinhas, Outubro d� 1952.

EMA ,GROSSKOPF,> )ti(', \:t •

': •

_P_r_e_s9_.n_t_e_s_1 Brinquedos
o m,aior sorti-

para todo,s' os

fins. ,. Presen

tes para ho

mens, inulhe-,

ça. -

-

.......

l'@'.....��� . .'; ;

.......�.: ..�.•..
para arvore

res, criança.s,' v
moças e"moços

lança, perfu'llle'_ ..

ras para'

presépios, car

tões de festas,
r"

J.', ,,'

'Associação'·Rural
,

"

Garíbinhas'
AWISA

de

Que, em sn!l séde tem a 'venda
81'I;Ime farpado belga 131/2, í'olo de
400 i;netros . a Cr$ ·250,00, e sal a
'I 60,'1'

Cr$ 15,00 a saca. ou, qUI os; a

Cr$ 38;00 a saca de 3D quilos.

B:�[/I T ·E'�· �E N IS
:

'lC
"".

�
-

CLUBE
Convocação'- ,

De ordem do sr. Presidente do "Elite Tenis Clube"
convoço' os senhores ã§_soclaàos pára a Assembléia GE'ral

, ExtraQrdipária, a realizar-se no' dia 26 de outubro corrente,
'as 15 hor�as, na séde secial; para tratar da seguinte

,ORDEM DO' ,DIA:
.

iO) ReJorma dos' e,statutos' sociais; F'-

20) Assuntos de inter�ss.e do: ClÚpé,
� '._,... ;.o<t-

Na event�àiida.:de de nãO' se reúnir.'b numero 'legaL
de sócios .. conforme �stabelecem os estatutos, .a Asse.try
blêia Geral .funCionará meia (V2) hora mais 'tarde com

qualquer numero ·de ass..ocÍéidos�' ... \.

_

.

Canoinl).as, 18 de '�utu15ro de 1;952' "
Jair Campos Côrte _>10 Secretário.

APRESENTA,
HOJE:-: .Ns 20 hora-s�

� ,

" �
,

.
,

Randolf Sc'oH ,-' Q mocinlio
numero úro' do, Far-west -

',1'10 ,gr,apd,ioso Fá'(west
,

A
-

Lei, é".::1 rnplaóá�/el ,

: .', Finét.· era j;ei:'i�:';" '; ,.
';VQlta7 dê, les��.J�Il}�S'�

" "", •• _', ", ,'l<
.' Censura Livre', '"

_---' �Á;;--�·

AMANHÃ: N& ,5 � 8 horas
.'" '*

Os lVladrugadores�
belissitna produçãb ,da' Eagle
Lion Films, em rechÍlicolor

I CensurÍl Livre'�
.

Segun'd�-feira: REPRISE
...;;;.._.."'_" ,,;

Amor Vai Amor Vem
belisSimo filine musicado da

Metro, com VAN JONSON.
. um dmnllelhores astros no· ,

- genero - Censura Livre

Continuação do seriado
ServiçQ Secreto

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Ferra as 20 horas

Um emocionante filme, de'

ponta a ponta." aventuras in
contidas ... Falso� Amores".

n

eis (') JIue veremos em

A, Mão· Negra
,com Gene· Kelrli

I�próprio a,té 18 anos

Séxta-feira:- REPRISE

Para sabado pro:id�o:
O maior filme sacro da época

Rainha idas RainHas
,e OMundo se D1verte
sei7� o proximo, filme Nacitl-

nal que 'o Vera' Cruz,
vae exibir.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


