
Mecanização 'da
lavoura

, Aumenta, dia após dia, em' nosso município. o .interesse dos

agricultores pela mecanização. �á ultrapassamos á fase inicial de de

monstrações práticas vencendo/a descrença de alguns; entusiasmando

muitos, convencendo quasi todos de que sómente com a máquina se

rá possivel aumentar a produção, arateando-a e proporcionando maior'

rendimento aos sacrificas'0s homens cta. gleba.
Há verdadeira fome de equipamento agrícola em Canoinhas.

Os dois conjuntos mecanizados da Associação Rural não atendem, por
que impossivel, nem dés porcento das solicitações recebidas de seus,

associados, à despéito de trabalharem ininterruptamente todas as ho
ras do dia. Agora, ás portas da maior colheita de trigo já verificada
no município, superior à anterior quasi três vezes, é de se prever
muito maior procura do maquinário e até disputa em torno do mes

mo. Os conjuntos pertencentes a particulares, trabalham, tambem,
sem cessar, atendendo ás necessidades de seus proprietários e prestando
serviços' a muitos outros lavradores interessados que se sujeitam a.o

pagamento de uina taxa horária.
. .

Canoinhas necessita, com toda a urgencia, pelo menos de dés

conjuntos mecanizados, incluindo tratores pesados para operações de
desbravamento, tratores leves para aração, semeadeiras, grades de dis
cos e combinadas O Ministério da Agricultura, atravez da Comissão
Permanente de Revenda, dispõe desse equipamento que poderá ser

adquirido por qualquer lavrador devidamente registrado no Serviço
de Estatistica da. Produção, à preço de fábrica, sem intermediários,
importado diretamente pelo Govêrno, para pagamento em três anos,

isto é, 25% no ato' da assinatura do contrato e recebimento do ma

quinário e o saldo dividido em seis prestações semestrais acrescidas
de juros de 7% mais 1% de taxa de fiscalização. '

Assim, o primeiro passo para a compra de tratores pelo Pla
no' de Revenda é a obtenção do «Cartão de Registro» do terreno do
lavrador no Serviço de Estatistica da Produção. Em Canoinhas a

Associação Rural e a'«Escola Prática Vidal Ramos>, de Marcilio Dias,
desde que os interessados apresentem a escritura e registro do terre

no, se incumbem, gratuitamente, de encaminhar o pedido de registro
àquêle Serviço.

'

, ",

Recebido o Cartão de Registro está o lavrador habilitado a

requerer ao Ministério 'os beneficios do Plano de Revenda.

O assunto, da maior relevancia para a 'nossa terra, está a

merecer a atenção dos poderes públicos municipais que podem e de
vem incentivar a mecanização, procurando facilitar aos la vradores a

aquisição pelo Plano de Hevenda.
, \.

Apezar de todos os esforços do Exmo Sr. Ministro da Agri
cultura, o processamento dos pedidos ainda é moroso, visto depender
de informações do Banco do, Brasil sobre o requerente e de provi
dências outras.

Temos para nós que seria valiosa a intervenção do Municí-'

pio em favor dos lavradores .locais: Poderia o Governo MunicipÇlI ad
quirir ao Ministério, beneficiando-se do Plano de Revenda, quatro ou

cinco conjuntos mecanizados que poderiam prestar serviços aos lavra-
.dçres, à base de pagamento horario, ou, quando assim não fosse, po-,

'

deriam ser revendidos; nas mesmas condições e sem nenhum acresci
mo, aos lavradores que teriam assim eliminadas idas e vindas de re-.

querimentos,
Eis ai um assunto digno da atenção e do estudo dos senho

res ,Veréadores à Camara Municipal e do senhor Prefeito.

Um mesmo crédito de duzentos e cincoenta ou trezentos mil
cruzeiros, rotativarnente, poderia servir à aquisição de muitos con

juntos, beneficiando, assim, maior numero de lavradores, sem despe
zas para o tesouro municipal.

REGISTRQ CIVIL
Edital de Proclamas N 272

Sezinando de Andrade, 'Escri
vão de Paz' e Oficial dó Regis
tro Civil .deste Distrito de Tres
Barra�omarcl,l de Canoinhas, ,

Estàdo de Santa Catarina, etc,

Faz saber que pretendem ca

sar: José Padilha, natural deste
Estado, Tres Barras, nascido em

19 de Março de 1932 �e profis
são ferrovierio, estado- civil sol
teiro, domiciliado neste Distri
to, e residente idem, filho legi
timo de Marcolíno

:

Rodrigues
Padilha; e de, dna. Etelvina Pa-

.

dilha, e Leonidia Pires de Lima
n&tural deste Estado, Papandu
va, deste' Munícípío. nascida em

13 de janeiro de 1933, de pro
fissão domestica, estado civil

solteira,' domiciliada e residen
te neste Distrito, filha legitima
de Sebastião Pires de Lima e

de dna. Purcina Maria das Ne
ves.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 180 WS.l a 4
do Código Civil. Se alguern sou

ber de algum impedimento opo
nha-o na forma da lei. Lavro
o presente- para ser afixado no

lugar de costume, e publicado
no jornal CORREIO DQ NOR
TE da cidade de Canbinhas,
désta Comarca. .

'-.
,

Cartório de Paz de Tres Bar-
'

ras, 10 de Novembro 'de 1952.

I Quartel General da."
ou o arsenal do

pequeno valente.
Revolveres e espingardas

. de alta precisão e rara

beleza",
'

os brinquedos co

biçados pela garotada,' na
, ,

Casa Scbreiber
, . Um mundo de alegria

I para a petizada.

Vestidos bonsl Vestidos lq()
nitQs! V��tidos, bar;atos!

,sempre na '

·Casa" ErlitaOficial do Registro Civil

Sezlnando de Andrade

Ano 6 -' Numere 230
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NOTICIAS
O Serviço Ceográfico do E

xército está procedendo aos ser

viços de levantamento aérofoto-_
,

gramétrico dê grande parte do te�-
, ritório do nosso Município, abran
gendo a área destinada ao Campo
Militar de Tres Barras e todas as

zonas adjacentes, Inúmeras vezes,
sem que a nossa população per
ceba, aviões daquela entidade. vo
ando a três mil metros de altitu
de, têm cruzado os céus do nos

so município colhendo centenas de
fotografias que hão de compor o

mosaico aérofotogramétrico que
servirá de base à feitura de mapas
ou cartas de toda a região. Gra
ças a esse empreendimento de vul
to e da maior importancia pára
nós, o nosso Município talvez ve

nha a ter, em futuro proximo,"'uma
planta cem porcento perfeita, com
todos os detalhes. fuma das me-

i
f

Cioe "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A'i; 14 horas

,
O' que pode um beijo
com Dan Dayley e Ane Baxter

. �
..

HOJE:- A's 20 horas
e amanhã ás 17 horas

<

Jon Milles estrelará na gran-
pelicula em tecnicolor

EPOPEIA TRAGICA
O filme que relata a historia
de homens que morreram sem

saber que eram heróis.

Amanhã ás 14' horas
Um super,' farwest

O Rancho da Discórdia
5° e 6° episodio O NOVO
ROB�NSON CRUSOE

AMANHÃ: A's 20 horas

Oscarito e Grande Otelo farão
voce chorar de tanto rir em

E O mundo se divérte
Segunda-feira: REPRISE

Terça-feirai- A's 20 horas

A Pelrnex nos apresenta

5 Rostos de Mulher
cair. Artur de Cardava

.

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Feira as 20 horas

.. TQguio Joe .

"

com Humprey Bogardt, Flo-.
rence Nerly e Alexander Knox

um filme repleto' de emoções'
Sexta-Ieirac- REPRISE"

Para sábado" proximo:

Apuros de um anjo

Domingo proximo

Neve e Sangue e

Meu Dia Chegará
"

," Aguardem para breve'
Amar foi minha ruiu

Noite após noite
�

O Lutador e
\

Negra
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� Tendo � Diretoria do Clube Cancirihense �
, ® gentilmente cedido seus salões, esta Sociedade ®
@ @
• promoverá dia 29 do corrente,' u.ma Noitada EJa- �o:vaiána, . 'par� '.;se.us . associados, para ; cujo' brilhar.- ®

: tismo c�p.tamos com a pl'�seI?-ça�de todos.
. �
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LOCAIS
lhores, sinão a melhor, de todo o

Estado,

- A Associação Rural de Ca
noinhas (ARCA), 'transferiu-se pa
ra a sua séde própria, no prolon-
,gamento da Rua Paula Pereira,
onde continua à disposição de to
dos os seus associados. A mages
tosa e moderna séde da Associa
ção. ora na fase de acabamento,
deverá ser inaugurada em dezem
bro proximo, com a presença do
Exmo. Sr. Governador do Estado
e, talvez, do Exrno. Sr. Ministro
da Agricultura que será convidado
para as solenidades.

- O sr. Rosalino Barbosa, que
contratara a execução dos' serviços
de calçamento das ruas Vidal Ra
mos e Felipe Schmidt, concluiu,
apenas, as duas primeiras quadras
da última, abandonando a emprei
tada. Pelo Governo Municipal se
rá chamado à assinatura de con

trato a firma cuja proposta foi
classificada em segundo lugar na

concorrência pública realizada, a

"Construtora Rio Negro Ltda.",
que segundo informações obtidas,
pretende atacar as obras com to
do o vigor.
- Em objeto de serviço, afim de

encaminhar, defiuitivamente, um

pedido .Jie Iinanciamento de DOIS
MILHOES DE CRUZEIROS pa
ra o' Governo Municipal, atravez

a Caixa Economica Federal de
Santa Catarina, seguirá para Flo
rianópolis durante a próxima se

mana o sr. Prefeito Municipal,
Benedito Terézio de Carvalho Jr ..

Sua Excelência,
-

que viajará em

companhia do sr. Carlos Schrarnm,
Presidente da Câmara Municipal
e Vereado!' Basilio .Humenhuck,
em companhia desses, junto ao

Governador Irineu Boruhausen,
tratará de importantes assuntos

ligados á administração municipal.

O drama da triticultu
,

ra em Sta. Catarina
(conclusão do numero anterior)
É oportuno lembrar aqui, a

linda página de incentivo ás
nossas crianças, em pról da Cru
zada do Trigo, de autoria do
Dr. Adolfo Konder, a qual fi
gura em livros escolares edita
dos em ] 930.

«c.;AMPANHA DO 'l'RIGO»
Cultivai o trigo - que é o pão,

nosso de cada dia; que é o S01"

'riso do lar; que é a a.J1egria dcls
,

campos. ""
,

Plantai o trigo - que é o ou

ro dos céusjque é c orgulho do

arado; qúe'é a benção da terra.'

�cmntc: 1l��SS �mM[

Banco do-Brasil
Fixou residência nesta cida

de, recenfemerrte, o sr, Ornar
Gomes, funcionário do Banco
do Brasil, designado pela dire
ção do nosso principal estabe
lecimento de crédito para pro
ceder aos trabalhos preliminá
res de instalação da Agência
do Banco em Canoinhas, na

qualidade de Gerente.
A designação do ilustre co

estaduano, foi recebida com

gerais simpatias visto tratar-se
de elemento de escól, ja co

nhecido em nosso meio, filho
do sr, Aurelio Gomes que re

sidiu em Canoinhas, durante-
muifos anos, '"

O sr, Omar Gomes, entusi
asta da trHicultura e dos pro
blemas agrícolas em gerai, den
tro da oriEmtaç�ó-traçada pe
la direção do Banca e' dos pre
ceitos reg'ularnerrtares, à fren
te da Ag,ência local, há pe pro
curar, temos certeza, estimu
lar a produção agrícola atra
vez financiamentos aos lavra
dores, facilitando, 'mi medida
do possível,' tais operações' de
crédito.

'

É propósito do Banco do'
Brasil inaugurar a sua Agên
cia de Canoinhas no máximo
até abril de 1953, de modo a

I.permitir o' firianciamenfo à
'produção agrícola já para asa';
fra do ano que vem.

Transmitimos, ao sr, Omar
Gomes as nossas mais caloro
sas "bôas virrdas", desejando
lhe êxito na importante mis
são de que foi. Incumbido.

'

Semeai o trigo - que é a far-
'

tura de casa; que é a dádiva
de Deus; que é sem dúvida, a

maior fortuna dos povos!
'

Espalhai o trigo e tereis o pão.
E a riqueza vos Invadirá a-

,

casa numa chuva cantante de"

grãos de ouro!
E sereis prosperas, e sereis

felizes, e estareis satisfeitos em

meio á paizsgem lourejante dos
vossos trigais.

ADOLFO KONDER
'_

Com a campanha desenvolvi
da pelo Governo, fínancíando,
amparando, tomando rigorosas'
medidas para escoamento e co

locação da produção, bem como,
garantindo a estabilidade dos

preços oficiais, é de se esperar
que o problema do trigo no

. Brasil, seja resolvido em toda
a sua amplitude, livrando assim
nossa Pátria da dependência dos
,mercados externos, para garan
tia do Pão Nosso de Cada Dia
em todos os lares brasileiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Participa' que_ em breve estará atendéndo em' seu

consultório. à rua Seno Felipe, Sch:midt, -44
'

,

(Edificio' Mussi) nesta "�].aade. "

UJD 'preS8n,te Consultas das 9,às 12 e das 14 �.§ 17 horas.
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C ' E l+t' Cart,ões pa.l--a_ Natal '?
asa, r-Ia ,

.,-

�empre dg,áda"" .Impr�s�ora lure
-

Verde·
,E'

,',...-- 'W\"

,

E' expressamente proibi
'do" o transito -ou passag�m .

'

em meu terreno, situado em

,Agua Verde.

Não me responsabilizo pe-
lo que possa acontecer aos

transgressores. ,

Agua, Verde, N9��f"de, ·1952'
AntonioGapski ' 3x

�"';.J.
.

_ ,�. -ff; .

Venda de Automovel,
Vetlde-'�e "um aut�movel

Ford, 1929, com pneus no

VOS e em 'perfeito estado de
conservação.

Preço de ocasião:

Cr$ 25.000,00
Ver e tratar com. o sr.

Pedro Bordinoski
-�.

nos 'eserito,riÇ>s da Itíberê. 3
Canoínhas 3x

Faça do'.
Correio do Norte
seu meio de propaganda,

Lenha Pica'd-a
, Gi'ãnde depôsito á'-Ruá'
José Botteux, pertoda Pon
te do Rio Canoinhas. -

,
"

Fone 291 Proprietário

José 'C. de Oliveira

Seja económico;
e taça suas compras na

. -Casa Erlita
Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

-� y-.
com todos os acessorios, com

ou sem 'maquina. 'Registra
da no· r. N. P.

Tratar nesta redaçao.

Em sua casa existem

vidraças quebrada.s?
Disque para fone 277 e a

Vidraçarià Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a domicilio

Tem bom gosto?
Tome Café

8ta.' Tereza16-P

JOSÉ. ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

�Reg. N. 0452 - CRCjSC
aceita escritas avulsas; contratos,
distratos e alterações socia is, re

gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Emolduraçães!
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.
só no

Vidraçaria Canoinbas Ltda

;,:,1-- _� "
.

Eara o Natal

, de já um presente que sem

pre agrada! Divãs a c-s, .

'.I 450,00. Grupos "estofados.
Colchões de mola, de crina,

ou
_

de capim.

Tudo com preços especiais
i..�

para o Natal.

Façam uma visita sem compromisso á'í.,

Fábriéa deEstofamentos'·ErnestoFischer'

MINISTER'IO da -GUERRA
5B• REGIÃO MILITAR

/'

,

Cidadãos da Classe de 1934
Época 'Ger�1 para Incorporação em 1.953

Todo cidadão residente no Município de

CANOINHAS, pertencente à, classe da 1934:, e

anteriores ainda em 'faltá com o SERViÇO MILI

TAR, deverá apresentar-se de 13 a 15 de Janeiro

á CÇ)missão Militar de Seleção na cidade de ca

noinhas, para ser Inspecionado e Selecion�do.

Quartel. General em Curitiba, Outubro de 1952

a) OSMARIO DE FARIA MONTEIRO

CeI.' Chefe do SRR/5
.'

Faça uma visita, certificando-se' dos pre90s

Presentes ·1 Brinquedos,
O maior sorti-

para todos os

fins .. - Presen-'
mento da pra-

{
;

..

tes para ho

mens, rriul'he- para .arvore l@\• • I.

\. fi
•.•.•.•...•.

í
res, crianças,

j.

,Máscaras e en-

\ "

feltes de salãç.

moçàs e moços
Distribuidor de

..•.•.•.•.•.•.•. para
laJ)ça perfume

Colombina'
car-

tões de festas,

etc. \.,

Dr..·MARIO MUSSI
Médico

"

.

Ex-interno, da la e 2a cadeira de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da l)niversidade do Paraná.

Ex-estagiárü; no H(.)spital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

CIL ica, e Cirúrgia Geral � Doenças da Tirói
de e -do Apar'elhp Digestivo - Estomago - Fíga
do e VÍi3s Biliares - Molésti�s de Senhoras

w

i

.-

15·11-52

-MINIS·TERIO da'GUERRA
, Delegacia de Recrutamento ,- EDITAL

, I '_ Os cidadãos abaixo mencionados'deverão comparecerem
-nesta Delegacia, até 31, de dezembro, de 1952, afim de retirarem os"
.

seus certificados de reservistas.
.

II -. Findo o prazo marcado acima, os que assim
. não procederem, serão os mesmos recolhidos a 16B Circunscrição de

, .' Recrutamento em Florianópolis.
'

, .

,

- Adauto Munhoz de Lima, Adolfo Karvat, Albino Hodri
gues, Alfredo Jancmionka, Alfredo Padilha da Silva, Alvino de Cam
pos, Aristides Ferreira, Argemiro Batista, Adão Pereira de Souza,
Amadeu Lourenço, Alinor Brandino Ferreira, Adão Alves, Amaro Al
ves de Lima, /, Argemiro Fernandes dos Santos, Alfredo Munhoz de
Camargo, Amandio Alves de Miranda,. Adão Lemos, Augusto Fiat
coski,. Augusto Taborda Filho. Alfredo Gogola, Augusto Lisozkoskí,
Arvino Wormesbecke, Alberto Fagundes de Oliveira, Alípio Rodrigues,
Adão Alves dOI Santos, Alcides Padilha, André Kaspechaki, Audino
Krochrnalny, Arno Schroeder, Altino de Oliveira, Arnaldo Wypyck,
Adelio Rodrigues de França, Ambrozio de Oliveira. Augustinho Ferrei
ra de, Souza. Antenor Alves Lourenço, Adelino Martins Moreira. Au-
gusto Rodrigues, Artur Alves Fernandes, Alcides José Cardoso, Ali- �

.

nor Ribeiro. Ánizio Pirêa de Lima, Augusto José Kruszewski, Arjstides
Ferreira dos Santos Alidio José Soares, Amadeu Fernandes. Arestides Oa
troski, André Jurkiv, Antonio Koval, Antonio Jastrombek, Antonio
Kemiecik, Antonio Martins, Antonio da Cruz.-Antonio Tadra. Anto
nio Lichineski. Antonio,Cachoroski, Antonio Silvestre, Brasilino Me-,
deiros, Braz Rodrigues de, Souza, Brigido, Alves dos Santos, Bernar
do Lübkc, Brunislau -Iankoski, Benvindo Ferreira dos Santos, Brasi-'
lio Alves de Lima, Boleslau Chicosky, Benedito Silva. Casemiro Le
chou, Carlos Chopinski, Clemente Moreira. Claudio Fernandes, Car
los Babies, Carlos Kachimareck, Carlos Bojarski, Davino Piechont
coski, David Granza, Deocrecio Jungles Gonçalves, Diuarte Orgekovs- '�'�
ki, Davi José WozÍliak. David Niespogiski, Dalcidio dos Santos, Dio- :�
nisio Nogueira, Darcy Pereira, David Krachinski, Emílio Geraldo, -:;Emidio' Geraldo, Eurides

'

Leandro de Souza, Emilio Didek, Eduardo � ,

Müller, Estephano .Ferreira, Elpidio Torquato, Eurides Jungles dos �Santos, Estanislau 'Carlos Ieudras, Estaníalau Vieira, Edimar Wolter,'t �::�
Edua�do; Koaski: �urides.Pereira, Edu!lr,d�...,..N?vaski, Eu,Cl�des �.�enp.:�-�,'1de Oliveira, Elpidio Martine dos Santos, Eurid Pazda Micheski; E- ��1
milio de Mello, Francisco dos Santos, Francisco Siqueira Padilha, Fran-

.

��
cisco .Soeke. Fran.cisco,�e OIi�eiraFra�co, Francisco Haé'ker: Franôisco '},
Kachimareck, Felipe Cichoski, Francisco Kondras, Fraucisco Bento; :'i:
Faustino Rodrigues dos Santos, Francisco Zeiner, Francisco Delinski;: '43

.

Francisco' Sthauislaski, Francisco Bueno de>Oliveira, Firmino Gon-
c �

çalves, Francisco Kaminski, Francisco Manoel Guimarães, Flavio Ro- �" ,

drigues, Felicio Micheski, 'Gentil Maciel Ferreira, Geroninio Leite, .

Gonçalo Leite Fernandes, Gumercindo Badaz, Getulio -Soares, Gene
sio Nascimento, Gernod Bollmann, Guilherme Meiners.' Hercilio Dre- .

her. Hercilio Pinto dos �Santos, Hercilio de Oliveira, Horácio .Cham
poski, Ignácio Kraieski, Ivan- Coelho Alves, Inácio' Novak, IvánoMa
noel Joaquim, Jorge' Alves, Julio ZeUa, Jovino Cavalheiro dos .San
tos. Joaquim Alves. Julio Ribeiro, Jov:ino Morvan, Julio Novak, Joa
quim José Kraus • .Iovino dos Santos, Jovino Waienucha'k,i, Juvenal·
Gonçalves de Freitas; Jorge Grein; Jorge de Andrade Souza; Jayme'
Schwciczarcki; Jose Soares; José Brànco dos Santos; José Soares Car
doso; José Nunes; José Vieira Pires; José Augustin; José Martins;
José Guttervilk José Lopes; José Nunes Netto; José Lemos; Jo
sé Goçalves do Rosario; José Corrêa; José Felicio de Oliveira; José
Maria Cawa; José dos Santos; José dos Anjos; José Frederico; José�.
Coudras: José Nicolan Padilha; José de Souza; José Maieski; José,
Martinevsky; .Jos� Kmieciki; José Jascufj José Erhardt: JOlié"Alves;�
Josê Maia; José Schipanski; José Simão de Lourena: .Josê Pedr3s(,/
'Sobrinho; João Paulá de Lara; João Maria 'de Camargo; João Ro- '.
drigues; João Mária dos Santos; João� Mari.â- Ferreira; João Karpen;
João Corrêa Neto; João Batista Feneira de Lima; João Leite Mar-
tins; João Maria Vieira; João MülÍ.er( João Maria de Lima; João ;,\
Fladzenski; João de Almeida; João Ferreira da Silva; João Ferreira
Búeno; João Babicz; João Martins; Jo�o Lourenço de Mirand�; João
Gonçalves; J(lão Leite; João Padilha; João Franscisco Feroalldes;.João·
Antonio Maria; João Velke; Jo-ão Balan; João M!lrcondes; João Ba-
tista de MOl:aes;' João 'Maria Anháia; João Soares .Fragoso; Lauro :;,
Atamanczuk; Levino Becker; Luiz .Dranka :filho:. Laudelino Borges � .;:

de Lima: Leviuo Waldmann: Leonardo Wozniaki:-Lucindo ....Machado:
Lorival Mühlmaf!u: Làuro Stelmach: Luiz' Ronião Pereira:, Ladislau
Vatras: Leupoldo Soek: Lucidorio Ferreira dos Santo!l: Laurindo Cor
rêa de Paula: Lorival Schotka: Miguel Mryglod: M,iguel Sobczack:
Miguel Granêm'ann': Manoel Pedro Góslar: Mackes Duffeck: Miguel
Pyrciak: Maximo Padilha: Miguel Zattar: Miguel Marko: Manoel
França Calil: Marcilio da Silva Bueno: Marciliuo Ferreira: Manoel
Bueno de Oliveira: Max Maros: Miguel Gonçalves do Rosario: Mi-

o guel Rodrigues: Nelio W�ldi Kontqpp: NadiI:' Nepomuce,?o Pinto: �i- ,)

valdo Lisboa: Nat,halio Martins de Souza: Nivaldo .Anton: Nabor
Büeno de Oliveira: Natal', João Lourenço Peixer: Nestor Sirelow: Nel
son Ferreira: N.edenor dos Santos: Oscal' Otto Mayer: Odavjo Zac
zeski: Orivaldo Alves Martins: Otavio de Lima:' OSwaldo Ferreira:
Orides Souza de Castilho: Osvaldo Wrubleski: Octacilio Colaço da
Silva:. Olevin(, Ferreira das Chagas: Orides Damasio: Olivio Pires:
Octavio Gravi Gonçalve.s: 'Pedro Ribeiro Sobrinho: Pedro. Mule�: Pe
dro dos Santos Carvalho:' Pedro Koczik Ferreira: Paulo Bes: Paulo <;,

Olescowicz: Pedro Galloti Neto: Pedro Daniel: Pedro Gtnra: Pedro
Jacob Heinert: Pedro Corr�a: Pedro Miranda: _ Pauto Lucachinski:

. Pedro Babis: Pedro Laureano da Cruz: Pedro Ratuchenski: Pedro
Alve-s Munhoz, Pedro' Kemieciki, �edro Sze-rnek, Pedro Dziedri
ckl, Pedro Kutas, Placido Kowalsky, Pedro .Lechon, Pedro Ribei-
10, Raul Borges, Roberto Kubiak. Romano Flad'Zinski, Ródolpho'

, 'Radatz", Rufino Medeiros d� Limil,� _S�bastião:�'r�n�o, Seba.stião'
Vieira" Santinor Fonseca, Salvador Lau-r:l=ano, ,da Cruz, SalNador
Viei'ra" Martins, Sebastião' de Matos, Severó� Ferens, -Severin� de;, /

'. Mepo, Seraplaifn fa1,lstinQ, ,.Silvestré""BdHl(o� Tori'bio Mãclel: Theo�
d9ro Pry:,pestski, TheodQl'o .rl;� qeus HuEtno, ':fomaz Ivofde Andrade, '"

WaHek, Gayron, Walter Schram, W,aàisIau Kriéh, WaHer Ulbrich, ;, "

Waldemiro Abies, Wanâo Sck'lldlan,k,Waldoanirõ Küch'ler, Walfrido "

de ,Bairro, Wenéeslau� Tamporovsky." VitQl' .Lounenço�E[:agosú, Vic-
tor Kichele'ski, Vald'enüro Boaventura, Victor Boreck, Vasscilio Kos- A
linski, Victor Latúch.eski,- Valfrido de Lima, Zs;guirnor Karoleski>, 'a
Aotopio 'NovaI.,: Mado Manoel Joaquim: Mackes Stemposki: M,auri
cio,-Alves Afoús.o: ,João Alves,

Carlos' Nogueira - 20 Ten. Del. l4a D.R.
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�.' .', . para corrente elétrica e. acumulador
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� 'o volts. ; , "�. Casa das, ,Tintas· e Oficina de Pinturas
,�. ,:.
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"

; .: Vendas á vista é
..

em prestações,"_ , � lrlne.u Conslanitno,
�. >', Ahtes de comprar o seu rádio, ' � CANOINHAS _ Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina
�
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," consulte nossos' preços e condições. �. ,

_'" >,' • " "

� .

': :'
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, ,�. Marrnorinas - Decorações .. Desenhos, - PIntura
��������������������������������������

,

de Prédios ein,Geral - Letreiros.em qualquer ,

'. e�tilo - Laquearnento. de .M6v�is.
.

PR1NCIPE BAZAR j' Preços 'Razo�veis - �erviço' Rápído. e �ara�t�çlo
Te�m artigos para pre- '. I' � -. ' ,

..".

. 12x

serrtes de Natal que

I'
constN:üi homenagem.
agr'adavel ás p�s�o�s de

.

sua esfirna.

A CALCEHINA é um

produto ,cientificamente
_ _' dosado e conté.m todos

I
os elementos necessá
rios aos diversos orgão�
em formação da.s crian
ças. Impede toda e qualQ
quer infecção intestinal.'

Em todas as farmácias.

!!--=:::::::::c:::::r:=::::::::::::::::::::::::::;:::Ha::::::::=::::::::::�:::��:::::::::::::::::5:
:: .. I:

H Dr.' "Aristides' Dteme-r : ii
- ." ,

-
ft _

:i '. - "',..",' 'CIRURGIÃO DENTISTA ii
::. r : '".l'�U�.' �J\ .", :-:.
- -

ir 'R�aios· x ,., Pentes Moveis e Fixas ; H
.. �' , ..

j� -, ,,/� ;'De'ntàdúras 'Anatomicas 1�
=:.�. t �". �. � ,1=

ii:, Rua Vida I Ramos ii
- "
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;I Para seu TRANSPO�TE:
'SIRVA-:-SE DE QUEM ,QUIZER .. �

Mas se quizer sér bem servido, sÍrva-se da
I

�'Jransportadora 'WolFram Ltda�
''''

CANOINHAS
,

F. Schmidt, s/n
:-, f •

- Fone - 11'2

SÃO PAULO

C. Campos, 272
:fi'one .:.' 9-66-55

Servimos bem para s,ervir -sempre

�ALFREDO'SCULTETUS
Engenheir'o Civil - Arquiteto ..

COHSTRU�ÕES EM <iERAl
Prédios de alvenaria ou de madeira � Barracões,

Reformas de casas e outros servlcos
, ,

Projeto e fiscalização pelo proprio engenheiro.'
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Encarregado em Canoinhas João Venancio
á Rua Curitibanos s/n 9x

,Dr. -'Armando de Lara
Tratamentos e operações das dQenças dos A

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇÃO DO ,BÚCIO (PAPO)
,

HORARIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (ã tarde)
Aos sábados das 9, ás 12 hs. (de manhã)

Consultório .permanente: PORTO UNIÃO'

i-O,

..'� 4�'/

--

o; Merc,edes" "Benz - Reni.ulit .. federal
�A'utomoveis' :'Me,fCédes Benz "e D.'K. W.

. - " Tr'àtorés '1 "f'iNO'M A (i' e RENAU lT.
Motores Estadonáüos e Conjuntos e·

létricos.· Peças e, Âcessórios 'em' ge'rat
,

, ,

OFICINAS' ME(A�n(AS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::;;::::::::::::::::::::::::

i� Bancc lnd, e tom, de Ste. Catarina' siA i�i
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i5 axas e epositos. '"' -", "d. • ,ii

ii COHJH� D� M�UIMfHIO CONlA� A mzo: _
',: ii

ii A Disposição 2010a. a.' Com aviso dé 3D dias' 4%a, a, !:
UI /(

lo. ••

ii Limitada ,S%a. a.
" " "60 "41h%a, .a. ii

n Particular 4%a. a.
" " "90 " 5%a: a. ii

S! Limitada Especia14W.lfoa. a.
" " " 120 " 5112%a. a. li

.. " "1 6% "

•• '" ano... 08, a ..
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•
-: '"l!'..;.'
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.
� .::

55 DEPOSITOS' POPULARES 5.%, . , ii,

ii Age�cia nestr..cidade à PraçaLàurú Müller, es�, R Major VieIra ii
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55 rô uma conta no nco e pague com c eque. ii
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Consertos e reformas de bi-
'

cicletas, triciclos el carros
, para crianças..... , .

Ofidna Relâ�pago

-

d(
eI

Ai

lo
trt

A!

-

VI

Fo
VOI

ÇOl

,

nos

-

Faç

C·(
se

-

,. Te
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ti -':� Fóto' João -:
.

, "
,- o SEU FOJI'OGRAFO -

\ " Praça Lauro :(\1üller
GÀNOINHAS, .:':. Sta. Catarina

-

'l..,

Completo serviço de .atelier
Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda rle
filmes - Fotografias Com

... '> Rapidc;lz e Perfeição

,lMolduras:'
Uma ipfinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraça!ia Canoinhu Ltda.

Advogado
Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n � 'F'one 205

Canoinhas - S. Catarina

16·P

JO�

Re
aceita
distra
gis'

-

LINUERJE -ETAI
de fama mundial
distribuido.r exclusivo

Casa Erli1a

DR. S'AULO CARV/�LHO

E
Q1.

perfE

Vii
-

ij$

c�

Calcehina
A saúde aas crianças
Específico da dentição'

Consertos de
.

fogareiros' e
ferro:s- de engomar

Ofici,n� Relampago

Canoinhss S. C.

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na, 'Ordem dos Advogados do Brasil, Secção :do
Estado de Santa Catarina, sob no, 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - N aturalisações e titulos declaratorios.

Causas Criminais.

Escritório � residencia:
Rua Vida I Ramos

.4LUMINIO
bom e barato
sempre na

(!4d-fl; �.,tit4

Vidros:
Toda Especie,' qualquer

comprimento, làrgura ou

grossura.
Preços sem concorrencia

só na

'VidraçariaCanoinhas Ltda
Fone 277

LOUÇAS e mais LOUÇAS·I Anunciem no

·na Casa Erlita
{. . "Correio do Norte"

">
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comuêica Qué estão à venÜa mqltos vestidos Jeitos de algodão e seda em todos os tamanhos e modelos

ESPO�TES
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Vélha Têmpera
Eu sou filho do pampa solitário;"
nascí num verde e esplêndido rincão:
- Ser patrão de mim mesmo é o meu fadário,
só Deus Nosso Senhor é o meu patrão!

Só me leva' a cabresto o coração
para a alegria ou para o meu calvário;
tenho um amor ao pé do, meu fogão,
e a minha cruz neste meu chão lendário!

Feito de' ferro e gritos das peleias,
tenho um legado histórico que eu trago
e corre,� como fogo, em minhas veias . .

:;} E tenho p'ra o destino quê me vier:
'por ser o dono altivo dêste pago

" Um cavalo, uma espada e uma mulher!

VALboMIRO SOUZA

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

'HOJE:- A srta. Ellen, filha do
sr. Frederico Dallman;' o sr; dr.
Clemente Procopiak, residente
em Curitiba; a srta, Elfi, filha
'dô;;sr.. Ernesto Fischer; o sr.

l· 'Jo:ã��Bedritchuk Sobrinho, re

sid�te em· frê� Barras.
10-

. AMANHÃ:- O sr. Valerio Síl
-va: João. 'filho do- sr. João Schel
ler; NIl·rGjso, filho do sr. Dona
to Haaek:'
DIA íi;- A exma. sra. d. Ju

"temà,' esp0s�-::.d9 sr. Osmar Nas
-

çimento; o gj1'()�to Dirceu,' filho
do sr. Nelso.9 heidemantel.

Nascimento.
Acha-se em festas o .lar do

. sr. Hugo Peixoto e de sua exma.

esposa, dona Irmengarda Pei
xoto, com o nascimento de seu

primogénito, que na pia batis-
.

mal receberá o nome de Heron.
.

Parabéns ao novo canoinhen-
se ,e aos. seus dignos pais.

.

Casamentos
t'

Realizou-se a 25 de outubro
o enlace matrimonial do sr.

Wiegando, filho . do sr. João
Hansen e exma. Esposa, com a

srta. Irmengard, filha do sau

doso Rodolfo .Zípperer,
Ao novo par nossos cumpri

mentos com votos de felicidades.

Realiza-se hoje o enlace ma

trímonial do sr. Alcides Sans,
dedicado chefe das oficinas da
'Tipografia Artes Gráficas desta
cidade, com a srta. Ortrum BoI..:"
lrnann, 'filha da exma, vva. sra,

Paula Bollmann.

Parabens ao novo par, com

votos d� perenes felicidades.

.. �

DIA 19:- Os srs.: Miguel Lés->
sak, residente em Bela Vista do
Toldo e Joaquím de. PaulaViei- '

ra, agente ferroviário ri/cidade.
I. '_", '

n1A 20:": "O jovéf.ô Adão Cor
reia, residénte em São João dos
Cavalhéiros;· a sra. d. Nessirin,
esposa do sr. Elias Curi; Zilda,
filha do sr. eaorlos Mülbauer.

DÍA, 21:-' Argus, filho do sr.

Felix Rudolf; srta. Betty, filha
do sr. Otto Friedrich.

Aos aniversariantes nmuos e

fusivos parabens'.
'

FaÍecimento
Faleceu, ne<;ta cidade, dia 7

do corrente, ·0 sr. Leopoldo Da
vet. O extinto que era cunha
do do sr. Augusto Haensc,h, dei
xa viuva e tres fill1c,s.
Pesames á família enlutada.

Autentica Felipeta-
Vende-se uma. caminho�

nete Chevrolet 28 - 4 ci-'
lindros, chassis comercial pa
ra 500 kgs. completamente
refor;nada com pintura nova,
maquina. a qualquer prova,
com peças subselentes, etc.

Tratar nesta redação.

. Antes de decidir sobre
.

�suas compras, veJa a

E$posicão de Brinquedos, .
,

-
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Passou o Carioirrhas pêlo ...

Bela Vista folgadamente
Donato assumiu a 'direção
do "Mais Querido" - O 1-
pjrariga receberá a visita
do esquadrão lapeano

Outras Notas
Preliando domingo passa

do frente ao Bela Vista, os

alui-rubros com mais técnica
e melhor padrão de jogo, con
seguiram sem dificuldades a

bater seus antagonistas por
3 a O. O embate que era pre
visto como um dos mais ,'e
nhidos não constituiu perigo
nenhum Para D Canoinhas
E. C., que desde os minutos
iniciais tornou-se dono do
gramado. A primeira fase
terminou com 1 a 0, tento
ma/cada por Saua. Os dois
tentos da segunda fase foram
assinalaao« ,por. R,uy e' su-

·

oador, este ultimo cobrando
uma penalidade máxima. O

·
Canoinhas formou com vVal
do, Gruoa e Salvador,� Chi
quinho, Tensini e Adão; R,uy
Saua, Irajá, Lolongue e Pe
drinho. O Bela Vista pisou o

gramado com Acacio; Bento
e Padilha; Tiska, Oscar e Si
lo; Pereirinha, Avelino, Fubd,
Manoel" Raulino;

Sociedade Esportiva Erval
-

Canoinhas
Ao Jornal "Correio do Norte" - Canoinhas - S. C.

Tendo sido publicadc neste jornal, o desenrolar- de nos

sas atividades esportivas por ocasião dos Jogos do "Torneio Trí

colin", pelos artigos dE .vosso Cro.nista Espo;tivo l:o.bser.vador",
muito agradecemos estas referencias, que muito nos Incentivaram.

1· 1
Esperamos poder sempre contar com vossa va rosa cora-

boração, batalhando pela grandesa dos esportes em nOSSB terra.

Canoinhas, 12 de Novembro de 1952.

WALDE1'.1AR KNOP - 1°. Secretário

taeemos uotos para ficar' em
Canoinhas.

- Na preliminar de doo.
mingo, os aspirantes do Co
noinhus, ganharam 2 pontos
com a desistencia do Bela
Vista, que não compareceu
ao embate.

- Esta em formarão o v,{}·
ley feminino da SoC. 'Erva/.
Em reunião realizada sema

na finda, sob a direção df!
srta. Ines Frank foi organt
zada a diretoria e dentro em

breve teremos a "satisfapio de
ver em nossas canchas de
uolev o novel 'conjunto desta
Sociedade.

.

:_""Dia 29 'pióximó nos sã
Iões do Clube Canoinkense
teremos um grandioso baile
promovido pel.a. Soco Espor-
tiva Erual. Naquela data a

direcâo das Ind. Tricolin fard.

entrega da taça=Torneio Tri
. colin' à referida sociedade,
vencedora do torneio.

-- O IPirànga não mais ex

cursionard a São Francisco.
Os clubes da Babitonga con

uidaram para .!1s datas de
15 e 16 do corrente, o [amo
so Avaí da capital .
. Domingo dia 23, será a da
ta do encerramenta do cam

peonato da Léc. Tanto aspi
rantes como titulares decidi
rão o título maximo. Conoi
nhas e Ipiranga são ponteio
ros na tabela com 1 ponto
perdido na titular e os aspi-

I
rdn1es alVi-rubros, levam van

tagem de 1 ponto. A: 'cidade
vib'ra de entusiasmo e espera
ansiosa por aquela data.

Quem será o campeão ele-
ceano de 1952?
- t' pensamento da dire-

,ção da Liga Canoi'nhensepro
mover uma quadrangul"ar �z·

, tre campeões e 7.)ice-campeoes
'mafrenses e canoinhenses. O
portuna

.

� feliz a idéia da
'mater. canoinhe.nse 'que pro'
cura a$sim propordotlar ?oas
partidas dft futebol, unmdo
os clubéS esportistas das duas
cidades vizinhas.

'

OBSERVADOR

sr. Osvaldo Soares, que teve
boa atuação.'

_ Donato, profissIOnal uin
do do Rio Grande' do' Sul,
acaba de assumir compro
misso com q. direção do Ca
noinhas E.' C. para orientar
seus. esquadrões. O aludido
treinador é profundo conhe
cedor do futebol e sob suas

vistas muito pode esperar o

clube .de Haroldo Ferreira.

-: Convidado pelo Ipiran
s». "deuerd exibir-se em nossa

Atuou a partida na primei- cidade, amanhã" o famoso
ra etapa o sr. Leonel Barce- conjunto do União r. c., o

los, porém devido a alguns melhor clube de futebol da
desentendimentos com os tol- legendária Lapa. Estará em

· aoa)üJs''''-ent:réltdii'rJ .

apito "ao' -disputa um-rico trofeu qU.e,

�.
-

•. •• •• •• • "./"$j;
,

� ••" ••�"••••• '!!I•••••••••••• "."�••••••• '!••••••••• � e Ct.��('i • ." .. <:'5'.I")�.& �+.�t.�

'f' �a sua ni�is com��eta "'ofe-;ta do mê� --"---'D1iI·� .

A Casa ViciO,:ria .j
. : . - . -. . .

'r Venderá corno "ARTIOt)"DA SEMANN' :�b dia 17, 'fj'• segunda-feira -a 22 sábado, Cadeiras de Palha, ésti-' 'i! --

e

i
10 colonial pelos seguintes preços:

-. i!
.::: 1 Duzia' Cr$· 220,00 ...

i. i2 C�d:�:a �;� I ��;��
, I � I

. i. A' venda qualqúer quantidade ! n
-

.

i' Preços exclusivamente a dinheiro •

i�'I'i Econômise de verdade comprando o Artigo da Se-

': mana, � para a proxima te/remos mais 'uma50ferta. ii
': Rua Paula Pereira s n � Fone, 25 ; Ia. , .

t ••.

�,.....
".�._-,�.-- ..--.- '.-.---�",_."",,'Io).�•••• ""<:IO•••••• C:.V""�&� 'CO"..lI � ae ".�.1I0�••••••• IIl! " • .,� ".CI.lJlfj,..�••• 9 •.•

\�',.
' ---.---,._.. .. ..

, .. '-�

Grandioso Incendio
Verdadei.ra Queima de' ler.cadoriàs

Para finalizar 9 ano," él Firma Irmãos Tr�vis�n,i ltda.,
estâl5elecida' à Rua Paula Parei·ta; e$ta. 'V8"Ç:Ie'ndo
calçados tipo popular para senhoras, por a'penas Cr$
5000 o Ear, é para muito breva calçad9s-para ho
m�ns a Cr$ 75., o par, e mais uma infinidade de

artigos por preços de verdadeira pechincha.

APROVEITEM
Irmãos Tre visa,ni

, .

FR I E I R A 5,
ESPINHAS; ETC. ,

Ltda.

, ,
J:A:� �E�'�AT

.
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INFLAM/\ÇOES,
COCE'I�AS,

. BHOS E OEMAll
. AFECCOE,S DO

. cou�o CA�ELUDO.
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