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Atacado da maneira �ais,vil. soez � indigna
'num despr-ez.í ve l artigo da lãvJa do sr. Floriano

Xavier, de Papandu�a, a que O-I 'Jorna� de M�frb'
I

deu abrigo como matéria paga,
.

estou Lmped í.do de,

responder ao meu d?trator. Sinto-me" porisso, na

obrigação moral de dirigir estas palavras aos meus

concidadãos.

O obstáculo único que me impe.dê_ responder
aos ataques que sofri é a d

í

s t'anc
í

a moral que me'

separa désse sub-homem. Quem d í.acut e �e n1:,ela.
Posso 'discutir, como realmente estou d í.acutí.ndo ,

com o .ar . Pedro Kuss, meu adversário, mas digno de

consideração; posso voltar a divérgjt & a debater

pela imprensa com o sJ? Albino /Bu?ant, meu l�al
adversário um homem digno, de carater; podem d1S

.cut
í

r o deputado Ene,dino 'Ribefre ,e o j�rn�l�sta
Rubens de Arruda Ramos, dois homens. Ser1a,lmpos-
�sivel, porem, a discu�são de qualquer homem de

bem com�m farrapo humano; com um tarado mental ..

À um 'imuu'do cão -Lepnoso que 'ladrassê à nossa

passagem poderiamos responder latindo]
Revidariamos a picada de uma cascavel com

uma mordida?

O hosso trôcO aos 6oices.�e um muar, seria
um po.ntapé? ,

Não, mil vezes não.
_

, .

A ign_obil atitude, assum12� p.elo' Lnue i�ado_
,jornalista não merece resposta. � ino rgna de re�lde..

Talvez 'fosse o caso de reeponsab
í

liza -lo
criminalmente. As càdeias, entretanto, foram fei-

Itas para homsns . Não para êle. Ademais, a sua pre

sença numa casa de cor r eção cont-amina_ria �s infe.- ,

Lí.zes que lá se encontram e que poderao V1r a ser
'"

recuperact6s �a;a a sociedade.

Erà �oSsa Lrrt.enção t r-anscr-ever aqui 'tS hum'i

lhantes acusações, mas seria sujeitar este' jorn"ü
'e os nossos lei tores á visão dOs excr!?mento,s cere
brais de um 'doent'e; ao contacto com uma pústula
mal��na das que causam náusea e piedade.

r "A melhór' resposta é .o silernc'io . O

re.ide é � �esprezo,
,

As ofensas a m�m atiradas, cama a avi! tante
,

corôa,de aspinhos posta à fronte do Galiled� \i·
ve'ram a virtude da 'gloI' i ficação; por alma e graç'a,
'de Deus certamente, transformaram-se em �irifi
cas flo,;'es que recebi como: um' estimulo ,a prosse
gti.ü nas atividades' que empreendo em pról dos la,
vradores da :níinha' terra.

'
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'AROLDO C. DE CARVALHO". \�'.

Ministerio
.

da Guerra
"

Zona Militar do Sul
tia R. M. - Q. G. R.
S. R. R.!�

Curitiba, Dezembro d'é 1952
J. •

EDITAL
Para a �presentação dos c)f�ciais da Res'�rva de 28 Class,e

I - O Gen. Cmt. da 5a ,Régião Militar e 5', Divisão de Iri
fantaria, cQnvida, a(}� Oficiais d� ReElerva de 2",' Classe,
Tesidentes mesmo ,provisóriamente, nos Estados do PA
RANÁ 'e SANTA ,CATARINA, para que se'apresentem
eonfor�e 'programação abaixo, com o fim de atualizarem

,

suas Fichas, Militares,

II - LOCAIS DE APRESENTAÇÃO:
A - CURITIBA , <"

Quartel General da 5,a R. M, Rua Presidente. Carlos
�

Cavalcaiüi, 15.a C.1L (antigu Quartel do 15.0 Bc C,)
- Praça Ruy Barbosa.

- B _ FLORIANO�OLIS ,

16,& C. R.
,140 B. C.

(,

c - Demai's MuniCípios:
1 _ Nas sédes' dos 'Cotpoe de Tropa�

.

'

2 .. ._, Nas-Prefeituras, oude não houver Corpos de'Tropa.,
.

'\i. -

'III _' PRASOS PARA A '�PRESENT.AÇÃO .j
Nós locais aCima, no dia 16 �e De�emtrFo, ,-'funciona,rijo
entre� às (},900, e 17.,(�º J:�,oras os' �stós" dOe Apres�entá�ãó.,

Os Oficiais da IReliÍ�rva ,de 2,8 Cla[o\�e, que oao pude-,
rem cotnIt:arece.r nesse. 41�, deverão fàze-Jo ';até o dia 31

de Dczemhl'o dvrahte oS expedientes norma,is. dQS refe-
"

.
,

' ........... /ridos Corpos e Es�ab�leclmentoB.
,

a) JOSÉ DAOT �ÂBIÜCIO
Gen. Bda: Cmt, da 5.8 R '1\:1'. e 5.a, D. I'

/'

Ano 6 Canoinhas � Sa.nta Çatarina,' 13 de 'Dezembro de- 1952 ... Numero 234

�i[ftm: ��m�� '�. �À���l�� ���atm �t�' â��,�t� ij� ma�: ��ll�fRM[ ���f.l�
CAIXA POSTAL, 2 - FONEi, 128 CIRCULA AOS SABADOS
��----����--------------

JOfO. 'Albino Budant

, grande ded,icaçã.o à n_óssa terra,
há de regressar brevemente ao

convivia de seus amigos 'e lei
tores parn continuar batl:llhan-
do pelo :leu ideal.

'
.

"Correio, do Norte�', qUe dêle ,

,

divergiu' tantas vezes, �que com

êle travou acesos combates" du
ra,> refregas, sente-se perfei,ta-'
'mente à vonlade homenagean
do-o publicamente como o ad
ver�ário '�empre' leal, o canoi
nhense' sempre dedicàdo, o jor
nalista sempre jornalista.,
Visitando-o em Curitiba a-

.,_presentamos-lhe votos' de pron
to restabeleçimento e"de' breve'
regresso à companhia de sua

extremosa progenitôF8.
'

--------------�----�.----

, D�'Elizabetb B.'UbUO
Na progressista cidade de Blu

menau, onde se encontrava bus
:caiído melh�re8 para seu �stado
de sáude, faleceu-à madrugada de
9 do corrente; depois de ,subme
tida à melindrosa illterv�nção ci
rurgica a excelentissima senhora
Dona Elizabeth Bechel .Ohlig, di·
gl,lissima consorte' do nosso presa
dO: amigo ,e cont�rrâneo sr; Alva
ro Uhlig, proprietário de eoncei--
tuaf{o e tradicional Atelier FotQ-
gráfico' em nossa cidade.
,':O eepuJ1ameftto -teve lug'ar à
manhã do dia 10" com grande a

compa'llhamenta; vivâ demonstra
ção da estima que a pranteada
da'ma des'frutavá em nosso meio.

A inesperada noticia" causóu
,surpreza' e grral cQnsternação em

C@oiuhas •. E que a'ex,tintá, ain-,
'da moça, saudável. fez:,se E)'o6he
�i�a e' gr:8nge�u.' simpatia�:, 'p,Jª
sua bondade", pelo seu asceft�rad.,a. '

_ al,),êg0' à JQruHia. ,

'

,

::;'Cotreio do Norte" env'j'a su,s '

mãi� pr�ftinda8 éó�dolência� à ,de.
'

8QlaM (a'mília. '",
�

Curso Normal 'Regional

Cru,Z"
APRESEN:rA

HOJEz- 'A's 20.,,30 horas

Exito Fugaz
d� Warner, CO�l Lauren Ba

call, Doris Day c Kirk
'DclUglas.

Ouvindo, sc'nipre a melodia
do pi�toLl .. , Ílr o fracassa !lo
'pela rua� do desengano.,

.

Final da série

O Nov,o'Robinson Crusoé
A'manhã ás 14 horas

REPR·IsE

AMANHÀ: A's 20..3.0 horas

da��n�; le��C�C';)I��Om"
Ra.odolph Scott 'e Ruth Romao

Segunda�feira: REP:R.ISE '

Terça�fejra:: A's 20.,30. horas

Naufragos da Vida,'
Continuação da série

"'"

SU'PER HOMEM
Quarta-feira:- REPRISE

rônic8/Nazár\ó, Aluizio Marciní
chen, Carlos Benkeodorf (orador),
Marcilio de Oliveira, Ovandi Gut- /

tervill � Viegando 'Guttervill.
escolheram o 'sr. Benedito Terê
zio de C8rv�ll:io Junior para seu

Paraninfo. Tomou Como Patrona
a Senhorita Natália Bojarski, Di
retora' do EstabeleCimento. Presta
homenagem de honra 'ao renorna
do educador sr. 'Osvaldo Ferreira
Soares, Secretario Municipal, ho
menageando, ainda o Revmo. Fr.
Arnulfo Hoffrogge, os Drs.' Ha
roldo Ferreira, Gentil Borges Fi
lho e Osvaldo S de Oliveira, o Pas
tor George Weger, as Professoras
Salomêa-Bojarski, Francisca Ces-.
conetto e -Saluá 'Seleme e o sr.

�\Itirio de Almeida, Rocha, opero
so Inspetor Escolar, Rende ho
menagem póstuma; de reconheci
mento e gratidão. ao inesquecivel
Dr. Osvaldo de Oliveira,
Na qualidade de orador da-tur

ma discursará o'inteligente jovem
.Carlos Benk.eadorf O discurso de

desp�?da estará à cargo da en
cantadora Senhorita' Nereida Nir-
ce Koentopp.

'

Ao ensejo da entrega dos Di
plomas a mais uma turma de pro
fessores formados 6m nosso'uiu:
njcipio, sàudámos, com vi\w en�

tusiasmo; a docêucia do estabe.le-
,

cimento, os, formados" e seus dig
n08 pais"

Seguiu para Curitiba �fim de
�

Terão lugar ás vinte horas de
se ,submeter a tratamento de� hoje, nos Salões do Clube Cauoi
�aude. o noss� Prezado col�ga, uhense, as solenídadesde graduajornalista .AlbIno ��da?,t, DI�e- ção das alunas e alunos de Curso
to r d� bl-semanan,o Barriga Normal' Regional "Professor Sil
Verde e velho servidor da mu- vio Pêlico de Freitas Noronha".
nicipalidade canoinhense.

..' ',-.
D

.

d int t b lho A turma de ] 952, integradaepois e ln enso ra a
I di 'A

-

, .' .

"" '_ pe os istiatos conterãneos e çOQ-decorrente, da gigantesca e ar terâ A 1" MS, tkoskircjada missão' a que se propôs eran�a8, ma la . �en w� \.1,

d d, t r C 'h d d '_ Angelina SObCZ3k, Deolinda Voigt,e o 8. , anoin as, e mo er
I

�

O'
"

E KT Edi hf' '" g 'f' '"
_

rrna lOlltH8', ,meta, . I,t "

na o reina ra 10::\ equipaca ,ln H"";;' 'I' .- 1\.1 'j
,

G'
.

II
. d L"''_'

".

� 'g anaen, Clt iner ern es, ' H1ZIe a
c usive e mo npo, ja mau u- 'O G b' III' T" I J'

d "', t
' racz ru a, ta rem. oana

ra o o empreencnrnen 'O, o n05SO, W" I' L' F' d L'" . ,',
,_ ,. d

,. �l(}ieVSI0, filI • Cfnfln es, emdistinto arrugo e leal a versarto
W dt S 1" ki L' G ski

<, sentiu, se doe;}te, Homem de,' en c llVlUS i, lll�a aps I,'
_

'
. f .

" Lony No.Jkmano. Nau' Santos,hei culea ot ça de vontade, de
N R R' .

N
.

Iancy auen. umats, erel( a '

,/ Nirce Koentopp (discurso de des-
pedido), Olindina Rocha Ludka,
Rilckel Skiba Klobukoski; Tecla'

I' Kobil, Vera Helizabeth Graf, Ve-
I

"
'

,

'

,

II etJie "V�ra
'I

1\

(A�SA A VENDA

Quinta-FE:ira 'as

O mais gozado filme de
CANTINFLAS

O, MAGO
o maior paspalhão do
cinema moderno.

Sexta-�eira:- REPRISE

Vende-se' por preço. de oca-
, sião uma' casa de _,-madeira 8x9
coberta de telhas, situada num

térrenb c_om a :área de 8Óo. m2,
ou úma data a rua Tte. Ary
Rauen em"Papanduvà,
Teatar corri Alfredo Trindade
em )MaJor Vieira, ou nestá

3x Redação.

ma O� ,Rmr�i�ta - 1� ,��, OClCm�m -

EDfT Á�
Deverão, comparecer n'e s ta

Junta, _no dia do Reservi�ta, os .

Oficiais' e aspirantes, residentes
neste Municipio, àfim 'de pre�n
cherem fichas, conforme instru
'çõe51 determinadas pelo Sr. C:él. '

Chefe da 16a. C. R. 'de Flo'ria
nópolis.
Canoinhas .. 10 de dezembro

de 1952.
/

Benedito Ter�zio de Carvàlho
Junior.

Presidente da J. A. M.

- Associa�çã'o Pró, Giná'sio'
/,de �'C�n,c)inb,as

Para cumprimento do paragra{o uniJlo do art. 7 dos Es�
tatutos Sociaes, convoco, ,ôs senhores àssoci�dos para_8

'A S S.E M-B L E IA G E R A L
á se realizar no dia Ú -de JaI;leir� pi _,Emtrante, á$ ,10 horas da
manhã no"Salão CRISTO REiI desta cidade.

.

ÓRDEM' DÓ DIA:'
,

.

... �f" .�
-.

. :, ..

fi"
" ELEIÇÃO DA ,NOVA :DIRE1'O�IA

CqBt�ndo '{;:om G' coropal'eelmeBto de," tb'd9í, -os senho�es
interessados,'agr:ade�. _'

.

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

Canoinhas, 1:0 .de Dezembl'G de: 1,9.52�,_';,:.; '-,.

': .

Joã.o Séfteme:,:' ::',
, Presidente. -:"',�

"

4Q2x5
' ...
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"

Dr� �Armando ,q.e Lara
Tratamentos e operações das doenças dos

OLr,IOS _', OUVIDOS _. NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO/MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO)
: HORARI():Dia-riamente da 1 ás 6,30 hs. (à tarde)

, -. aos sábados das 9 ás 12 hs.Jde manhã).' '..
"- li'·'

Con$ultório 'peqna�nte: ,.POR�T() UNI.AO· .

II

-Para seu ,TRANSPORTE:, /

SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

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

<,
�.'

'.

Transportadora ·Wolfram. ,L.tda.
"/ '

SÃO P,AULQ
C.� Campos, 272

... _':

Fone - 9-66-55

CANOINfIAS
,

F. Schmidt, sln
Fone - 112

iALFREOO 'SCULTEíus-
,�

,

.�

Engenheiro 'Civil _

- Arquiteto
'(' CONSTRUÇÕES

.

EM GERAL
PréCJI.9·S de r-alvenaria o,u de madeira - Barracões

� " .Reformas de casas, e outros serrkes
:. Prójeto$ -é: )fls�al.izaçao, pelo· pro'piio engenheiro.

,: o;�' ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.
EÓcártegado em', Canoinhas" João" Venancio

: ,'. ::� ��.:á _:Rua Curitibanos s/n '

., "

5x

� ::::::::::::::::::::':::::::::::::::::·:::::::=::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::1:;:::::::::::
II I •

-

1 - II
,

H· Banco .lnd, e cem. de Ste, Catarina S1A ii
li Matriz: ITAJAÍ - Enderê� telegrafíco: « I N_C o. � ii
ir .: � .. -_ .ii
55 Taxas de Depositos 5i

II .

COMIAS DE MOUI�1fHlO COMIAS" 'A' PRAZO: ' '�I
ii A. Disposição .' 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a. a. ii
:5 Limitada 3%a. a.

.

,,- ", ". 60 .," t4V2%�L a, ii
Exclusivista no Município :: Particular 4%a, a. " " ",90 "

, 5%a. a. ii
i! Limitada 'Especial 4112%a, 'a, "

" .," ___" 120 "> 5V20.f0a. a. ii
, João. J. Pereira !5

'

.

,,' '" 1 ano 6%a. a. ::
P ,DEPOSITOS' POPULARES '5%' it
.:' -

. =1
55 Agencia nests cidade e. Praça Lauro Müller, esq. B" Major. Vieira :i
�

"

�'. . H

II Ahrô uma conte no "lnco" e pague com cheque! i
� .' c

T-em boln 9�sto? 5i:::::::::::::::::::�:::::::::mm:::Di::::::::r�:=:::H:::::::::_:�_:::::::::::::m::m:m::::u
!!me Café�·

"

. �SAULO CARVALH<?
16.P, Sta. TerezaJ �.m. . .. Advogado '

• J
"' ,

•

/

P.RIN·GrPEi BAZAR
. Tem ar-tigos para pre ..

, sentes d.e.. Nat�l que

I constitui., hpme��m
agradavel ás pessoas de

, " sua '·estima.
,

Consertos e refo�mas d� bi-
cicletas, triciclos e carros

para crianças

Ofici�a .Relâmpago

'MoI4uras:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Canoin�as. Ltda.

. LIN8EBIE ETAM'_
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa�Erlita

-'o 'YP��,c
ALTA QUALIDADE I

,

E DISTINÇÃO

LOUÇAS'e -"mai-s.I-OUÇASI "_ ",

na (a·sá Erlita

I
Rua Vidal Ramas. s/n .

-

Cdixa P�stal 97 .• Fone 298
CANOINHAS

....

13-12-1952

..------.,�,.--------------I..----------�"

Distribuidor dos afamados caminhões:
. Mercedes Benz - Renaul,t - fede�al
Automoveis. Mercedes Benz e D. K� w.

n Tratores 'HAHO'MACi 'e REHAULT.
II

Motores Estadonártol e (onjuntos'e·
.Ót

letricos • Peças e Acessórios em gerat
OFICINAS MECANlCAS

Rua P. Pereira, ,16 - Telegr.: Sermão - Fone, 179
(AMOIHHAS - Caixa .Postal, 12 - Sta e . Catarina

�----�----'''-.----------------------�

Oasa das·'Tintas e Oficioà de Pintoras r

lrineu Constantino
.

CANOINHA-S - Rua Coronel Albuquerque "; Sta. Catarina

,

Marmorinas .. Decorações .. Desenhos ... .Pirrtura
de Prédios em. Geral·.. Letreiros em qualquer "

estilo - Laqueamento de Môveis.
- .

Preços Razoáveis .. Serviço Rápido e Garantido
, ' .

.

8x
------------�------.......!----------�

-

; I---=---·
.

� EscritoriQ ,e .residencía
Ru� Coronel Albuquerque s/� - Fone 205

Canoinhas .0/
<

S .. Catarina -

Dr. Aroldo Càrneiro de Carvalho

(Inscrito na Ordem 'dos Advogados do Brasil. Secção do
.

.

Estado de Santa Catarina, sob no. 360)'
,

.. ., ,. .

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
. cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
-

trabalho - N aturalísações .e . títulos declaratorios._
-

Causas Criminais, .

Escritório e residencie :

Rua Vidàl Ramos
.

Canoinhas S. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade 'Beneficente O,perári.a,
"

CONVITE ,:, BAILE"
-

, Temos' Q prazer' de
': convidar os' srs. '. s'ÓêiÓs fi!

exmas. familias para, O grande Baile de Natal que se rea

lizará na noite de 25 dêste mês,' nos salões do Clube
Canoinh�nse, com Wício às 21 horas, abrilhantado por
"BADICK E SEU CONJUNTO".-

' ,

"

.,' e;

o
•

r.
• ,,"")1 A 1 r�

! São igualmente convíâé!dbs os associados :do Clu-
be Canoinhense � da;..S. E. Erva-1. . �' -:

! ,As mesas deverão .ser , reservadas na séde pro
visória com o sr. Emílio Haensch,)1 partir do dia 20 do
corrente. ' -. :

' '

NOTA: Servirá de ingresso o recibo da men

salidade de outubro.

409x2 'A DIRETORIA

��&UiUirOi������'�����'�fa�������
�

,

: m

�' s. o. S. - 'AV'ISO N. 1 '�
,"� Não' :déixe Que o Papas Noel, misture m
� tudoem seu saco de brinquedos.. ,I:

�'

� Vá .

em tempo à Casa Schreiber e' separe com m,
-

f'!rP ' cuidado tudo que for de seu agrado. II� . ,

ae
'

O já. tradicional Papae Noel da -Casa Schreiber, m
m

.

, temos certeza, fará milagre.' eIJ
m, Bolas para enfeite desde Cr$,l,oo. m
� Aguardem brinquedos, populares que serão ve�di- e
� . dos pelos preços estabelecidos pela COAP. ;I

� , (Importação direta) W
tia Atende até ás 22 horas. ta
m m

�����a��i�U���a�fjB�����,�i!j��
Moinho, JAP Tokerski & Cia�: Ltda.
Moinho de Cereais "São SebastiãoU

Porto União , Santa Catarina

SENHORES CO/v\ERCIANTES ,

, 'Consultem os preços e peçam Farinha de

�ri8o diretamente, do moinho. -Artigo especial.
Moinho moderno ,1 com. cilindro, e aparelhamento

c

completo. M'aquinario suisso. l1x

,Corre$pondencia para Caixa Postal, 9 - Canoinhas
/

Ex-interno da la e, 2a cad-eira de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná.

Ex-estagiário no Hospital das Clínicas da' Faculdade
de Medicina da Universidade deSão Paulo.

Clínica e Cirurgia Geral - Doenças da Tlrói
,

de e do Aparelho Digestivo - Estomago -

-,

Fíga
...

do e Vias Biliares - Moléstias de Senhoras

Participa que em breve estará atendendo em seu

consultório à rua Seno Felipe Schmidt, 44

(Edifício Mussi) nesta cidade.

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

Dr. MAR,lO MU,SSI
Médico

Grandioso Incendio
Verdadeira Queima de' Mercadorias

Para finalizar o ano, a Firma Irmãos Trevisani Ltda.,
estabelecida à Rua Paula Pereira, está vendendo ,

calçados tipo popular para senhoras, por apenas Cr$
50,00 o par, e para muito breve calcados .para ho
mens a Cr$-75,OO o par, e mais uma infinidade' de

artigos por preços. de verdadeira pechincha, '

APROVEITEM

Irmãos 'Tre v isan i . Ltda.
, ,/

Rua Paula Pereira

.

,

�

�

,

A ,Vi S O�,'" .. •• s'O'ciedade ,Ben'eficente Operária',: �," . \;), ';'" ,"b ' .? \!V.IJ,J,. ,�-y,;: \:!;, �
,

NATAL DOS 'POBRES,.� ;; .
-

O 'CeÁtro Espirit� d�sfa ,';,:,i: A�s�mbt·é,ia qe,��L.Ex!ra9rdif1ár�a.Ó.:
'

"cidade, 'avisa. que começará.
a dístríbiâr cartões aó dia 1, Ir De ordem do -sr, Rresidente, convoco os srs, associados

, para a Assembléia Ger�l E:iCtrao'rCitoari'i{ a s�r realizada em data
de : dez�mbro em ai"ailte;'das oe 14 de dezembro, próximo, às 14 horas, na Séde Provisória! da
7', às r 8 horas

'

da manhã.idí � ,

Sociedade; cem ,8 seguinte ordem' do dia: : ,
�;i.i:,' ;;' ,

'

� �::- .-', IJ.�!- �. '_ -t .. jlo'.........
"0

ariamente,' na' residencia do 1) Aprovação do projéto de construção da séde nova, ela:"
sr, 1\]fredo Garcindo.· IX borado pel.a :Comiss�o de Construção; "

2) Tomar conhecimento das possibilídades financeiras da
Sociedade, mediante, balanço a ser apresentado pela
Diretoria:

3) Tomar conhecimento dos planeis da Comissão de Cons
.' trução e demais põrmenores-eorn respeito ao projeto:
4) Autorizar a concorrência pública entre .os construtores

locais, quanto à: mão dê obrá na construção;
,

.:".
"

5) Autorizar a emissão. e cobrança das apólices, já 'subs-
crítas em livro especial.

-

.
.

, Não havendo número legal de sócios presentes, a assem-
- bléia funcionará meia hora depois com qualquer número ,

,

OSVALDO ROCR·· - 10 Secretário

Precisa-se Operários
Para serviço a"e esquadrias.I

Procurar Otilio de Oliveira,
nesta cidade" à Rua .Mare
chal Deodoro 'eln: "

2x

Lenha
/

Picada
Grande depósito á Rua

'José Boiteux, perto da Pon
. te do Rio Canoirihas.
Fone 291 Proprietário
José C. de Oliveira

E rn sua casà existem

vidraças quebradas'?
Disque para' fohe 277 e a

Vidraçaria Canoinhas I:tda. a
tenderá com prazer a domicilio

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa Erlita

Antes de decidir sobre

suas compras, veja a
"

.

, Esposição ,de Brinquedos
,

na Casa Erlita

Vende-se
Vende-se uma caminho-

� neté Chevrolet 28 _ 4 cilin-
•

dros, chassis comercial, para
500 kgs., completamente re

formada, com, pintura nova,
maquina nova e peças sub
selentes.

.

3x

Tratar nesta' redação,
/"

Seja econornico
'

.-/
'

e taça suas .cornpras na

I

Casa Erlita
, '

Ven,de-se
U�a propriedade com ótima

instalações para qualquer in
dustria, contendo um locomovel
de 8 HP, moinho para café e

outras instalações. Preço a com

binar com o, propríetario Sr.
João Zielinski em , Papanduva,

Ernolduracõesl
Quadro's Santos, 'serviço

perfeito e garantido.
,9 só no
,

Vidraçaria, Canoinhas Lida

Um presente
,

comprado .,�a,
Casa Erlita

'sempre agrada .

BICICLETAsnI
,

-,

CYCLONE,
,

.

MONARK E

PROSDOCIMO
/

adquirid;as ç,o,m""
'''.�

,,-. :
pedem ser

Lourenço B�uba·
Rua ,: Paula Pereira - Canoinhas

\'
.

Alfredo Q. de, Souza" i
'�

Centro Espirita ,"Dr•
Canoinhas _. Santa Catatioa,

, -. .' I
•

N-:ATAL DOS POBRES
Afim, de minorar o sofrimento alheio. apelamos pára os'

corações generosos o envie de roupas e sapatos usados,
,

Lembremo-nos- daqueles que 'éstão' um degrau ·abaixo 'do
nosso. Por mais pobres que sejamos, existem outros que nenhum
recurso possuem. São para estes que pretendemos oferecer o que ar
recadarmos, proporcionando, alguns dias, agasalhados .e alimentados.

Todas as' personagens ilustres de outros paízes, que nos

visitam, são unanimes: em afirmar que o Brasil é o país, cujos
'

habitantes, pela bondade
_
e generosidade do coração, se destaca

entre os demais. Cooperemos para que tal impressão seja man

tida, auxiliando os nossos irmãos necessitados e sofredores,

�Qualquer donativo poderá ser enviado na residencia de
Alfredo Garcindo 011 avisar pelo fone 261, que será procurado.

A-ÇIREÇAO DO CENTRO ESPIRITA AGRADECE.

Para o Natal eseolham des

de já um presente que sem

pre agrada! Divãs a Cr$ . .

450,00. Grupos" estofados.

Colchões de mola, de crina,
,

..

ou de capim.

Tudo cem preços especiais
para ''€I 'Natal.

'r�'
"

"

. Façam 'uma. visita sem compromisso á,

, fábrica de IstoramaRias -Br08S1&Eiscber.

." c._.. .

...
__' \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



comuuica que estã,o à venda mOitas vestltlts feitos d\l algodão e seda em todos os taUÍan'b,08 e modelos
.

I,
,

. . "

o MÉDICO
O amôr, filtro doce e forte,
é a droga mais discutida:
Se ás vêzes conduz à morte,
é a vifarrrina da... vida.

Alvaro
Armando

o ADVOGADO
Um bacharel argumenta,
sôbre 6 amôr, com sirigeleza.
a causa tanto mais tenta
quanto mais séria é a "defesa"

,

O MILIONÁI,UO
No amôr o quemais surpreende
é a coisa estrânha e rara:

f

a'mulher que não-se vende
é a que nos fica mais cara.

O MÚSICO
Um músico me dirá:'
É uma escala num tom só.
E se a gente chega "lá",
volta a: "si", cheio de "dó".

o FILÓSOFO
o primeiro amôr é a.prece
que a-�nfância guarda 'de' cor.
O, do meio a gente esquece,
o último é sempre o melhor.

O POETA

Amôr! É mágica chama
.de misterioso fulgor
Quanto mais na vida se ama,
menos se entende de amôr•.•

o OTIMISTA

Que haveria se eu não fôsse
o primeiro em teu caminho?
O fruto é muito mais doce
picado de passarinho ... r

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
'HOJE:- Sra. Elly, esposa do

sr. Dietrich Sierns; Vigando, fi
lho do ,sr. Paulo Voigt.
AMANHÃ:- India Morena, fi

lha do sr. Adolfo Schrarnrn; sr.
Arno C. Hoffmann; sra. Avany,
esposa do sr. Nicolau Hume
nhuk; sra, Adelaide Carvalho;
Roselis Maria, filha- do sr. Ro
meu Tabalipa.

'

DIA 15:- Sr. Altino Rosa; Ca
rolina, filha do sr. Ubaldo R. da
Silva; sr. Antonio Grosskopf;

. Fernando Arolde, filho do sr.

Pedro Paulo Portes.

DIA 16:-' Sr. Emilio Sobotka;
-sra. Biluca, esposa do sr. Bene
dito T. de Carvalho Jr; sr. 0-
riomar Scheidt; sr.' Fermino de
Paula e Silva; srta. Lucíe Sahr.

,
DIA 17:-'Catarina,filhadosr.

Saliba Nader; Jovem José A. M,

Nunes; Teoaldo, filho do sr. Teo
doro Schroeder.

DfA 1'8:- Sra. Ana, esposa do
sr. Teodoro Humenhuk; sra. Ro
sa, esposa do sr.' Estefano Os
trowskí; sra. Maria, esposa do,
sr. José Pereira dó' Valle; sr.

Bruno Dembinski.

DIA 19:- S1's. Samuel Med€'i
ros, Hugo BJ:auhardt e Wiegan
do Fischer.

. v
Nossos efusivos parabéns.

, NASCIMENTO
G0m o nascimento do robus

tá garoto Tadeu, ocorrido dia
28 do mez proximó passado, .a
cha-se em festas o lar do sr.

Aloiso Pieczarka ê senhora.

Nossos parsbens.
�-----I"""-=·-----

t A G·RADECIM�EN TO
..........................��......mBB�

A Família Alvaro Uhlig, .profundamente ' consternada
com �o prematuro desaparecimento de sua inesquecível

mãe' e esposa

Elizebetb Bechel Uhlig
ocorrido dia 9 do, corrente, vem por este meio agradecer
a todos que a confortaram no doloroso transe, bem como
ás pessoas que enviaram flores e pesames e as que a

companharam a extinta até a sua ultima morada, e <:'0'11-
vida os seus parentes e amigos para assistirem a Santa
Missa que mandarão celebrar em intenção de sua .alma,
na Matriz Cristo Rei .désta cidade, no dia 16 do,' eorren-

te as '7,30 horas. '

A todos 9 seu eterno 'reconhecimento

T.
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cesso,

.

Ma 1e'loj'Oaria Su'lSsa
- di Guilherme 3. A. spuza

v. s. poderá: comprar re-'
..-- logíos, bijouterias, ali
anças. aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica ES,PORTES

Excursionará a.R'io Negrinho o Canoinhas E. C. -

Tensini desmente a Hnot�"\do "Barriga-Verde" - A
manhã o inicio do Tornei de Ping-Pong da Soe.

. '

Erval - Noticias diversas

perado o conjunto csnoinhista
sob as vistas de Donato que- é

profundo conhecedor do espor
te bretão. A embaixada: do Ca
noinhas os nossos votos de su-

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

Reg. N. 045'2 - CRC/SC
ac�ita escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re

gistro de livres; firmas, etc.

PAPANDUVA

Deverá seguir viagem al1la-'
nhã a cidade de, Rio Negrinho a

delegação do (Mais Querido», a
convite do Ipiranga, 'renomado
esquadrão daquela localidade.
Diante das consecutivas vitorias
obtidas pelo conjunto ipiranguis
ta sobre os nossos clubes, em

seus gramados, .írnpõe ao jovem
Canoinhas uma grandecespon
sabilidade para domingo. Con
versando com o técnico alvi-ru
bro, fomos informados que o

«onze» está €:m forma e jogará
completo em Rio Negrinho. Co
mo sabemos, muito tem pros�

''X x x

O COMENTARISTA esportivo
do Bãrriga, Verde, não sabemos
por que motivo" publicou em

sua ultima edição' urna nota so

bre o valoroso craque -alví-ru
bro Tensini, dizendo estar-o mes

mo ínclinado a vestir a camisa

ipiranguista, Entrevistamos Ten
sini em seguida e fomos com

tatar que tal noticia e, despro
vida de lundumer:to, (), atleta
-alvi-r'ubro a convite da DIreção
do Ipiranga e com. autorização
da Presidencia do Canoinhas
E. C. disputou uma partida do

mingo passado em Mafra, onde
fez uma grande #gura, assegu
ra ndo a vitoria 'a{)s locais, e o

agradecimento )'eta ,ge,ntileza,
-pelo gesto esportivo da f'amilia
alvi-rubra é dado com "veneno"

ORDEM DO DIA de tal estirpe que Ielizrnente
,

d balanço oral, I não' SUI:UU efeito, pois,_ Ten:Jini1) Apresentação, discussão e aprovação o
", . �

de",
mesmo- declarou que.

nao -existe
contas de lucros e perdas e parecer da Lomlssao

proposta que o faça ,àbandonal'
Contas", com relação ao exercício de 19.52.

.0 clube de seu coração.
2) Eleição da' "ComÍssão de Contas", para ,o .axercício de x x x

1953.
-

AMANHÃ fi tarde teremos íní-

Nota: Não havendo numero legal na hOI;ã des ignada, fi cio ao' ião esperado 'torneio de

assembléia funcionará trinta minutos mais tarde, com ping-pong. promovido pela Soe.

qualquer numero de .presentes -

,

Esportiva Erval. Quarta-Feira
ultimá foi procedido o 'sorteio
dos inscritos e o local provável
para á realização do. Torneio
será a sala ao lado do Cine Ve
'ra Cruz.

x x x

r-aovAVELMEN}'E dia 21 o

Canoinhas E, C. exeurcíouará 8
,

Porto União l:Ifim'\.de 'medir for-
ças 'com o S Bernardo daquela
localidade, esquadrão que' vem
obtendo grande cartaz mormen

te agora que brilhou frente' ao
.' América de Joinvile.

Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

com todos os acessorios, com
ou sem maquina. Registra
'da no I. N., P.

Tratar nesta redação.

,HOSPITAL SANTA CPlO'Z'
Assembléia Geral Ordinaria

De' órdern 'do' Snr. Presidente e em conformidade com os

estatutos sociais, convido os Snrs. associados para a assembléia

geral ordinaria, a ser realizada em data de 11 de- Janeiro pro

ximo, no edifício do Hospital, com inicio pelas 14 horas, com a

seguinte

411x3 ROLF Vfl.ALTER. 10 Secretdrio

�
x x x

'JOGANQO em Mafra domin
go pissado "

o fpiranga suplan
tou o Operado pela contagern
de 3' x 2 ..

OBSERVADOR

VENDE-SE
,

'"

Um caminhão Chevrolet Ti

gre tipo 1938 reformado em

geraL Preço de ocasião, 30
mil- cruzeiros. Inforrnaçõg_s
.,2 rua José Boitcx, fone 291

119 Deposito de; Lenha.
Jx

I PAR A�'�F-É���=�
E ,C ,Z E MAS I

FJ>.! F L A M A ç O E S,
C 'O� t: E. I � A 5 1

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC. ,

CONTRA CI'$'I,. ,.

QUEDA DOS 'CI. i

.�'BElOS f DoiA11 1
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