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Que o Menino. Deus' cubra de bênçãos 'Iodos os lares caaoinhenses;
e 'lnifigue o. sofrimento aos! aflilos; e 'leve· o

.

consôlo aos desesperados;
e aplaque 'a ira e o ódio. Corações ao alio!

"GLQRIA A DEUS, NAS ALTURAS, PAZ,�NA.
TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE!"

é,

Dia do Reservista'
,

. /

Discurso profer-ido pelo Sr. Carlos Schramm
-Pces'iderrte da Câmara Municipal.

No culto: aos nossos grandes ho
mens está -a demonstração de nos

so interesse em construir um fu
turo. pleno de grandeza, O exem

plo do passado, via dê regra, cons
titue 'um estimulo - às realizações
de futuro,'máximo, nesta hora, em
que' procuramos 'congregar todas
as energias morais e materiais pa"
ra o impulso decisivo de' nosso

progressQ; Em nossa história en

contramos "figuras cujo valor' hu
mano, intelectual e moral, bem
podem servir de paradigma da a

ção das gerações que surgem, so

bre as quais pesa a. -responsabili
-dade do amanhã da Pátria,

-Entre essas figuras avulta a do
genial poeta Olavo Martins dos

Cqimarães Bilac, Pelos seus in
côrífundiveis méritos literários, po
de ser considerado, com justa ra

zão, o maior "poeta brasileiro. Nes
te dia, porem, em que se' com.e
mora o "DIA DO RESER VIS�

TA", outro mérito do. poeta re

verenciamos: o- de ter sido o crea

dor do sorteio" �ilitar,' com' o que
entusiasmou a mocidade para a

vida do soldado,
.

Compreendeu com iS'30 o genial
poeta, de que o Brasil 'carecia de
Um exercito disciplinado e forte e

que a defesa da integridade na

cionaL é dever natural e sagrado .

de todo cidadãó brasileiro.

Cantando sempre em versos a

", grándeza exuberante de nossa ter
"

.ra,' de sua terra, que tanto amou,
I Olavo Baac -quis vê-la ao abrigo

de todos os perigos, entregue á
guarda e defesa do soldado do

.... Brasil.,
)/ Nenhuma. oportunidade seria
tambem mais' indicada, mais. acer
!,ta'd'Í!- e�,�esIÍlo mais propria do que'

esta em que se comemora o Dia
do Reservista, para' que se pre�
tasse uma homenagem aos

-

ilus
tres chefes do exército: Ministro
da Guerra, General Ci�õ do Es

pirita Santo Cardoso; General
Edgard do Amaral; Generq_l Can
robert Pereira da Costa 'e 'Gene-··
ral Fiuza de Castro, Chefe doEs
tado Ma-ibr que, ainda recente

mente, visitaram este Municipio,
quando tomaram posse do Acer
vo 'da Lumber, como patrimonio
do Exercito Nacional.

Para oonsecução desse objetivo,
muito se destacou e se esforçou o

EXl�O. General Alencar Araripe,
ÓC qual merecetarnbern o nosso re

conhecimento e a nossa admiração.
Como primeiro' Comandante

do Campo Militar de Três Bar
ras foi designado, com muito a·

certo, o digno oficial Tenente
Coronel Nelson Cruz, em euja
visão e comprovado senso admi

nistrativo, jepositamos nossas

esperanças de .um futuro mais

promissor para Canoínhas.

Aqui reunidos, civís e milits-:

res, havemos de construir os a

licerces para uma maior Canoi
nhas. Assim, no convívío cotí
diano mais intimamente nos ve

mos ligados ao Soldado do Bra
sil, e Canoínhas, em futuro pró
ximo, se verá transformada em

linha avançada na defesa de-nos
sa querida Pátria. Porque então
não reverenciarmos ° dia do

soldado, do nosso companheiro,·
cuja presença nas ruas de nos

sa cidade e de Três Barras, nas
estradas e veredas' do interior,
constituem li certeza da. segu
rança de nossos lares e.a -firme
za de nossas instituições.

Abraçando ao digno Capitão

,
I

Sociedade Recreativa. São, Bernardo.
A' Sociedade Recreativa Sãú Be·ma!:90 tem o prazer

dé· convidar seus associados e sua exma. família, para o

b�üle que fará realizar em seus salões,' em Marcilio Dias,
amànhã, dia 25, e que será anima·do pelo

JAZZ PSCHEIDT' de Mafra.

A DIRETORIA
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Dep: Reneau Cubas
A 26 do corrente" sexta-

,

feira proxima, transcorrerá
a data natalícia, do Exmo.
Sr. Dr. Reneau Cubas, De

putado á Assembléia Legis
lativa Estadual, eleito pela
União Democrática Nacinal.
O ilustre aniversariante,

. humanitário clínico, desfruta
I geral estima, e simpatia em

Natal dos Po,bre-s
o Centro Espirita "Dr. Alfre

do Quintino de Souza"; à ma

nhã de domingo ultimo, 21 do
corrente, perante autoridades
municipais e crescido numero
de pessoas, de fronte ao -Clube
Canoinhense, procedeu a entre-

ga de presentes 11 cerca de tre
zentos necessitados I aos quais
haviam sidc.cdístrtbiridos, pre-
viamente, cartões.

.

O ambiente era de alegria e

sobretudo, de ordem, .eis que a'

distribuição, foi feita, sem atro-
pelos. .'

'

.

Agradecendo o atencíoso-con
vite que nos foi enviado faze
mos chegar aos promotores da
humanitária iniciativa nossas

vivas felícítações,

30 anos de trabalho
O nosso bom amigo sr, Vol

.

ker Vollrath, a 3 de janeiro pro
xímo, completará 30 anos de
atividades profissionais em Ca-
noinhas, Dep, Fernando O. OH""eira

� Nasci.do na .Aleman�a! açlqui-_ Chegou,' tàr.nbem,,,,e�, rá
, nu a .cídadania brasileíra. pQr'" , pidas.: ferias parlamentaresforça de, Lei e, mais claque is- d .'. ,', "

" .' e.'
30, pela' sua dedicação e .amôr epois de gr?:ndes tr�.13all:os
à nossa Patria. ..'

na, Assembléia. .Legíslatíva
Estadual, o-, 'nosso . .prezadoVíu Canoinhas nascer. Eleve

recordar, no dia assinalador das .. amigo Dr. Fernando Osval=
.

três décadas; o vilarejo que e�- do de Ojiveira, ilustre Depu
tão' surgia, conquistando; palmo tado Estadual que Vem ob
a palmo o terreno à exuberan-

.

tendo destacada atuação' na
tE' vegetação que citiava a ela- tribuna parlamentar,

l'

reira aberta pêlos povoadores.
1923! Era pequenina a' Vila.

Visitantes i lustres
Dr. Tomé M. MachadG.�

nosso meio, devendo receber,
porisso, ao ensejo.de seu nata

licio, grandes manifestações
de aprêço,

«Correio do Norte», estam
pando o

I
cliché, do operoso

deputado, apresenta-lhe pa
rabens. .

Vollrath, canoinhense de trino.
ta anos, merece as homenagens
do nosso 'respeito e da nossa

admiração pelo seu amor ao tra-

,
balho, ao trabalho bem feito,"
bem acabado; pelo seu apego a

familia; pela sua devoção a nos

sa terra.

Marceneiro hábil, caprichoso,
a fâma dos seus móveis ultra
passou as divisas do nosso Mu
nícípío. E' raro o lar canoinhense

'

onde não haja um .movel do
fabrico de Volker Vollrath.
Regi.stnando o acontecimento

cuprimentamos o sr. Volker
Vollrath, sua excelentíssima es

posa e seus filhos.

.

,
.

.

Eneontra-se entre nós, em
visita aos seus dignos pro
genitores, o Dr. -< Tomé M.
Machado, nosso ilustre con

terraneo, médico na Capital
,

Federal.

Tte. Av. Ony Machado
Afim de pas_l?ar ás festas

de fim de àno entre os seus,
chegou recentemente Çi esta
cidade o' Tenente Avíador
Ony Machado.

Sr. Os�ar Nascimento
�

Ainda a 2J do corrente
transcorreu a data natalicia
do sr. Osmar Nascimento,
nosso dileto amigo eGerente
do Banco Inco.

Parabéns. ·BANCOJNCQ
AVIS'0,Jubal Coutinho, Comandante'da

3a, Companhia Isolada e ao cor

reto,' encarregado da C. R., Te
nente Carlos. Nogueira, estendo,
através dos mesmos o meu a

braço ao Soldado do Brasil.
.
O Baric�, Indústrla e Comércio de Santa Ca....

tarina S. A., avisa: aos seus clientes � demais in ..

i. teressados que, a partir do dia 3 de ]aneíro pro
,Dr. Orestes :Procopiak " ® ximo futuro, adotaráo seguinte expediente externo:

Aniversariou-se a ,21 do :ji Das segundas ás sextas-feiras: das 9,pO' ás 12

corrente o nosso prezaÇlo a-'�
"

Aos sábad6s: d'a�s, 9;30 ás H, horas. "

migo Dr. Orestes Procopiak, ,�o:o :Fic� pois entendido' q�e·,. não . h�verá dessa

grande indu�tdal, -:-' Dir�tor, � data em, diante expediet1te .externo na parte da
Gerente ida firma ,«Irmãos @ tarde.

,

Procopiàk Ltcla». I Ca�oirihas,. 20 de�\_;��zeD,l!>ro, �'e 1952.

-, Nosso grande abraço' de � .

- , 'A. GERENCIÃ, "
,

{

o '® .

-

>

para éns.. ..

®®®®®®��®®®®®o<eo-o_oeo.
!I.�
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e,

-, Comérbld-;O Ihdúsi�iâ B. JÔádJ' s. A. '-.,
.

.. f r ! I'

.

_." '",�'''
'

FILIAL CANOINHAS
j J

Çumpri�entà todos seus distintos

. fregu·êses e amigos almejando.
," '.

..... ,"," l
.... -

,'o

Bõas Festas' de Natal
. , 'i "\

,

\ -E UM·

;:., Feli,z I e
. próspero. Ano de 19S-��'

o
"

.

./
,

.
' Desejam'a' seus

- I

amigos e, freguêses
. ·,,·BOAS FESTAS .;'.� . ;�

• �.. _ r

�-' ..
�

�:,..

::';;r FELIZ·AN0 NOVO

Indústrias Hounidas �'.Tricàlin" S. A.
Caixa Postal� ·48 - Telefone, 150

, .�
-,.. ,';>

�
" , �.,...

-

/-

Agradecendo a atênção di�pensáda 'durante o ano,
'

" '

;
. ",

cumprimenta seus amigos e freg·uêse.s, desejandc-lhes
/'

.

t30ÁS=,FESTAS . fje NATAL.
e

"

':

, FELiz - A:�'O NttVs

. '.'Vinhos . CRUZEI�O 'e·,

Champanha. MICHIELON
, Guilherme Loeffler

.

AGENTE

-

,, Cumprimenta todos seus distinto$
freguêses e amigos, 'almejando

� i'
l

-
.

�

Boas Festas 'de Natel.
,�

E UM

, Feliz e Próspero Ãno Novo
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CORREIO DO NORTE

oCineVeraCruz tem o
•

prazer de apresentar
i AO ,DISTINTO PUBLICO

'DESTA CIDADE
Dia 25 - em duas sessões

""

Em Tecnicolor
,

.

Dias 27 e 28

A's 15 e 20,30 horas
A Pantera.

o PORTEIRO o maior filme de aventuras do ano

Produção máxima de Cantínflas

Para breve Appassionata O maior filme Nacional
,

O CINE TEATRO VERA CRUZ

Deseja aos seus assiduos frequentadores

BOAS FESTAS
E·FELIZ ANO NOVO

24·12,52

Dias 28 e '29� ás 20,30 horas

O.SCARITO ,

'

GRaNDE orE·LO
'

FÁDA SANTORO
cn fARNEl· LEWGOY
P�8ANO SOBRINHO

ADELAIDE CHIOUO r

EM'UNHA IOR8A
RENATO RESTIER

9'�: '�, \ RUI UY,; BEItLlET

I'·"*/,�r., VERA, LUCIA S
*:� . OS, CARIOCAS,

.fi�. BEN' NUNES

'i': ir.'
BILL FAAR- MARtON

, � * " MARY GONtALVf&

'.rJ;:. FRANC.&tQ CRRLD

� "

I •

�
I

•

M:
M

'

IiI!ti..
j'

.�. II �
��������������������������������������������������������
� '-, .

'�'
� �
� �
� �

I À Direção e os Funcionários ;d�. .. I
� �

I Impressora "Ouro Verde"'Ltda. e�Corr8io do Norte", ! .

� � -I� egredecendo as, etençôes que lhes foram dispensadas ,�.
-

.:
� �
� \ �
� � no decorrer do ano, testemunhando sua gratidão;_ � ,

� �
� �

� cumprimentam o público -em geral, augurando um �
� �

.� �
'�'i",� .. __

-, �

-� FELI9 ,NA-FÃ[ I-�
� V ,e prospero �
� �

�. I

·ANO NOVO I
� .
� . � �
� - � �
� ',',

.
.

- �
��������������������������������������������������������

.

." I I . .�.
-

.' I "c I. . - ,�
:..

/
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comunica, que estão à venda muitos vestiDoS feitos' de .. algodão 8 seda em todos os tamanbo� e modelos
I

. Um presente
comprado na

"Casa Erliia'

Ano6 - CANOINHAS - S. Catarina, 24 de Dezembro de 1952· N.235

'Campanha. contra
cães vadios

.
� deselegante ridicularizar. e

ameaçar o funcionário que pro
cura ser diligénte ,no cumpri
mento de ordens "'emanadas de
seus chefes hierárquicos, ainda,
mais, quando executa -tràbalho
em benefício da coletividade.

Como era de esperar a cam

panha desenvolvida pelu Gover-
·

no Municipal para' .impedir a

vadiagem dos cães pelas praças
" e vias públicas, vem merecendo.
· ós aplausos, e. a.poio -íncondício- I

nal de todos os canoínhense de
bem.

. Para qu� todos possam' me
lhor aquilatar o valor e a>1ta fi-

<nalídade déssa campanha lern-
. brames:

.

�, ' 1 - O's cães vadios
-

oferecem
- constante perigo a05 transeun
',;' tes: homens, mulheres e� crían
'';: ças.

, '

s 2 .. A mordidéla do cáchorro Conserve=dentro 'do 'cercado
,

.oeasícna tratamento difícil, pe- os ""cães de estimação. .,

,.' noso e nem sempre ao alcance
.

� da bolsa do ofendido,' \ Só cães dev.idamente matri-

f. 3 _ A raiva" canina' quando
culados, portadores de éhaps de
matricula e açaimo -focinheira»,

·
"se manifesta "no homem, não há

.,.."medicamento no inundo,' atual- poderão -percorrer livremente o

,', perímetro urbano da 'cidade.
,t mente, que salve a vítima. A-
,�, pós sofrtmentos hõrriveís, su-

-

Cães 'que não tiverem a cha-
:. curnbe sob as vistas impotentes pa dê matricula na ccleíra, serão
? do médico.

'

'etímihados sumariamente,
.

:- 4 - A própria moral pública .

�:se vê, constantemente., am�aça,:,
Cães portàdores da chapt;l' da

• da. matricula mas sem a respectiva
5 - Não existe em nessa ci-

focinheira serão apl;een'dides sen-

>.d:ade injeções contra hidrof0bia.
do avisados os proprietários pa-

" ra pagamento das' multas e des-
. Vária.s ,,)1le5,soas, deste munki-. ,pe<>as feitas com a apréensão e

�.pio, mordfd8:$. por cães raivosos;' manutenção dos animais, depois
�,foram levadas para Ct;lritibá, do. qúe lhes serão restituiaos.

.

�! no corrente ano, ;a, fim de fazer
':0 tratamento indispensável; que _

.' : Qualquer cão. atacado de hi-

'além de bastante óneroso é di- drofobi� «loucura» será elimi-

::fi�il e penoso.
. nado sumariamente,

'&_�'� Cumpre sálientar que os co-
.

o

E' dever de todo cidadão con-
.

..

fi'es municipais já dispenderam trjbuir co)n o que estiver ao seu
•

�;alguns mil cruzeiros para trans- alcance""parb o fiel cumprimen-
tRorte de i�di.gent�s.,i!..capital pa- to das leis. -

ral1a.ense. ; � ';;,
,.

• .

;: ,-,(.. Não é: patriota aquele que não
Eis;';.e.mYresllmo, o§, motivos· 'cumpre, dificulta' ou impeâe o

que obi;igaram o Governo a to- Gumprimento das leis de seu país.
mar 'as m'âÚ, enérgicas medidas
para exterrfun,ar,' 'por COITqjléto,
os cães vadios' que percorrem
as vias públicas e 'praças \3a ci-
dade.

.

�, pois, de lastimar
.

qlle� um
ou outro, não compreriâa 'O ,·fim·
visado pela Municipalidade, pro
curando ridicularisar os. encar

regados de'impedi('a vadiagem
de cães e, mesmo, dificultando
o cumpriménto da ·<lei.

.. ,

�)

: Toda e qualquer reclamaqão
sob're atitude jncorréta de' bpe
r1irios desta Prefeltura-;-' deverá
ser apres�ntada, na' Secretaria,
dur.ante as horas de expediente,
a fun de .serem tomadas as de-
viCIas proviclencias.

..

Canoinhense! Coopere com os

poderes públicos, auxiliando 'nes
sa campanha que visa seguran.
ça e bem estar de todos.

.. '
'

.. Vacine hoje mesmo !>eu ca-,
chorro de esttmaçâo'. A vacina
.anti-rábica em tempo é' alta
mente eficiente, "

É. O I.T' AIS
Aleis Karasinski. Escrivão de

. Paz e Oficiai do Hcgisí.ro Civil do
distrito de Papanduva, município
e Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina. etc.

.»

Faz saber que pretendem casar:

Servino Kraus, natura! deste dis
trito' de 'Papunduva, nascido em

30 de Junho de '1928, de profia- ,

<são opera rio. estado ,civij.solteiro,
residente e domiciliado. em Rio da
Prata. neste distrito, filho legiti-
mo de João Kraus e de dna. Ma- deste distrito de Papanduva, .nãs·
ria Mathildes Kraus, falecida; e cida em 24· de Outubro de 1926,
Leonilda Ruas, natural deste dis- de profissão doméstica, estado cio
trito de Papaudu va. nascida em vil solteira, residente e domicilia.
23 de Abril de 19:33, de profissão i]. da em Rio' da.:_. Serra, neste distri
doméstica, estado civil solteira, fi-

to, . filha natural de" Ana Rosalha legitima de OscarMartim Haes;
falecido e de dna..' Bruníslava'if Ri�eiro.
Ceruiaki. '"

sempre. agrada
f.

(ASA

Faz saber que pretendem casar:
Faz saber que pretendem casar: Pedro Moreira, 'natural deste EB�

Adolpho Duffeck, natural deste tado, nascido em, 29 de Junho dedistrito de Papanduya, nascido em

24 de l\!(arço dê 1929. de profis- '1902,' de profissão .operario, es-

são lavrador, estado civil solteiro, tsdo ci vil soltéiro,_domiciliado�em

residente .e domiciliado em Ran- .Papánduva e. resrdeute .

em
.

Cal·
'fho Grande, neste distrito, "filho mon, neste estado, fiiho d� Cll�is'
legit.imo de Ricardo Duffeck e" de

tiano Affonso Moreira e de dila.dila. Elizia Tibes, e Maria There-
za Greio, natural-desto -diatrito, Francisca do Rosario e Thereza

nascida em 2-1, Je Outubro de' Martha Worrehl, natural deste Es··
\936. de profissão domestica, es- tado, nascida em São Bento:': DO
"tado civil' solteira, residente e do- ano de ] 396,. de profissão domés.
mioiliada em Hanoho Grande. nos- "

té' distr:ito, - filha. legitima. de João . � tica, est-ado civil viuvá, domicilia-

Grein' e de dila. Aldomira deBar..-'· -da eJesiden'te em Papanduva, nes

ros.
. te distrito, filha de Emilio WOf.rel
e d� Helena Milke Worrell. .

A VENDA
Vende-se por preço de oca

sião uma casa de madeira 8x9

coberta de telhas, situada num

terreno com a área de J8ÓO m2.'
, \

cu
'

uma data a rua Tte. Ary
Hauen em "Papanduva.
Tratar com. Alfredo 'I'rindade ...

em Major Vieira, ,ou nesta

2x Redação .

I Sociedade Beneficente Operária
," !. ;

'Faz saber que pretendem casar:

Icalvino Pereira, natural deste lÍlu,
,nicipio, nascido em 11 de Sete'm.
bro de i'933, de" <psofiesão lav.ra.
dor, estado civil solteiro, residén
te .e domiciliado em Floresta rl;tls·
te, distrito, 'filhó legitimo de Gus
.tuvo Pereira e' dé 'dEla. Marcioa
Jaluska Pereira, e Tereza Veiga,.
natural. dest� Estádo, municipio
de It\lió'polis, n�scida em \ÍS
dt' Março de 1935, de profissão!
domestica., estado civil solteira,
residente e domÍciliada' em' Fio·
resta, neste distrito, filha legitii'na
de' João Adão Veiga e de Anoa
'{{osa KlJss. .- .

I

Aprtsentaram 08'docu�estos e.

men-. 'i'igido�elo Art. l'80 Na, 1 á'4,
·

do Codigó Civil. ,Se alguem squ'
· bel' de algum'· imp�ltirrf�otb opo·
nha lia forma da ·lei. Lavra o

presente para ser Mixado no lu,
·

gar de côstume' desta escrivaoia
de, Paz do di�tril(l' � publicado

.

110 jornal "CORREIO DO NOR'
TE" da Cidade dé -C,anoinhas ..

� , .

Cârtório de Paz de Papanduva,
l� de Dezembro de 1952.

Alois Karasinski

·Oficial do RegiBtr9�Civil.

CONVITE ,

,. BAILF
c,

'r-- Temos o prazer de, convidar os srs, sócios e

êxmas. fariíilias para o. grande Baile de Natal que se rea

-lizará na noite de 25 '-àêste. mês, nos salões do 'Çlub�e
Canoinhense, com. início às 21 horas, -abrilhantado por
"BADICK E-SEU CONJUNT0".'-

'

São igualmente convidados os associadas do Clu-
ii( _.,.,.

• .

. be Carroinliense e da S. E. Erval. .

Predsa ..sê" Op'erárlos
Para serV'�ço de esquadrias:

ProcJ,lrar Otílio de Oliveira,
nesta cidade, à Rua Mare

chal Deodoro s/n! IX

....; ..

Em sua casa. éXtstem

vidraças quebrad-às? '

D·) .c'
Isque para J.one 277 e. a

Vidraçaria Canoinhas .Ltda. a
tenderá com praie� à dJm'icilío

,

As mesas' deverão ser reservadas
VISarIa com o sr. Emilio Haensch,' a partir
corn!nte.

na séd e ,pro
do-dia 40 do

NOTA: Servirá de ingresso o recibo da
.salidade de· outubro.

A :DIRETORIA409xl

Asso'ciacâ'o. Pró '�G-inásio
. ,.

-

.

,' de: Canoinhas",

4(}2x4

CalnHA CASPA, ..

QUEDA DOS CI· tônus E ·DEMAIS �.

,
AfECCOU 'DO

E O I T A,L

Faz saber que pretendem casar:
Sebastião Leal, natural do Esta.
do' do Paraná, nascido em 20 de
Janeiro de 1923, de profissão pe.
dreiro, estado civil solteiro, .resi
dente e domiciliado em Rio da
Serra, neste distrito, filho legiti
mo de João Theorodo Leal e de

...-

Para cumprirnentQ�,do ·paragrafo uiüc() do art: 7 dos Es
)tatúto's SO'ciaes, convoco os sennores associados para a '

) A S S E M
..
B L E I A . G E R A L V E N O E -'S E

a se r�alizar no dia 11 de Janeiro pi entfãhte, ás -lO horas da
manhã no Salão CRISTO REI desta cidade. Negocio

ORDEM DO' DIA:' "

.
� , de oca·sião·

ELEIÇÃÔ DA NOVA pIRETORIA . Está no fim a "venda de
Contando com o comparecim�nto de todos os senhores datas e algumas casas

interessados, agradece. -

'

,

pa a' di' '" onto
Canoinhas, 10 de 'Dezembro de 1952. r mora C'A e p

de negocie.João Seieme
Apl"oveitem-

Antónia Sálomé· de Siqueira, e

Catarina Rosa Ribeiro, natural

,;:::=====-�-:;;;::....,:;;::_:::.-;:.,..�:;;-..;,.;",...,;�;;;::;,.

r PAR A F�, R I D f\ SI ll
..E C Z

�

E MAS I i""
INFLAMAÇ'OES1 r

C o C E i '< A Sr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Agradece�do a seus freguéses e anÍig�s, a preferencia. com que a di�tin-
"

,

, ,'J , ,

guiram, deseja-lhes uma feliz Noite de Natal, e um prospero Ano Novo
-

' '

='=="'================;;==''=-===============11

1923 1953 Johennes Rothert··
". Volker Vollrath Trabalhando há, ma'is de 12

�, ." '.'
.

� �\ ..
"'_ ....

Ao com;;lefar seu 300. etii» ".

anos nesta. cidade, ,e tendo
- ,.',

Y uma numerosa freguezia p·ara,
" :.'versário 'de servicos em Ca� lhe servir de' estimulo e 'te·s�

\

...... .:J '.' .::
'

. -", i
� "

.

.

.

noinhas,agradece epreieren»
, .. , temunho, executa pi.n:turas�e

,

'., =disoe id. J, 'casas, placas, mobilias etc.
"

", ela sempre , lspensa a, uese�
,

'

jendc aos seus inúmeros Cumprimenta seus 'di!Jno� Freg1J�-
amigos e Iieguêses ses e �migo$ des�jand'o

Boas· Festas e
.

BOAS FESTAS -

Feliz Ano Novo E'FELIZ ANO NOVO
,

'

CASA MAVER de Alfredo layer· & . Filhos Ltda. .". ."
"

,..ft'
,�

,

'

Agradecendo a prelerência dispenseda no decorrer do ano de 1952�, I

..

deseja a' seus amigos e freguezes um
'

'

:

. ,FELIZ 'NATAL e Próspero ANO NOVO
1 9' 5, 2 :.:- 1- 9 5 3

Casa Novo Mundo BOAS FESTAS DE NATA.L
.

de Irmãos Zugmán. ". e t::EJ.;�Z ,ANO NO�O)' 'I
deseja a'seu'�, nunÍerosos ami'gOS';e' ire��êses'; 'um"

-

cos seus 'a-migas _�·freg,uéq�81,cSãCtl?��uq!p'�·)âo I
,

Feliz Natal e pr6spJro,Ano Novo MoinboJtPfokarsii:&·eià::��'a�, ....
.

' ;. ,�l I
=========='=='="��='=='�... �:�,_

..

I) '''''=='J;�"1' "-.e ::. .'�;..-' . /': :;:--,;'
,'-

.

,�, ''''"
"�f .

,

CORREIO DO NORTE 24·12-52
, "

--' ';._\- .
. .. ..-.::

"

< i '" -: ' -;. ��i'�'
.

';.' -

...

"A :L O .fIi4 (,I {j::À_ S;,' Jlfó1vttoA,D ,ES
'

A ": Bóas Festas de Natal. e· .-

Alfaiataria O'SCAR '

A Casa Branca, --

Feliz Ano Novo, ' de 6ercilià cDamâ'so 'da 'õflv�,ira
de OSCAR FRANK

,_ I
deseja a seus"amigos e Ireguêses

BOAS FES-TAS e
,

,

FelizANO NOVO

são os votos da' firma
,

Irmã-os Trevisani Ltda.deseja a- seus amigos e freguêses,

alegre .Natal e Ç!eliz 9=1.no .Nouo
-

�. , .

..

�
" .

aos seus 'amigos e freguêses

Feliz NaJal e Ano Novo
I ;.;

,

Bar e,8nooker Cruzeiro dó Sul,
A Oficina Mecânica e Ferraria de

.': A. MALLON cÇ CIA.
(Langer) �

, Agradecendo a preferer.cia recebida, como teste-

.

munho de reconhecimento, deseja aos amigos e freguêses dó
.

"'QuàrteÍrão do ':Çigre" e a todos em geral,

Feliz NAT'AL e ANO NOVO

cumprimenta seus amigos e' freguêses, desejando-lhes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� -

.�; o'

, �_����:_.�_�_:_.. �_�_.. -_.-_-._-_-_-..
- -_-.-----.--�---��------------2-0-��2--1-9-5-2---

I ,r··bi�·-··��;i;;i��·�····Di�·;;�;·-··�·· ��N2;i�O�· !�Z:.� II Dr. MARIO" MUSSI
,!. 55 CIRURGIÃO DENTISTA """ "ii .serrtes de Natal'i"�ue'

I'· !i , ,

.' ii constitui homen�gem."
l'

•

!te

<. ii Raios. ,X - Pontes Moveis" e
.. Fixas ii agradavel ás pessoas de

•• , •• sua estima.
:: -

> ::
. li ,Dentadurâs Anatômicas' .!�
- "
... ..

, 5: Rua Vidal Ramos 55
�= p

a! CANOINHAS '. r : - SANTA CATARINA'!!
- .

. -
-, .. ..
... ."

,
..

_ H=:=::::::::::::=:::::=�::=:::::::;::::::::::::�==.��::=:::::::::::�:::::::::::=::::::::::::::::::::

, ..

'1
�

Dr�. A�rmar"do de' Lara
-.

Tratamentos e .operaçõ�s' das doenças dos
'.

'.
OLHOS - OUVInOS - NARIZ .E GARGANTA

, TRÀTAMENTO MODERNO DE SINUSITE E
, OPERAÇAO DO BOCIO (PAPO)'

,

HORARIO: Diariamente da lás 6,30 hs. (à tarde]
, ..

aos' sábados das 9 as 12 hs, [demanhà] .

1 Consultório <permanente: PORTO UNIÃO

,
.

Para ,�eu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER. ..

�. .,

':.:,.<-'�,� ,..., ':-",,:,.- -::-��",:� -Ór

, 1>4a� . s�._ 9-u_i:wr .ser bem servido, .sírva-se. da

Transportadora
SÃO PAULO

€/Campos, 2'72
.

Fone :. 9-'66-55

,

,WolFram,,- L-tdao
, 1

. .

.. '<, ,-,-,'r.,,:'
, ...

_._ .. �.".} >
, -; iCANOlNHKs"

. F:'c SC4midt, >,' S/h
.

- "_ -

:
-. ,.�

J�' _._. .� •.

,,' F�n'ef -;,,'·112, ,.

>-J-.�':'�-:-�;� _

�

'" '.-' .""

; ._ Servimos bem para.,t.����hl;i·�_ S�,tn·pr.é;.'�! .

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

,.' .. "," :- (QHSTRU�ÕES" EM GERAL
.

"lééUós de alvenaria ou de madeira - Barracões,
<, ',;,Re1:O'fI'óas':' de' dsaf e' ou:trcs" servkos ':-

'

Prolete-: e; ,-fiscalilação pelo proprio'· engenheiro.
ORÇAMEN1'QS SEM eOMPROMIS�O.

-. I :.. .

.

,

.

Encar.rega.do _
em CaR'oinhas Jeãc, Venancio

,

':.' 'á iua (u1ritibanos Sin
,.

\<"_'- .. 1
..•;

4x

. I

Consertos e reformas de bi- .

cicletas triciclos e carros

_ para crianças

Oficina Relâmpago

Moldura.s:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda.
I'
�----------"I------------------------.

LJ�'a��Em�n��a� "-t".
.

Vasa 'das Tintas e Oficinll de Pinturas;
distribuidor-exclusivo

. c

lrineu ConsJ:an1íno
...

CasaEtlita

ALTA QUALI DADE
E. OfSTINÇÁO .

tIi Ie.it �•• !;IC\ii •••u•• !lII • .,••••••••• f!. ••••••• iI �lIft.!III *II!III •••••••••• I! ••D•••••�•••••CI •• IIQl!e.;.�••
••••••••Q.II.:..&nl'i$•.e•••••••• II••• IiI ••• II•••••3" !II.:I:I ••e••• II••••••••••••••••••••••C•••bli•••••
...

- .

..

'�i Ban(o índ, e.tem, de . .-Stá. Catarina S/A �Ii
'. Ji Matriz: 11'A JAÍ. -

. Enderêço telegrafico: « IN'C O » 'ii
- "
.!I ••
.. ..

i: Taxas de Depósitos ,- ii
.. ..

U ,. COKla� Dt MOUIMfHIO ',' CnHfA� n PRAZO:,- i : , ,ii
sã A Disposição' :

2%a"a.
.

Com aviso de 3Ó dias 4%a,_ a. ii
15 Limitada 3%a'. a,

'" " "60 "4V2%a. a. ii
::....Particular . 4°/09;. a - .", .',"! \�!., ·.90'rJ""Ji:·,;_,;;·,;;5:0Jo·.'a·'

..

··'·a'P::
.=' T.� L' .

� , .• ;.1 -.� ", -, ", '.� .

-"'.. - ", /,.. a.

!:, Limitada Especia14V2%a_. a, " " " 120 " 5Y2%a. a. ii
.a ". "1 601 ",.'
:: " c ,o. . ..anÇ>,;;. ;:+'',..�'��.!''::::��'lea .... a:_;·,,::

-ii' . 'DEPOSI):'OS POPULA-RES 5% . ii
• ::. • �-_;:: <- •• :'

- ...0:-- • t.� �; ;·:·"',:,ti ."._ �;''''._-'' :: ,'- :., .. _;,:
..

,
...._'.:) r, ::

'ii Agencia nesta-cidade à Praça Laúro Müller.esq. R Major,V1eira it
- II

-

- � ..... �

_

-

Il

ii Abrô urna conta no "lnco" e 'pague com cheque] g
=: <"'�-

"" • - •

n:
::::::::::::::::::i::�::::::�::=::::::;::::::::=::�::::=::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::�:-.

. . . .. .-' f

·Tembomgesto? '

Tome Café· . : ' O-R.
sta•. Tereza ,.

'Exclusivista no' Município

16-P

'to .".,_

LOUÇAS e-mais LOUÇAS

na" Casa· Erl;ita

.

h, • - .,.' • ".. . '_, .r : ••

. Médico
Ex-interno da la e 2a -cadêi�a de' Clínica Médica da

�
,

Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná.

Ex-estagiário no Hospital dás Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

'.,. ,

.1

Clínica e Ci,rUrgia Geral - Doenças, da Tirói-
de e do Aparelho Digestivo· Estomago - Fíga*
do e Vias Biliares - Moléstias de Senhoras
Participa quê 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 hora s.

CANOINHAS'_- Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina.
----�-_.---- ,

Marrnorirras � Decoraçôes - Desenh(;s -. Pintura!'
de Prédios em Geral'" Letreiros em qualquer

estilo' - "Laquearnerrto de M?veis�
,

"" -

, ..;'

Preços Razoáveis - Serviço Rápido' e Gararrtído Ô.

'
.• 7x

.

----------�------------_..--------�--

S,t\UlO
�

- ,','", ':_ :,
" 'Advogado

.

, :' r

�
.,

E;critoi-iQ:' e �residenci� '"

Ru� ,CoroTiel Ãlbuquerque>s/n _i Fone 205

: Canoinhas S. Catarina

...................
.

.

Escritório e. r�sidencia,:
Rua, Vidál 'Ramos Canoinhas 'S. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,1:'

·HOSPITAL· SANTA CRlJZ
....

� , , � '. ".:. -l .. ".
>
-,_

• >
.... , "':......

'. Assembléia Gerq_1 .Ordinaria
< J ;..,

De órdem do Snr. President� ; em confor�idàde coni;·os
estatutos sociais, "Convido os Snrs. .assocrados para a assembléia'

. geral oràinaria, a ser realizada' em' data de ll de Janeiro pro:"
i ximo, _.no. edificio do Hospital, com inicio pelas 14 horas, com a

'i .seguinte '
.

�
<

ORDEl\'l DO DIA

J) Apresen tação, discussão e aprovação do balanço geral,
. contas de lucros e perdas e parecer da "Comissão .d�
·Contas", com relação ao exercicio de 1952·, .',' .

2) Eleição ga ,"Comissão de Contas", para o exercício de
1953.

'i::' •

:., �
.. ;:4'� . 1'- -

Nota: Não have�do numero. legal na hora de!'ignada,' a
.

assembléia funcionará trinta minutos mais tarde, com

qualquer numero de prese�tes.- '.

� 41lx2
�.

RoLE< JiVALTER. - 1° Se'cretário

'VEND:E-S'E" em "Major Viéira',
-. , .�. +: ''": '1'�, '

',' . .
-

,

.' '-.

,
,
.':'1 c:asª ·.-dé�:morada, cQm 3112 patas. Preço 7.000,00

1 casa. de' morada, com- 6050 mts'i2 de terreno.

, .

Preço, 7.coo,00" cruzeiros ..
(j r:

1 ferraria com todos os pertences e maquinaria. '

.

Preço 13,500,00 cruzeiros.' .:

I ,.

Uma casá, com 1 data; nas imediações do Grupo e

do Colégio em Canoinhas, preço 25.000,00.
""' -: '. �

• :>-- • ..'

, 120' alqueires de terras, sendo 20 de cultura, co.n
.

otimas aguadas:' Distante' 'Ef klt. 'de 'M�jor Viei�a,
ao .preço de 120.QOO,ÓP .cruzeiros,
.'. .'0 .• �' _ •

• ,1". ..'
.-,

•

"

.�
..

'ufi .;au,tôI1?-0v�L Chevrolet, maquina retifícada, pne�ls :
"" :novos;· estefarnentó novo. Reformado em geral,';�

.�. ao -preço de 20..000,00 cruzeiros.
•

_.

. ....cc--

Uma carroça e um' par de- arreamento. Preço 3.000,00.

. I.nfórm,áções' com Antonio Maron BacH;
+, > ": " : "em Major Vieira 2x

. '"

a.ir. ia- *

�rinqu�do�. I_-C_'._aBr._n_a_v_Q._I._
O maior sor-ti ...

res, crianças,

ras para

•

Distribuidor de

lança perfume

Colombina

de festas,
etc.

. Máscaras e en-

feites de salão.

, Faça uma visita, certificando-se .dos preços

,. Afim de minorar o- sofrimento alheio. apelamos par!i os

corações ge.nerosos ? envio de roupas e sapatob usado:,;.

!li;" ,Lembremo· nos 'dliqueles que estão ur;ri degrá,u;a'biiJxo do

n()sso. Por m�lis pobres que sejamos, existem outrús 'qt1e nenhum

'l'écur�o possuem São para estes que pr'etendemos oferecer 'o que ar

r�Gâdarmosi proporc:ionando; àlgutls dias, ag�sa.l,hados e alimentado�.
'.

"

,', T{)d�s. as persol)agens jluskes de outros paizes", que I),os·

�lsitfmí,' são unnoimes em áfirmar que o Bra,sil é o pat&t cujos
Ii.�bftal)tes" pera 'bondade e' ge'nerosidadé d� éõração,. se. destaca
e.ntr� :os dema!'s, �"C9opereq)()s:, par� que tal-lmpres!':ão: ,seJa man

:hct r' auxiliàndb os rlO�sbs' irniãos necessitàdús. e sofredon�s.

Qualg�e[' 'donativo' poderá ser enviado na resid_:ncia de

f\lfredp 'GatCÍndá ou avís&r' pele: fone 261,:que será procurado. .

A DIREÇÃO DO CENTR.O ESPIRITA AGRADECE,
.�.' ,

�

;;; .

..
,

dOSÉ ZADOROSNV
.

,

GUARDÁ-LIVROS

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

gistro de livros, firmas, etc .

"PAPANDUVA .

,

Ser'raria á Venda
.

.

Vende-se uma, coínpleta'
com todos os acessórios, 'com
ou S�il1 �ÉI�uinã�.· 'Registra
da no L N. Pó

Tr�tar -nesta 'redação.

Vende-se uma .dmrnho
nete Chevrolet 28 ,.. 4 -cilin
dros, 'chassis' comercial, para
500 kgs. completamente re

formada, com pintura nova,

maquina nova e peças sub
selentes." lx

.

Tratar nesta redação.

VesÍida's bons! Vestidos bo
.

nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa,Erlita

Seja' ecônomico

20-12-1952

Canoinhas

, ,

crc LO.NEj'
.

,
.

,MONARK E "

PROSD"OClMO

"",Loutento':Ouba
�. ,

,R uà : Páúlã· Pe'reTra
r: '", .;!.

e faça suas compras na
' '.:,�:1l!E!iI"' iI9I!lI�"" �"'IIIIIIIIIII!!I_.;•., '"

Vende-se
,."" .',

- ,

_.
...

�

uma' propriedade 'C(�ITl ótima
instalações para qualquer in
dustria, contendo li'áílocomovel
de 8 HP, moinho para café e

outras instalações, Preço a com
binar com' o

.

proprietario Sr .

João' Zielinski em Papanduva.

v

Iimt}ldo rações'!
'

Quadros Santos; serviço
perfeito, f'. garántído. "

,,--.-_,;.. só-_.p.a
Vidraçiuià Ca�oiDhas Lt�a

Um presente,
comprado na

• ,Casa Erlita
sempre agrada

;

CASA A' VENDA

-',<

,;tia lefojõaria ... Suissa·,
de Guilherme J. À. Souza �

.

.y: S. poderá comprar re-:·
"

lQgios, bijouterias, ali
anças. aneis em geral,
,por preços razoaveis

Rtia Eugenio de Souza, pró-
.

ximo à Caixa Economica
..:."ç

....

_
• _ '-�. ",**

Vende- se por preço de oca-
. sião uma casa de madeira "8x9

(entrá Espirita 'l'Dr. Âl'fredo' Q. de Souza" �����;� ��n;e!h:��:i��a��on��
Canoi nhas .•

'

Santa' Catari na -

ou 'uma data a rua Tte.' Ary-
,Rauen em Paoariduva.·

'

NATA'L '<nos' 'PÓBR�7S . rratar com �Ali��do::'Trind�de
, em Major Vieira, ou nesta
2� '. Red�ç�G.

_ . 2. y-( (

Para o N�t(ill escolham dJiS
de já um presente que sem- :

pr,e agr�'da! Divãs i a Cr$ : .

<y -�51},fJO: Grupos estofados.

. �ColcHqes·, de mola.sde crina,
, '

�' ,611 de capim.

.•Tudo com" preços , especiais
r, 'para, o:",'Na4:aL ., ·.r�:,:

Façam, uma Nisjtq sem.ccompromisse á .

:Fabfi�a 'd�Estõíâ�êntos ';;'Ern8'8to;i�cfier
"

. :'
_ .. .

.� ,+
."

SENHORES C'OMERCIANTES"" "

Consultem· os p'r�;çÔ$
.

'e
.

J?eç;rt{la�ânha dê ô'.,

trigo diretamente" d� 'moinhô. -Artigo, especial. .

Moinho moderno c�m cilindro � ;aparelhâm�ó�o
<

completo.' M�q�iri�riQ ,"s�Uis$p�
,

/"," io�'�
... '

-
� . '"

Cor.re$pondencia para .Caixa,'Postal;'�'< ' e�nó,in,lJ-as< .

_

-

_' o' ,/ .;.'
_

" ..... ;:,
• �1·

. Gr.andioso Incendio

Verltadeira Queima de ,I_·rcado:r·ias·
Para finalizar o ano, a Firma Irmãos Trevisani Ltda., .

estabeleclda à Rua Paula Pereira, está vendendo
r: calçados tipo popular para. senhoras, por apenas Cr$ ,:
� 50;00 o p�ãr, e para muito breve calçados para ho-

..

., ifí"e�, ã Cr$ 75,00 o par, e mala-urna i,nfini,dade de

artigos por preços de v,rdad4'lir,ª pechincha,

APROVEJTEM

Irm�ãos', TrevisBni Ltda.
. R'ua Paula Pereira

..; " -� ..

"-.

Lenha' 'Picada' Antes. de decidir sobre
suas compras, veja a

Esposicão- Qe Brlnqu'edos' ,

t
"".

'
,

na Cás-a ErJita'
. '_ �

..

_ :i
.-l'
.....

':Grallde depósito á Rua

José Bo-iteux, perto daPon
.'

te do Rio CanoÍ-nhas..
':.>"

Fone 291- - ,:Proprielário
'. ,;-..,. ..

José C." de Oliveira
,o... � .•... :'

t·,
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� ce .

..'
_ m

i
.....
m BARBEARIA REAL· B 2. C'h'

-

": '. F.OTO JOAO �i !!tl!. de LE'ONAR'DO'
.

GA'PSK,I
. ,ar e. urrascarla, -, '

m
,,·ce·

,

«o �eu Fotógrafo»
m

m Deseja a seus amigos e freguêses, Pau I'.O� SO a, r" 5
augura a Iodos os seu� Ireguêses e ,mm Bôas Festas de Natal e um

.

_

� amigos, Feliz Neta! m
� Feliz e Próspero Ano Novo e Plóspero Ano Novo m
� · m
� � L· RENNER

cumprimenta seus ami-
PRINCIPE BAZAR

ta

I ,A :��'!o�'J-.. �. �Ja
. ,

.

. gos e freguêses, desejan- de Edgard Schwõlk �
I m sauda seus etntgos e fregueses eugu» do-lhes BoAas Festas e d d

.'
1: A. Ih 1: o

di !�
d B A

' p" N
. agra ecen o a prererencia que e 101 IS-

�m ran O oas estas para /0 alaI
pensada no decorrer do ano; deseja a m

m t; um Ano Novo, prospero Feliz Ano Novo seusfreguêses e amigos, Bôas Festas m
ce e venturoso e um Feliz e Próspero Ano Novo· �m m

I Um Fel iz Natal e um Ano c., a .!:9.lt,,[a d" Q},,[om' \tu,,, lodo. B a r 8" b'"f' o e d e r '.1� Novo próspero e ventu roso,
8�US crniços � admitadotes, a um li

�ce cge(i� âJIà.ta(" � cCYtósp�to An.o d' d
'. IIce é O que vos almeja a • eseJa a to os os seus arru- mce 6JTODO" são os cotos da

f B F tr'
ce g-às e regueses, ôas estas mm Oficina Relalllnago a: d c5

. �
r:J urma o ereno e Feliz Ano Novo

.
_ � m

� ., II

m Ad lf V ·gt \Bar e �RestaDraDte 8uaraDJ (AS,A. 'D·AS TINTA·S·." . �
ce ." o

.

o 1
de CARLOS. BREMER '

de Irtneu Constantino m

� cumprimenta seus amigos e distinta agradece a atenção que lhe foi distingui- augura'a seus Fregueses e amigos m
� freguezia, dese,jando-Ihes um Feliz ' da, e saúda seus freguêses e amigos,

um Feliz Natal e próspero e '!�

N I P A N augurando-lhes um Feliz Natal e �

m ata e r9spero no ovo
Próspero Ano Novo V znturoso Ano Novo m

� m

m BU R 'G'·
.

A R'D T' &' C I A J. C
A

f
REPRESENTAÇÕES E CONTA PRÓPRIA �

.

\

. . or e Rua Vidal Ramos, 33 -0- F.oue 125 �
ce

,

. • Ci\NOINHAS SANTA CATARINA m·
ce Completo sortimento novo de sêdas e artigos finos m
� agradecendo a seus amigos é Ireguêses, a preferencja, que,' Deseja aos seus amigos e fr,��uêses, um· �
ce lhes foi disfjnguida, deseje-lhes um FELIZ NA TAL

.: FEL.IZ N4T4L e Próspero ANO NOVO
.

m

m '. e Próspero A.1\jO NOVO -

�
'� m

; JOA'#I#,·O
-

Sr.. 'EL" 'EM·',...·E·. ' .: ÇASA VICTORIA
, I� '.

de MICHEL f- R'IMON SELEME w
� •

.'.

o' m

m saúda seus amigos e freguêses,' augu ran- "A todos os nossos amigos e freguêses, m
�> do-lhes BOAS FESTAS 'e um Feliz

'

desejamos um belo NATAL e uma m
ue e Próspero 'AuNO' NOVO, . ,',

Feliz entrada no �ANO NOVO
eD

m
" eD

, I Pensão e Bar Ca'xias, . VirgjJjo Trevisani (ASA DAS (ASEMIRAS �
, . de ESTEFANO ,BEDRITCHUK & elA. w

ce Cumprimentam seus amigos �e fr�guê.ses, augura a fados os
.
seus amigos e eD

I desejando-lhes uma Feliz Noite _de ' .j
:

,,'
.

f;eg\Jêses, um' '..� almeja' B, seus é!rrtigos e distinta fregue- m
F.·.· � Natal e uma alegre entrada Alegre, "Natal .�

.

urna Feli'z .'... <si�/'lífu feliz tlc1tal,'e um Ano Movo I�' ce no Novo Ano entrada no Ano Novo .prõsperc e venturoso eD
fa m

,! ' O PAPAI NOEL da BAR E RESTAURANTE

I Rodolfo Scheide I
·ae Casa Schreiber I DE HENRIQUE MARZALL.

, .... en
m agradece a preferência que lhe foi dispen- deseja a seus amigos e fre- m

I ce
" despede-se, 'e deseje .

' sada no decorrer do ano, e augura a ,..
.

F 'o N·t I
m

ce ,'" � todos os seus freguêses e amigos' gueses, um e IZ a a &1l
ae BoAAS FESTAS BOAS 'FESTAS e FELIZ

"

p
>

, m
I m ANO NOVO e rospera Ano Novo m
I' ce .' m

ce .' �
,

' .. 1m

.1
... Barbearia Scheffler Leopoldo Buba FC? TO UHLI� I

ce e Bar Amigo da Onça cumprimente seus amigos e Ireguê» sauda a iodos os -seus emi» m
.

� desejam a todos os seus .arnigos ses,' desejando-lhes �m FELIZ gos e Ireguêses, desejando» �
'I e freguêses um Feliz Natal e NATAL e PROSl�ERO lhes Bôas Festas e Feljz �'

. m. Próspero Ano Novo .

. ,ANO NO.VO
__

Ano Novo �
.i;i�a�ai5i;i�i7J�fji;iBi5i;j�i;i���15Bfj�i;ilílíB�a�fjfjlí�i!jfi�i!j�t;j�B��B�i!ji!i���BB�ai!jaBi!j�i!i�

� �J'

••

1;"

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alem disso,.,·i) nosso homenagea
do de hoje;, tern sido uma, figúré.\
de projeção na vida <da cidade.
Não há nenh:ur{;a' iniciativa de vul
to, gue não tenha" tido a, sua co
laboração, 'Óeixando ".í "inargem�

"

illgurad';,'''e, sobretudo, a)'concr�ti-,
zação. �de (lima 'aspiração' s�mpr� a

I )ime�tadil por ',qenç�i� .,Lins que,
<,

:na sua simplicidãde-' e :no seu nun

�a desm�ntido aInor c,á' tel'-r!' .de'
LauI'o M{iH�r, pfoc,ura,' déntro 'çl�
suà� pôssibilid�d��,. que IfaJaí se.
irItegre; ,ém definitivd, no seU des,"
,tlIm vanguardeiro, ,enÚ(� os seta!'
',rés d�.··tr,abalhàs �màis prestigiosos;"'"'�_
do�litórar·eatarinense.

.

,

� - '� .

,,�._. Daí;'.",é' inegavel, a: .ressol!ân!2ia","
,

"

-<;1e s'iIa" êompetencia, 'do seu Il:,lstro*'.
i-

'de serviços ':prestados' à economia';,'
catarinense, .'do"seu tino .de admi·

'

nistrador, a pénto -de, ferindo ,it sua
U;odestia, seu qeme �start 'sendo.. ��

I aimntadi para 'futur.o'·Governador�
de SaIÍtá cCa-tà.dna/'cdmo um dos�
_candidatos que ,,'p0de'r1}.reunir em':
.torno de, si, todas,ás f?�:ças politi- '('

cas do Estqdo. �. :,.
,,: �', - ,

D fato' de estar sendo', de quan
.
do. em quando.to seu nom� Íem
brado para ocupar esse alto'postoj�

'>�atesta, ,de ínodo elogu.eriie, que á �'
sua orientação, á frente do INCQ,

; ';;em' I}fletindô em todos os "seto
Ires, 'cat1jrinen'ses, C?Il1{) ..um�j, t;��er�;

�a 1noral que" p���isa ��r"'a:pr.os-ei:
Jàda: _a-fim-çle que "possa .servir;
eIlJ se'tor -m�is 'am.plp,'�- o qual e�

xige do ';eu ocúpante��n:ergia, .ca
pai;idade'ec traba'lhb,:� 'à .sua gen
'te 'é o Estado�" 1

,

.

'� _ t,' � �{;0 'i'"'
,

.�

"Jornal do' Povo","ql,Je d�sdé:a
slla fundação, sêompr� teve ein"Ge
Bési6� um a-mig.o"ésponfaj1eoYêfde
sinteressado.âestampa o seu ,clichê,
como umã homenage'in à�:'que s,e'
faz'·credo�. '7i:�r;;;;"

' .""

i, ���.
'"
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-

��
�

A (
.

S f d'
�",� João Baptista de Góss, escrí-

'.

�:
.

. esa " eze re O" �',�..�,' ,v&o de Paz, -Distríto de Páula
..

," Pereira, Santa Catarina. Faço�§� ., �,,� saber que pretendem casar-se:

�:: ,de SIEGFRIED' OLSEN ::� . �:l:i���i.�f!�es���Íl�, '��:�a�O:�
�§� ,�. �§� natural e residente em Rio dos
�' .. Pardos, deste Municipio, nascido�$� •

t f
'

· �\l� aos 23 de maio de 1929, filho

��� cumprlmen a sua reguezla, �§� natural de Laudomiro :Woite-
I?&� . �§� .xern e de Margarida Prusake.
�::� a,ugurando um-FEL'.IZ �§� 'Ela, solteira, domestica, natural
�� �*� de Pinheiros, deste Municipio,
.. N A'TAL P'

,

... nascida a 26 de abril de 1928,��,.
. e - - r'QSperO �§� filha de Ignacio Gelinski e de

�§� �§� M
.

G u k' Q b�.,.''''
. 'A'NO N'OVO ""*7,

arra e ms 1. uern sou er

.."'� '" � de algum impedimento acuse-o

�K� '- �§� na forma da lei.
�. � � � � .f. � � 't 't � 't .�. �� � 't, 't, � � ff � � 't 't 't 'Paula Pereira, 20 de dezem-,.�.,.)%".��fS ",__r& "'yo. *",._j)--$ "'.;I"'5"'.,y-&�"'�"'J$� """;$"'..,JI""$ "'...rs"'fl "'..r& fl"fi "'.;rS "'.;r,tÇ "'.;1"& "'..rs "'...Jri fP'"/$
.: -'

,

bro de 1952

EdItal

}1�Ji1��m&!;ur���,Q��&!�&!���fi1fi1Qfi1��
m m

1�',Lo','u,ren'ç.o Buba" I �o!�:;���r�::�!n
� 11o\oi: Avi'§a a seus amigos e fre-
m �

, m guêses, colonos em geral, que
ce,..' m recebe sementes de trigo, cen-

m" ,.. m teio, arroz e milho, para moa-

"'1 oFerecendo máqujnas de _� :::_:�:��::_". 4:
� "

escrever e ,de costura, 'I
� í-,

radios e bicicletas m
m .

m
m m

! saúda seus amigos e !
�, Ireguêses, augurando I
la1ehz Naja} e Próspero I
m-' A.' 7\T "m
ce' no lVOVO '

m
m m
�����aa��������BB���������

João Baptista de Góss
Escrivão.

Bicicleta
Vende-se uma, tchecoslovaca,

emplacada, em otimo estado.
Ver e tratar com sr. Alfredo

no Açougue Fiedler. 3x

Vende-,se '

Umtí casa' de madeira, em

terreno de .20x40, á rU2 Cuii.;
tibã'nos, perto go Colégio.
Tratar com Apolinário T��a

no local ou na �{'icolin. ,,<:X

-

Um Feliz Natal e um Novo Ano Promissor
é o que desejamos a todas as Associações,

Esportivas que lutam para engrandecer o
esporte canoinhel1se

: � r

O governo Municipal e os clubes
locais poderiam realizar em 1953
b velho sonho cauoinhense. Uma
praça a altura de seu progresso.
Em outras localidades o arrojo e

pujança de -seu po�o: construiu e I

hoje se orgulha de sua obra. JOI
çaba, Porto União e outros cen

tros onde o esporte �ão é tão di
fundido como Canoiuhas possuem
seu belo Estadio com! todos os

requisitos necessarios. -i.Devemos
lutar por este ideal. Canoiuhas re

quer um Estádio a altura '�e a fi
bra de seus filhos hão de dô.ta-'
si Deus quizer.
'o que' observamos tambem e

falta' de união dos clubes filiado
a, Liga. NãO' levam certas Dire
torias o esporte pelo caminho que
deveriam levar, um 'metodo de
puro clubismo' que somente pre
judica o futebol canoinhense se

fez 'notar. Que em 1953 haja' mais
:"'-.,w' .. _ .. 4

umao em nossas agrermaçoes, mais

camaradagem e menos politica e

então o futebol em nossa, Cidade'
terá maior impulso e estarâ pos
sibilitado a se colocar a altura de
sua gente. Findando-se ·1952 que,
se finde também os maus pres
sagios e que o animo a vontade
de propugnar por uma Cancinhas
esportiva sempre maior, seja o',
pensamento de todos que tem.em.

,si uma nesga de responsabilidade
sob o destino de nosso e'lporte. A
todas as agremiações esportivasl,
'aos seus Diretores e a.tletas, ao�
seús torcedore8 os 00S80S votos de
Hill Bom Natal ,e que 1953 traga'
consigo 8 concretizllção dos ideais,
de cada clube. Feiicidades 8 todos
e muito obrigado.

OBSERVADOR

Encenando 8S atividades de
1952, é justo que nos ufanamos
pelo que fizemos e tentamos fazer
em prol do esporte de bossa ter
ra. Canoinhas' nunca atravessou
fase tão satisfatória como no ano

velho que conta seus ultimos dias.
Al;;m do campeonato da Lec que
mobilizou o'município e atraves
sou as nossas fronteiras, vimos
um torneio de voley coroado de
pleno. exito.
Vimos o dinamismo dos adep-.

tos do Bolão que com sacrifició e
,

amor aoesporte não sucumbiram
deante da catástrofe que lhes des
truiu a cancha. Logo construíram
e continuaram a pratica do velho
esporte de Canoinhas, Em 1952
surgiu a Soco Esportiva Erval que
organizou diversas noitadas dan
santes, venceu galhardamente o

torneio de voley, está realizando
com exilo um torneio de pingue
pongue e pugna por outras moda
lidades de esportes. Temos tambem
o Bim Bam Bu., dedicando-se a

pn:ttic�do voley e basquet. Cons
tituido de elementos jovens já
construiu sua cancha e espera gran-
.rles realizações para 1953. No E
lite Tenis prosseguem as melhoras'
e ésta modalidade de esporte an

garia dia 'a -dia novos adéptos.
Como vemos Canoinhas está pro
gredindo no setor esportivo, po-
�m ainda 'falta muito. Em fute
bol por exemplp muito tem a de
�ejar. Primeiro nossa PI'a.ça de
Esportes, abandO'nada no ,campo
d'Agua Verde sem cuidado algum�

, Venda
,

de Animais
®@)@®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®�®®®®@®!�®@®®®®®�

,

m" BOAS FeSTAS e um FELIZ ANO NOPÓ, �
� , d

. ..... ®

® :', .,
'

� o que iJM eJ'e/am
. �

I flos,ê 9rfaria qurtado Primo e �amilia I
� '�.

a todoJ" OJ" J"e�J" par�Jíl.te.r, amigoJ" e jaiJorecedore.r :��®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®�

Uma parelha de, petiços brancos
Um, petiço Com um' metro de altura

Um cavalo marchador
,
Uma ,potranca meio sangue inglesa - registrada.
Duas éguas enxertadas peio inglês do Campo

Uma parelha de potrancas tostadas
Um cavalinho tostado
Um cavalo doradilho

i Vestidos bons! Vestidos bo':,
nitos! Ves tidos baratos!

sempre na
1I.cl:

Casa Erlita
'_-

Emoldur'açães!
,

,Qua,dros Santos, serviço,
p'er�eito P. garantido. y. I

só na
.

'

I

.vidr,�çaria C�noiDhas Lida

�'Na- Relojoaria Suissa
de ,6Uil�erme J. �. Souza

:-V, S.poÓe�fr comprar re
_lbgiQs,;-bijouterias, ali-!
anças, anels em geral, I

por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró-
ximo à Caixa Economic.a

"

VEN,DE-SE

Negócio
de ocasiã.o

Está no fim�a venda' de
datas e algumas eas8$,
para móràdià e ponto "

de negocio •

.Aproveitem,

Seja ,econ,omico

Casa' Erlita
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I A
..

�.lfâ.iatari� Arrierica�á' '0'".
. "R" • .... .

D,etrich .Sie.ms Bc. C.ia; Ltda.I.'I ' ."' de ]OAO GAPSKI
A

• t t o I tt e r ..... Esq�adrIas de MadeIras'
A

' •. m
ae QeseJa a seus amigos e fregueses, " auguram, a todos os seus Ireguêses e m

� ;

Bô��, Festa,s de Natal -e;f lJm � Vulc�riisação
.

ae Pneus'
.

amigos, F_eliz Naf41 e- Próspero '�
ae ,

Feliz e Prospero Ano Novo Ano Novo m

m MICHÉL SELEME cumprimenta' seus arni-
.

, 'jg_
m

. . COMllRCIO gos é freguéses, desejan-, Traosp. 'WoUram Lt4a.1ae AGUA,VERDE ,"''''' : ,CANOINHAS. ..... .'
. -

�
ue d Ih' B A F

.

.

"" ati
ue �aú1_a seus ",amigos. elteguêses eugu» ,'. 0- es oas· estas e· agradecend� a preferênci� que lh� foi dis- m
ae rendo Boas Festas para o Natal pensada no decorrer do ano, .deseja a m
ae .e um Ano Novo, próspero' ,Feliz Ano Novo setisfregu�sesearnigos,.BôasFestas. -m
ae e venturoso e um Feliz e Próspero Ano Novo· m
ae· -

-
" m

m '

'. " ,. I
_

" m

� Um Fêliz Natal 'e um Ano

C' I'" -R d "'li Carmem Davell
m· Novo prósperoe venturoso,' ar, OS"', a' -O"'

'-

<•• '·.COSTUREIRA
.-

"�.
i

< é o que vos almeja o '...
_ ... deseja a t?dos as �eu_s ami� 'I

ue] B"
.

C' c: rv �

1 novo Rroriefário do
�

.

gos e fregueses, Soas Festas m
tm . ar e" ale _yero a .'

,

.. ". .
. '�

� '- -CO·NTINENTAL> HOTEL e Feliz Ano-Novo ra
�. . D�

�
. .

! �

I Representações·' Bastos deseja a seus freguêses e ��igos:' ·tué:lovic� Dambrovski m
�, cumprimenta seus amigos e distinta' um feliz Natal· e Próspero" 'Iu,guri a seus Freguêses e ami\gos, m
m freguezia, desejando-lhes um Feliz

Ano Novo .

um Feliz Natal e prqspero e �
� Natql e Pró_spero Ano Novo venturosQ Ano Novo'

« ._�:
ae m"

! A. p!ietã�!CH . FARMACIA AllAGE I
!ae'" m

.

m "CASA ERLITA
" Q!'seja 11.0$ se.gámigos e freguêslIs, um m

ue deseja a "todce um FELIZ NA TÂL' e Próspero ... m

m ANONOVO" FB�IZ N4T�L li Próspero UO NOVe �
; m

I· HUGO B�Al!HARDT "AJwin F.:,G. BueJke E
na Felipe Sehmidt - '\ _' ,

_
_

_ .... ltt
�

-

\
. " '-

' Fabrica de Sabao ' m
ue saúda seus-arrugos e freguêses, augu ran- " '. ,,'. o_" m
tte, d -Ih ,'BOAS FESTA'S e um Feliz oumprlmenta seus amigos � fregueses, desejando-lhes m
ce O es

p
, NO' NOVO if. um belo NATALeum�>F�hzentrad&no AN01NOVO,m

tte e raspara �A .

, m
�.

'

m

m
�

Aldo· Pach·e"o dos ReislRepresen.açõe�
_

� i-'
� ." .'

.

�
, � TUPAN L.da. m.� augura a todos os seus arnigos e I,. • _ �.

' m
na

. freguêses,um' al,mela a seus amigos e. dls!mta �re8ue- ,ta

� Alegre Natal e uma Feliz zte, um-Fe!iZ Natal, e. um ·Ano _NoY�_ I-
ae entrada no Ano Novo' prospero_ e venturoso -

m
� ��.
� ,-- ALFREDO F�I-EDLER MIGUEL LESSACK �

"

m ER.NESTO I�ISCHE� ÀÇOUGUE _ Alf�ia.taria e,:, Bela Vi�ta do;J'oldo �
Ele' Cumprimenta seus amigos e fregueses,

agradece a preferênciá que lhe foi dispen- deseja, a 'seus amigos e ,fre· m '

1m ' desejando-lhes uma Feliz, Noite .de ' sada no decorrer do ano, e augura a
'.' -: ati

� -s.

I
�

I
_'

d
>

t�dos os seus freguêses e amigos, guêses, um Feliz Nalal m
t.4Il Nata e uma ô egre entra a BOAS FESTAS e ,FELIZ .,' P

-- m

m '

no Novo Ano' \ ANO NOVO
. .

e, rospera,
i

Ano Novo I
ae. ,m

; Emp r era Indu s�t ria I e Oom e rei aL FUC K t td a��
, I

ae·
.

.,
- .' eD�

m - Ag.:adecendo à preFerência dispensada, deseja êi todos ·um
.

, �

I FELIZ N
.

TAL ..

'

I?r6spero· NO "N'OV91'
����EifU�����i5����t;j��a�a�fjafj����fj��fj�eU;j���ce;af!jafj����ai!i�;a;aEi��,fj�'���ii�
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'
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Pelos Lares e Salões

Noite de Belém
CARLOS GEISER

Em Belém, na noite santa,
Naaeeu Jesus o .Rei;
Trazer ao mundo a nova -

Por nós cumprir a lei.
Cantavam anJos:, "Glória"
Nas alturas, nosso Deus,
Prazer 'aos homens todos,
SÍIiI, aos queridos seus.

JOl5é olhava humilde,
Com' os cuidados seus;
Na simples mangedoura
Nasceu o Me:qino Deus,
De face sacrossanta
E um divino olhar;
Sôbre. a modesta palha
Maria O foi Deitar.

Nos campos, aos pastores
Um anjo anunciou:
Ter em Belém nascido
Quem Deus enviou
Em grande multidão,
Em côro de altos' céus
Contaram-muítoe anjos
Louvando "o eterno Deus.

Seguiram 015 pastores
O rumo a Belém,
Saber que sucedera
E ver"o Sumo-Bem;
Acharam o Menino
Em "risos divinais,
Deitado em rude palha
No meio de animais.

OI!' ,l\!ilgos do Oriente
Vieram "para O adorar,
Seguíram sua estrêla
Em longo 'caminhar, _

E mirra íneenso e ouro

Vi��am Lh,e .trazer
,

E com amor mais puro
A Jesus oferecer.

.

," ,- "','

ANIVERSAIHAM-SE,
,�

,

c"" ,.. ,

Ano 6 - CANOINHAS S. Catarina, 24 de Dezembro de 1952· ,N. 235
,

Grupo Escolar "Almirante Barroso"
te mezes. Nem a xoz das mes

tras, nem à breijerice da crian. '

.çada, nem o arrulhar da .mocí- I
dade. Silencio, apenas. O justo'
repouso ás abnegadas professo
ras. O recreio ge quasi três me
zes à menínàda conterrânea!

,O estabelecimento de ensino
que honra _ e dignifica as mais
caras tradições da instrução pú
blica catarinense; o Grupo Es-

, colar que tem como patrono o I

marinheiro imortal das glorio
sas epopéias, depois de haver
'cumprido a sua nobilitante mis- "Correio do Norte", que com.
são no corrente ano letivo. de-

preende e admira a monumen
pois de haver formado mais u- tal obra do Professorado ca
ma turma de Regionalistas e de noínhense, homenageia-o, com a
haver ministrado a luz do SI1-

presente nota, na pessoa da '8e
ber a centenas de patricios nos- -

nhorita Natália Bojarski, culta e
sos, a 14 do corrente, domingo esclarecida Diretora dó Estabe
'proximo passado, realizou as fes- lecirnento.
tas de encerramento do ano le-
tivo de 1952.
Empolgantes festejos, da nos

sa mocidade estudiosa! Festival
do saber e da íntelígencía

'

da
mocidade canoinhense!

O sólido" casarão' construido
na Interventoría do CoroneL.\
J�stmano Ramos vai permane
cer envolto em silêncio duran-

Integrando a turma de Diplo
mandas de 1952, da Escola Nor
mal "Santos Anjos", de Porto
'União �'como aradará oficial,
'recebeLl seu Diploma de Nor
malista, a ro "do corrente, de-

Ajuste de, Nupcias pois de brilhante curso, a nossa
,

,', conterrânea senhorita Maria da
HOJE:· Sra. Ceci, esposa do' A oito do corrente contrata-" Luz de 'Paula 'e Souza; filha di-

sr., Adauto Allage; sra, Ana Sil-, t di leta do casal Artur de' Paula eram casamen o os nossos, .I?, Souz�a' e Zuê Car:n'eiro de Paulavia, esposa do sr. Ciro-O. Bastos. � tintos conterrâneos sr. Seleme' • ,

ÁMANHÃ:- Sr; José' E. Uba; Isaac Seleme, filho do sr. Isaac residentes no vizinho municipío
sra. Nêzia, esposa do sr. Frederi- Selerne, de sa,udosa

-

memoria e
e ligados, a nossa terra por es

co Sachweh: sr. Oswaldo Haenacb: da Exma. sra. Dona' Julieta A- tJ.:-,ei,tos laços ,de parentesco.
sra. 'Alida, esposa do sr.', Henri- brão 'Selerne e a prendada se- <, Nossos, cumprimentos.
que Linemann; srta Mariria Luci nhorrla Edith 'I'érezinha�Tack, -

_....... ...... _

Ferreira; srta, Francisca, filha do ,filha do' sr. Luiz Eugenio Tack
sr. Frederico, Werda1í; csr. Paulo ex-vereador múnícípal e pres
N. Müllt;_i' e seu filho Rogério. -: tigíoso líder politico e da Exi'na.,

,DIA 26:. Sr. Ithass 'Seleme,
Sra. Dona Ema Stulzer Tack.

mui digne gerente das oficiôas im- O esperado acontecimento en

préssoras desta folha; atualmente cheu de satisfação e júbilo o

em :Espirito Santo, em viagem de vasto circulo de relações dos
"

'

recneio; meillil'o,-IT,Dl'lé, filho DO sr. dóis jovens conterrâ'heos 'e das,
Ananias Pet"Fi[jteKi1k. 'suas exmas. famílias.

,

, .ID�v�";.27:- -Sra./N;air, esposa do" O jovem Seleme ISflac Seleme
, �,Br;;*�}Íjidio Zaniolo! funcionário ;catêgorizado-"da A-

-t).; iDi-t��8:-' 1aJm�r, fÚho, do sr.

I,
gência do Inca em Canoinhas

Fi'aI.lcis�o A. Pereira; tlra,.Edith: Adjunto do Promotor Público

esposa doesr. Qsmar,io·D�yet. em exercicio ja ha varios m�zes

>,DIA 291�:Sr: Dr. RéIT;t�Cubas; na Comarca, pelas suas qú'al-i-
sra.' Anita,,' ·,.esposa do:- sr., Léo,

dades de !lQmem de escól; pélil
Fieund; sr. Ánanias Petrintchuk;

sua jovialidade e irradiante sim,-<"
, �f�:' l\darta;� eSPo,sa ,do sr:' João patis é uma dessas ,figuras qUe

L'�. se impõem, que cativam já ao

Wi�nit::�v:skitOsmar ,Ne:y, filho do
primeiro contacto. Filho extr,e-'8P. Rod{)lfo _Jablonski; sra. Tl�o� mQso, amigo dedicado, o seu fu-

'

mazia, esposa. "do si. F., Werdan, turos e vislumbra promissor, bri-
DlÁ 31,:· .S��:Pa-Ú11) Wiese; Si- lhante. Amigo desta fblha, cre

riil'a, iilhá do sr. �Jair D. da Sil.::' - jor àa nos'la admiração, faz jus
veirá,; sra. Irene, esposa 'do sr, ás melhores; saudaçQés' que Ipe
Louren..,ç-o",;;Buba;' sra. Mira', éspo·', . enviamos daqui cumprimentap-

< sa dI) st':;;'teone'l' Barcelos; ,\nto· do, tambem, sua excelentíssima
"rÍia Rosn filhá do sr. Walter Witt. noiv� e seus famili�res. 'L.,

•

DIA 1°., 'DE -JANEIRO DE \�
1953:- Sr. Pastor George Wegger;
s,ra, Hilda, esposa, ,do Sr. _

Henri.
que Soetberl_; sr. Joãó' Seleme; E
gOl), filho do -sr:�-Dietrich Siems;
meniria Beatrií;-;�.(iJhúdcÍ sr. Ven.
delino eKlpck.

' ; ,

- DIA 2:-' Arieta, filha do sr.

"' H,eTciljó. D. da Silveira; sr. lá.
r()Bla� Sidora-k.

, "DIA' 3,:· Sr. AJ;ttir Bauer; sra.
, Zoraide;' esposa do" sr. Francisco
Zaziski; sr. João -Rütqllevicz ..
DIA 4:· Sra. Vva. Clíalbie Se.

leme; sr. Lê(j Freund; Sra) Paula,
espósa dQ ,sr. Guilherme Mohr;'
Maria Geni, filha do sr. Vicente
N:ovak,

,

DIA 5:· Menina 'Jane 'Cherem,'
filha do sr. Jair CÔrte.

'

DIA 6:· Sra.. Etelvina, esposa
do sr. Afonso Wiese; sra. Edel-�
traudt, esposa do sr. Werner KeJ,
Dei'; sr. Antonio J. dos Santos;
sra. Almira, esposa do sr. Joeé
Maria Furtado Primo, e séu fi
lho Jason Cárlos; Lourenço, filho
do sr. ViJente Novak.

DIA 7:- Sra. Adalsiza, esposa
d? sr. Willy Pr.Le�e;
DIA 8:- Sra. Amalia, esposa do

Noivado
Em Campo Mourão, Norte do

Paraná, onde residem, contra�
taram casamento a senhorita
Maria Amélia, filha do' casal
Evaldo Garneiro e Judith Ehlke
Carneiro e o sr. José Roth, fi
_lho do casal Waldertlar Roth e

Aurefentil Brandalize Roth.
, ,

Nossos melhores c,umprimen
tos e votos de felicidaaes1

sr. Jorge Stoeberl; sra. Nadir, es

posa do sr.' Alvino Kohler; Jan:'
�ira, filha do sr. Henrique Passos;
Vilson, filho sr. Vitor Tomatcbitz;
MaTly, filha do sr. Valdemar
Kl'eis; sr. Justiniano Quadros.
DIA 9':- Vv�-.. Frieda'Kreis; srta,

Salua e jovem Saj_y Se'leme: Mar-'
cos Cesar, fiHío do SI'. Celso Rauén";
srta�: Natlyr, filha do sr. Ricardo
Tavares; sra. Aoa, esposa do '�r,.
At;àide Emidio;· sr. Luiz Pacheco"
dos Rejs; sra. Gabrielá, esposa dó
sr. Augusto Sabatke.

Aos aniversariantes, nossos pa·
ralílens, com votes de perenes fe·
licidades.

Bandeirâ-btes da 'Era ,Mec8nícá
/

'

Completaram com'brilhantis- 'Atendendo ao apelo da Pá- e às providencias surgem em
mo seu, curso ginasi�l n0 colé-. lt t d

'

t'd
gl' N S' h ',' a Ló' d iria, para a Ctl ura em gran- o os os se.n z os para m{J-
o 'ossa en ora e ur es di; ,

.'
Ih

.

t b
'

't(C' '., ') d' t' 't h' 't e esca a do rez dos cereazs, orar o m ercam 10 en 1e a
aJuru a� IS ln ,as sen oq as l' d

'
.

h 'd dA" d h
Nel'd ,�s·,

/

C' "'R l'
c o avra ar canotn ense mo- roça e a el, a e. , 'l'n a a

a oRres -orrea e ase IS, b'" ',', . -f: •

d 'd'd
'VI'

.

S li '

d'I t f'lh
' thZa11do seus recl;I'rsos, far- poucos dws, ,Ol ea z' o a

.l ana c _;amm, 1 e as 1. as
respondeu plenamente a es- instálaçãó em' nossá cidade

dos. Srs. V:readores Dr. Rlva-
c

• peclativa obtendo a' 'maior . de uma' Agencia do Banco do
daVla Corr�a e Carlos Schramm7> safra de 'trigo verificada" até Brasil, a q-ual fina1�ciará os
respectivamente. hoje em nosso Município. lavradores que ,desejarem. t-
As distinta� ginasianas e seus O lavrador de Canoinhas fetuar einpreenditnentos que

dignissimos pais nossos para- ve2!.ceu a batalha da produçãO venham melhora-r,a produção
bens. dQ trigo e conquistou uma vi- 4e suaS lavouras e pecuárta:.

tória que ficará 'mar:cando 'Verifiéa-se, em.toelo o, mu

éPoca na histór:_ia do Muni- ni(i;ipjo" umà mentalidáde 0-

cipio.
' � ,

... tiníiSta quanto á mecanização f
C o n c o rré te grandftl1iente da lavoura, e muitos ·lavra

para o êxito da campatíha, a dores adquiriram este al10,
fibra e.xlraordfnaria 'âo ho- 'conjuntos' mecanizádos, para
pte11t do campo e u assistên- facili-tar q al11qino -da, terra,
da infatigavel da Associação u semeanç'{l e a coIh '(3Íta. .

Rural' de Canoinhas ao la- Em algumas' localidades,
vrador.

.

'-

{vrq1n orgamzadas sodeda-
Não fosse a distribúição, des para a aqüís,ição de má

Sr. Antonio Andrade no d"vlid� te)ldlpO, das,�e111�n_., qz.tinals. !�l1d'lOs13' um exMtmplo, tes se ecwna as e a aquzsz- na co oma e arra ansa,

ção de máquinas' aprofJria- onde os colonos adquiriram,
das, estaríamos muito aquem em 1948, uma trilhadeira, a

do resultado satisfatória que qual em' apenas três' safras
conseguimos.

'
'

lhes amortizou completamen�
, Mais do que tudo, 'porém, te o capital aplicado.
agradeçamos a Deus o bom Entusiasmados ptlo suces·

tempo -que nos mandou, per- S'O obtiao adquiriram, no cor

mi/indo que as diversas fases rente -ano outra trilhadeira
da ,cultura se' completassem mais perfeita que a primçira,
normãlmente. '. por Cr$ 35000,00.

'

O :homem do campo -alia- Em localidades, onde o ter·
do ao, da cidade, vai aos pau. reno seja favoravel á meca
CO! construindo' uma nova ftização, os colonos pode.rãO
rase"para a lavoura. Ambos . mediante, o cooperativismo,
integrados no propósito fir- mecanizar suas lavouras, aU'
me'de melhorat o padrãó de mentando, desse modo, a pro
vida pelo aumento da'produ::' dução, diminuindo os gastos
ção, estão transfor.mando á e poupando trabalho. (

.

olhQs vis�os o, panorama a- Aqueles que possuem capt-
gricola do Brasil. tal sufiCiente não vacilem;
Comercio, lndustrill e�.La- dirijam-se, sem perda de tem·

voura nao podem presGÍI1'dir
'

po, aos encarregados da' re-
'. um do auxilio 40 outro, assim vendq ou ao próprio Govet-

,

'co'mo, li. ca6(Jça; tronco e mem- no e 'adquiram as máquinas
bros num corpo hum'ano, $e que lhes abrirão as podas de

co,ordénam para proporcionar uma 'riqueza p-ermanente, e 0
__

a vida norin,al do, i1ü,lividuo. titulo sumamente honroso, dAeFt'lizmente, emboahóra, os BANDEIRANTBS DA ER
Podéres Federal, Esfjldua[ e MECANICA.
Munici.pal" compreenderam, a M, ]. L.

1
,
llecessidade '4essa coperação, Agente FLoresta

Diplornandas de
Porto União'

,. ,

.c.

GINASIANASi',
'N�ida. .Soares ,',Corrêa
eRosélis M. Schrarnrn

Dr, ,Jorge, Tramujas
'Em gozo de f�rias chegou a

CanoinhRs o Dr. Jorge Tramu

jas, ilustre médico residente na

Capital Paranaense, onde man-'

,tem grande cJ\nica junto à Ga
sa-de Saúde Santo Antonio.,

O ,nosso, ilustre conterraneo
Antonio Andrade, destàcado fun
cionário dos FrigoríÍiços Armour,
de São P�ulo, aC0mpanhado, de
sua excelentíssima esposa,

I
sra.

Divair Côrte Andr,ade, encontra:':
se. entre nós em visita 805 seus

familiares e amigos.
-

,', .-,

Nossas melhores boas víndas
aos ilustres visit�ntes e àqueles
cujas presenças nãó 'anotamos
ainda.

Nascimen,to
, Com o nascimento, dia 8 do
eorrente, do robusto garoto João

Osny,··acha-sf' em festas ÇJ ,lar
do sr. Carlos DoUa exma. esposa

<Em Circu,ristancia-s trágicas,
fal'eceu ..dia lO, em: Marcili:o Bia·s '

com-a 'idad� de' lO anos, o me

nino Nelsem; filho' do sr. ,Fran-
cisco V.oigt.

'

Pêsames á fammà enlu�aqa\, '()-

DA CADEIRA ...MINHA
FREITAS DE, OLIVEIRA

, (Transcrito de "O Mundo", do Rio, 'Ed, 8-11-52)

_
Falando á imprensa .rie Curitiba. o sr. Plinio Can-

,�'t�óhede, atualmente na presidencia do Conselho Nacio- •

,

nal dó Petróleo, informou que, no próximo qDO" serão
perfurados POÇ('lS de petróleo na região de Jacarezinho,
no Estado do Parana.'

� .' ,

.
Á notiêiá em -ápreço vem confirmar a' existencia

de um I?lamo de
..�tl}rações, a,br�nge�do os sedimentos

gonduanicos d� baêl�?�/�aral�a, mclumdo. os. devon�a
nos, que o geólogo Euzébio Paulo de Üliveira muito
acertadâmente considercu como fontes,matrizes do pe-
tróleo no Brasil.' -

"

,"
.

, Como passo inicial desse plano de pesquisas petro
líferas, foi executada, bá -cerca de um mês, com apare
lhamento modernizado, nas proximidades da localidade
de Angatuba, Estado de São Paulo, urna grande perfu
ração, ainda em prosseguimento,"cuja repercussão ultra
passou as fronteiras do grande Estado.

Agora, caberá' a vez ao Estado do Paraná, em cujo
planalto sedimentar dever-se-ão fazer novas sondagens,
pois, as que se fizeram no passado não obedeceram a

Um plano sistemático de perfurações mesmo porque, na

quela, época. o aparelhamento 'era deficiente � inade

,quado, Diga-se, de passagem, que as perfurações na ba
cia do Paraná, no planalto sedimentar, aparentemente
fáceis, são, entretanto, dificultadas pela 'presença de len
çóis de lava basáltica, que se intercalaram entre os se
dimentos, de sorte que para perfurar trecho'> de lava é'
necessário o emprego de sondas poderosas. que consi
gam romper a resistência da rocha dura 'e, reencontrar
os pacotes de- sedimentos, onde podem ser encontrados
o petróleo, no sub-solo.

"

Já que o C. N. P, muito acertadamente, está rea

Jizándo sondagens na bacia gonduânica do Paraná, cha
mamos a atenção do sr, Plinio Cantanhede pat:a-a con

veniência de se fazer nova sondagem no LOCA'L deno
minado AGUA VERDE, municipio de CANOINHAS no

norte do Estado de Santa Catarina, local em que o en

genheiro Axel Loefgren realizou, em 1932, UMA .PER
FURAÇÃO que. não pode ser levada a termo, por ter,
sido feita mudança na direção do então Serviço Geoló
gico, tendõ sido paralisada aquela sondagem. ,Note=se
que, quando a mesma foi abandonaria,' na profundidade'
de 655' metros, o refer'ido geólogo. constatçu a presença,
de VESTIGIOS POSITIVOS DE PETROLEO ,

I
"
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