
A Avicultura e, 'a COA,P
Pelo Dr.Apolcnío Bouret, Pre

"sidente da COAP,'acaba de ser
baixada uma Portaria, proibin
do '8 exportação de aves, ovos,
cereais e outros' generos de pri
meira ,necessidade para fóra do
Estado. Muito bem, até aí, urna
.medída muito acertada, visando
a eC.0.;D.oqüa do Estado' e os fn�
teresses do povo catarinense.
'Parece-me um formula lógica e

democrática.
'Eu pergu:ptó aó Dr. Bouret,

se os estudos e as sindicancias

preliminares foram feitas, se os

Criadores, 'Avicultores, Indus
triais e demais prejudicados pe
la' aludida 'Portaria foram con

sultados. Foi feito algum levan
tamento nas classes, para saber
se há excesso de produção ou

não? Os Granjeiros e os Indus

triais, forneceram alguma nela
ção ã COAP, "dando a exata

produção e o' mercado de éon!
c sumo? Terá ainda o Dr. Bouret
coríhecirnento dos contratos fei
tos com firmas estabelecidas em
outros Estados? Terá o DT. Bou
ret previsto o enorme prejuízo
que tal Portada poderia causar

quando as classes não foram an

tecipadamente consultadas? Te
rá ainda previsto que o proprio
Estado de Santa Catarina, não

pode consumir- sua propria pro
dução? NÃO. NÃO. Nada ({isse
foi estudado, nada foi, feito em

bases' solidas nem concretas, re
sultando pela sua falta, conse

quencias' desastrosas e desespe
ro no meio de todas as classes

produtoras. Creio, ter recebido
Q Dr. 'Bouret, nada menos de
2'00 telegramas e um grande
numero de cartas, dos Erefeitos
de todos os municipios produ-"
tores' e das partes interesSadas.

BUR08RACIA, sempre BU
ROCRACIA • o prego no sapa
to do BrasiL',�umeros funcio-'

náríos servinêf;!tl�e intermediá
rios das partes interessadas e

prejudicadas, deixando outros
afazeres de §l1as repartições, pa
ra as transmissões ,dos mesmos

.telegrarnas. E tudo isto, porque
no nosso Brasil, as. Leis, os Pro-

.

[etos, Portarias e Decretos, são·
lançados e baixados sem o es

'tudo necessário, diretamente ás \

partes que serão atingidas.
O Dr. Bouret ignora que em

Canoinhas, cidade onde resido
e possuo 'uma granja de aves

combatentes, existern , outras'
granjas, de outras raças" com

uma. produção de 600 dúzias de
ovos mensais, alem do elevado \

numero de aves. Ignora ainda

que temos cinco moinhos de tri

go a ,cilindrá, alem de muitos
outros a pedra. Não sabe que
,Canoinhas é o centro avicultor
do Est.ado. Tambem nã(, sabe
que no pr:oprio Estado de Santa
Catarina, cada municipio tem a

sua' produção, não ,comportando
o re.cebimento de aves, ovos, fa
rinha de trigo e outros cereais,
de outros municipios: Creio não
ser tambem do seu conheci,men
to, que a propria ,cidade de Ca
nüinhas e distritos, não conso

me 10 duzias de ovos por dia:'

E o que fazer com tanto es

toque de aves, ovos, farinha de

trigo e outros cereais, se' não
_ procurarmos mercados em cu

tros Estados?
'

Tudo faz crer que o Br. Bou-
.
ret ignore, pois dian'te de ta n tos

telegramas que recebeu do Pre- .

feito de Canoinhas, deixando a

disposição 600 duzias qe ovos e
,

uma grande quantidade de fa�
rinha de trigo, sem tomar Uma

. providencia definitiva e sim so-

,

!
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Noticiário da A. R. C.' A.
Adubo para Trigo

A Associação Rural de] Canoi
nhas recebeu, quarta feira última,
um vagão com 375 sacos de adu
bo para trigo, "HYPERPHOSFA-

'

TO", destinado à 'revenda aos

seus associados pelo prêço de cus-

CiDeTeatrôVera Cruz
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas
A película para aqueles que pos
suem espirita aventureiro. Niu
guem seria capaz de imitár ta-

manha aventura

Continuação da Série

Mistéri'o do Disco Voador
IMP. ATE' 14 ANOS

x,x x

.Arnanhã em Matinée ás 14 horas

REPRISE
CENSURA LlVRE

x x x

AMANHÃ:- A's 17 horas

Erro Judidario
A "Columbia PictUl'e� mostrará,
cenas inéditas, numa pelicula, que
manterá o espectador em «suspen-

ses» durante toda a história

CENSURA�LlVRE
x x x x

AMANHA A's 20 horas,

mente a responder telegramas
.

pedindo esclareêtmentós e mais
esclarecimentos tão desnecessá
rios, tudo faz crer ainda que a

ele, não importa o prejuízo de

;quem quer que seja. Importa a

preservação da BUROCRACIA,
a troca de te.legrarriãs - as reu

niões, as' conferencias, sem, que
deles e delas, nada de util e

proveitoso, sejam dados. Quer ti-
rar o ânimo, o incentivo daque-
les que necessitam trabalhar na

terra, na j_ndustria, daqueles que
'querem derrotar o "slogan" N O
BRASIL não CRIA, não PLAN

. TA, e os seus filhos, querem
apenas "sombra e agua fresca".
Represento, Dr. Bouret, o sen

tir de uma classe, que está com

os seus depósitos -superlotados,
aguardando urna decisão- a-rriais
de trinta dias. Posso lhe adian-
.tar ainda que das 600 du�s de

ovos, pouco se pode aproveitar.
Uma classe que julga prejudi
cial a GOAP, quando ela na re-

.

alidade, foi estruturada em ba
ses muito elevadas, no interes

se de um povo, mas que não
está sendo bem interpretada, de
vido a essas iniciativas como a

Portaria que V. Excia acaba de:

baixar, iniciativa sem o exame

prévio e minucioso, sem a con-
,,,, Selvas da Morte

surta antecipada, as classes que
incognitamente trabalham para
o engrandecimento de um Es
tado e do Brasil.

Julgo que a COAP e demais

Organisações de controles, de
verão ter em suas Diretorias, ho
mens que tenham conhecimen
to verdadeiro dq 'que seja "criar

galinhas e beneficiar trigo", q�e
conheçam também todas as Or

ganisações de=tonos os municí
pios, do Estado. Elementos que
estejam sempre em contactocom
os meios produtores, ouvindo as

.suas necessidades e solucionare
do os seus problemas. De outra
forma, como está agindo a

COAP de Santa Catarina, terá
forçosamente que caminhar pa
ra o completo fracasso, quando Tyrone Power, Susan Hayword em

bem pqderia servir a todas as Correio do InfernQclasses e evitar a especulação., '

P d
.

tífí f it
Ela prometeu mata-lo, mas corno,

o e-se JUS.I tear .per e a-,
-

se o amava" tanto? A fome do
mente a Porte ria do Dr. BOJJ,ret, \

.

P '..J t d CO "P ouro, da aventura, da conquista ...
reSl\olen e a , .... " mas se e-

. .

la recebesse, em cada "municí- e ainda o grandioso
pio, a colaboração das Goleto- Erro J.ud,idario
rias, por exemplo, e estas, in
cumbidas pela mesma COAP, se
encarregassem da fiscalização,
dando livre transito, em tudo

que exceda 'nos munícipíoa.Mas
não, 'estando a Direção da COAP
na capital do nosso Estado e os

elementos que dela fazem par
te, nãó possuindo conhecimento

algum do que produz. cada mu

nicipio, como poderá ,essa mes

ma COAP, de um momento pa- 'i
ra outro, c0nhecer as nossas n2- Icessidades? Não pode em hipo- I

I

tese alguma, fazer prevalecer a I'sua vontadE-, levando de venci
da as partes' interessadas, pro-Ivocando sfi'mpre viva indignação

,
entre as classes produtoras,quan- '

do as' mesmas possuem como

, 'certos, os mercados que com tan
to sacrifício foram conseguidos,

E· Finalmente, Dr. Bouret, da
qui da serra, não perrnita que
eu continue a dizer:- "AH, MEU I
BRASIL, TENHO PENA DE TJ,

I

E'S UM GIGANTE ARQUITE
TONrCO QUE DORMES EM

BERÇ0 ESPLENDIDO, SEM

QUE OS TEUS FILMOS 'POS
SAM ÀCORDAR-TE".
Canoinhas, 12 de abril- de 1953
ALFREDO GARCINDO - Avi
cultor e Secretário da Associação
Agro·Avicola Norte Gatarinense

com ·Wamer Baxter

IMP. 'ATE' 14 ANOS
x x x

Segunda Feira REPRISE
IMP. ATE' 14 ANOS

x x x

3a. e 4a feira:- A's 20 horas
Sessão Pão- Du'ro

Só mesmo a astucia e os atrati
vos femininos para aprisionar um

coração de homem
·lo

Qüando canta· o coracâo
.

Jâne Powel, Ricardo Montalban
e outros, no maIavilhoso filme
da Metro, Que perigo, embora
delicioso, é um brotinho de.l7 ao'os.

IMP. A TE' 14 ANOS
x x- x

53. e 6a. feira:- A's 20 horas

Um -dia em Mov'a York
o ina,i!' trepidante musical dOB
ultimo:;! tempos. Gene Kelly, Frank
Sinatra, Ann Müller, Betty Gar-

.

ret, Vera Ellen, no1'ascinante dia
musical em tecnicolor, produzido

, pela Metro.
.

'

IMP. ATE' 14 ANOS
x·x-x·

E ... não esqueçam. Aguardem a

super pfiigramação. do CINE VE
RA CRUZ pl:ira seu aniversario.

to. O serviço de Expansão do Tri
go, pela sua Inspetoria Regional
de Florianópolis, fez a remessa

do fertilizante.
Os trifilcultores interessados na

compra de. adubo deverão dirigir
se à séde da Associação, desde já,
para fazerem suas reservas.

Tratores'
{)s tratores da Associação Ru

ral, o «Allis Chalmers> HD5, es

teiras e o «Tohn -Deere>, MC, es
teiras, encontram-se no lugar «Ga
vião», Distrito de Três Barras, em
terrenos do Associado Dr. Gentil
Borges Filho, lavrando uma área
de 30 alqueires destinada a uma

arrozeira e uma plantação de tri
go louvavel iniciativa daquele ilus
tre facultativo.

O «BULDOZER:o, o trator HD5,
implemento destinado ao destoca
mente, continua desmontado em,

consequencia da falta de uma pe
ça cuja aquisição foi providencia
da já há' cinco mezes, Desde essa

data a Associação Rural de Ca
noinhas enviou à Chefia' do Ser
viço de Fomento Vegetal, na Ca
pital do Estado. a importância de
Cr$ 3.500,00 destinada à compra
da peça que deve ser substituida.
Segundo recente telegrama daque
le serviço o sr. dr Afonso Veiga,

.

Chefe do mesmo, encontra-se no

Rio de, Ianeiro. de onde trará a

peça. E Iamentavel "que à demo-:
ra na aquisição da peça quebrada
esteja prejudicando muitos asso

ciados 'que contavam com o tra
tor para iniciar serviços de desto
camento em terrenos destinados à
cultura do trigo.

.

Permanece no depósito da As
sociação, à disposição de qualquer
associado interessado, o trator
«Allis Chalmers> WO, rodas -de
pneus, equipado .com arado- de
três discos e proprio para lavrar.

-Reflorestamento' SlLVINO VOIGT E CA�R-
Toma incremento no município, MEN MARIA FRIEDRICH. Ele,

graças, a. ação da Associação Ru- brasileiro, solteiro, marceneiro, na
ral e, dó Serviço Florestal do Mi- tural deste Estado, nascido nesta

nistério da Agricultura, o refIo- nesta cidade aos 26 de' outubro·
í.:estamento de áreas dtvastadas de 1928, domiciliado e residente

pelas intensas derrubadas. nesta cidade, filho de Henrique'
É a, primeira experiê'ncia que,

Rodolpho' Cario'! Voigt e ;Maria
Bertha Ida Voigt. Ela, brasileira,neste sentido se. faz no Município solteira, doméstica" natural deste

de Can·oinhas. Poucos lavradores, Estl'ldo, nascida em Fartura neste'
",té o presente se vem interessan- .

. municipio a08, 2 de janeiro de
do pelas mudas distribuidas gra- 1933, filha de Otto Friedrich 'e

. tuitamente, entretanto, espera-se liabel Kohler Friedrich, domici
desenvolver o replantio gradafi� Jiados .

e residentes nesta cidade.
vamente, despertando o interêsse
de todos os associados. Aprese'nt.aram de acordo com a

Até o presente a ARCA distri.
Lei do Código Civil, Art. 180, os

b
documeó.tos exigidos. Se alguem,uiu -mudas, gratuitamente, aos.

seguintes lavradores: Ep:lilio Mas- ,souber de algum impedimento le-

saneiro, Timbozinho, 180' mudas gal, aCllse-o para' fins de direitos.

de Eucalipto Robusto; Aristides
E para constar jlavrei o présente

Dranka, Rio dos Poços, 60 mud"as .que será afixado no lugar do cos

'd
tume e Pllbll'cado no Jornal Co-r

I em; Prefeitura Municipal, 310.
mudas idem; Rodolfo Knop, 60

reio do Norte desta cidade. Eu,
mudas idem; Ar'y Hauffe, 80 mu-

Nereida Cherem C::orte;! Oficial do

. d,as idem,' Francisco Burgardt, 60 Registro Civil, o dátilografei, da- .

to e assino.
-"

mudas idem; Tricolin, 70 mudas
idem; Tricolin, 70 mudas de A�a- Canoinhas, 16 de àbril de 1953.

cia Negra; Frederico Brauhardt, NEREIDA �GHEREM CORTE
Felipe Schmidt, 90 mudas de Eu- Oficial do Registro Civil

calipto Robusto; Alfredo Schel
bauer, Salto d'Agua Verde, 46
mudas idem; Toão Alfredo Mato
so, Imbuia, 30 mudas idem; João
Alfredo Matoso, Imbuia, 22 mu

das de Eucalipto Viminalis; Davi
no Damaso, Salseiro, 50 mudas de
Cedrinho, Migu�l Pe�ciak,' Pedra
Branca, 30 mudas de Eucalipto
R�b�to; Laura B�stel�ann! cs,
nomhas, 2 mudas de Pmhelro do
Chile; idem, 2 mudas de Acacia Ne
gra; João Perciak, Pedra Branca,
{i5 mudas, de Eucalipto Robusto;
Emilio Klaumann, Alto das Pal
meiras" 2, mudas Eucalipto Robus
to; Alexandre de Paula e Silva,
Xarqueada, 25 mudas idem;- Raul
Pereira Roeder, Canoinhas, 40 mu
das idem; Carlos Posonski, Palmi
tal, 25 mudas idem; Carlos Posons
ki, Palmital, 48 mudas de Cedri
nhoj Nicolau Andrejevski, Lagoa
do Sul, 24 mudas de Eucalipto.
Viminalis; Asis José Seleme, 20
mudas de Eucalipto Viminalis;
Wilson Wendt, 6 mudas de Eúca
lipto Robusto; Mudas plantadas
no Campo da Associação Rural,
constituindo um ··,Viveiro Perma
nente; Eucalipto Robusto, 80; Eu
calipto Viminalis, 90; Cedrinho 21;
Cedro Nativo, 23j Jacarandá, 2i
e

. Casuarina, 80.
'

Você, tambem, leitor amigo de.
Canoinhas, seja um pioneiro do
reflorestamento, procure as mu

das que necessitar na. Associação
Rural de Canoinhas 1

,
'

REGISTRO
'CIVIL

Nereida Cherem Corte; Oficial
do Hegistro Civil deste I", distri
to g.e Canoinhas, Estado de San
ta Catarine, faz saber

-

que pre-
tendem oasar-se: ",

-.

A�enção, Srs. Criado�es, Produtores, lavradores e Indu'strià'is
A Associação Agro-Avicola Norte Catarinense, marcou para: os dias 5, 6, e 7 de' Setémbro p. futuro, a. realizacão"da la. EX'POSICÃO A8RO-

'." .

.' "".
�' J'

AVICOLA, nesta cidade. - Espera, esta Associação o ·apoio destas;nohr�s e valiosas,. classes, p:ara que seus produtos sejam expostos nas referidas datas.
Demais informações e registro dos expositures, todos os sabados,'·'d.as 15 ás' 16 hotas, C8m o Seér,etário Sr. Alfredo· Garcindo� em sua residência,

'a rua 6 .de Dezembro nr. J:3, nesta. cidade. .
-

'
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'i I MOVEIS CIMO
ti QUARTOS· SALAS. TERNOS ESTOFADOS

,
.

A' �is1a e e.m Prestações
-

REPRESENTANTE NESTA PRAÇA 4x

.

Rua CeI. RlbuQuerque

ICaixa Postal, 31

Fone, 112
r rm �..�

Benito 8. Bastos

I DR.MAI?IOMUSSI
. ,,--MEDICO

"

Já está atendendo em seu consultório a rua

Senador Schmidt 44, Edificio IIMu,ssi".
Consultas das 9 ás 12' e das 14 as 17 horas

ICANOINHAS - Fone 252 - Sta. Catarina

Cirurgia e Clíniéa Geral -- Tratamento pré-nupcial e

pré.natal -- Especializado em doenças de crianças
Consultório anexo à Farmácia Machado - Residência à

Rua CéL. A,Ibuquerqlle - Fone 288 • Canoiuhas - S, Catarina
�------..----------.....�.--..------------�..-

DR. SAULO CARVALHO
Advogado

Escritorio e residencía
Rua Coronel Albuquerque sin - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

AVISO

5i:::I=:�:::::::;::::::=::::::::::_:=:::::::::::::I:::==::::::::::::::::::::==:��::::::::=::::::::::
H· �

U Dr- ·Aristides Díemem !!
H ii
:: CIRURGIÃO DENTISTA iS
... ::
- "
- "
" -

. i! Raios X - Pontes Moveis e Fixas !�
" "
" "
" "

�i Dentaduras AIlatomic8s n
n ii
:: Rua Vida I Ramos ii
115. \ ••

55 CANOINHAS SANTA CATARINA ii
" "
" "
-

.

"

Alegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática
nos I�ospitais de Porto Alegre ---- I!!IS!_iM�_"1IIIIIIii

na Casa Erlita

o Snr. João Belem Fer

nandes, agente local dos
Correios e Telégrafos, avi
sa a todos os srns. possui
dores de aparelhos de rá
dios do município, que o

prazo de registro dos mes

mos foi prorrogado até o

fim do corrente mês, o

pagamento sem multa.

. =QUALIDAD&:

.

Exclu�ivista no Município
João J. Pereira
Rua Vlda] Ramos sln .

Caixa Postal 97 •• Fone 298

CANOINHAS

Roupa soja
lava-se aqui

Só com o

Sabão Tupy

Na Relojoaria Suissa'
úe 6uil�erme J. A. Souza

v. S poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoáveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Econornica

Associação Rural de (anoinhas.
AVISO IMPORTANTE

A Diretoria da Associação Rural de Canoinhas, faz.
saber a todos os seus associados:

l". - Esta distribuindo, gratuitamente. aos associa:
dos interess-ados, mudas de essencius florestais, tais como:
/Ieucaliptus robusto t1 uiminolis", "a cacia negra",

I(acácia
mimosa", "casu'arina", "cinamomo" e "fucaranda";

20• - Esta distribuindo, gratuitamente, aos assada:
dos interessados, sementes de hortaliças, a saber: Pf'P'irIO,
abóbora, tomate, alface, repolho, cenoura, nabo, beterraba,
ervilha, agrião do séco, cebolinha, rabanete,'

3D, - Dentro de breves dias terd à venda adubo qui
mico, Itiperfosfato, jd encomendado ao Serviço de Expansão
do Trigo, do Ministério da Agricultura;

40, -- A partir do mês de maio fard ampla distri..

buição de sementes selecionadas de trigo, a serem recebidas
por intermédio do Serviço de Expansão do Trigo e que Sf'1

rão vendidas ou cedidas por emprestimo, em cumprimento
as instruções a serem recebidas. .�

NOTA IMPORTANTF: Só poderão adquirir semen

tes ou recebe-las por emprestimo os associados que houve
rem devo/vida integralmente, as sementes recebidas por em.
prestimo nos anos anteriores.

Os associados em atraso com a Tesouraria da A., ,,O"
CIAÇÃO não serão atendidos em suas pretensões antes d
liquidados Sf'US débitos,

A partir de 1. de maio, a Associação Rura/ premo»
verá 'a cobrança, judicialmente, das sementes cedidas por
emprestimo e até aquela data não devolvidas, divulgando,
pelas colunas dos jornais locais, a relação de todos os as

.sociados deoedores.

A direção da Associação, endereça veemente apêlo a

todos os seus associados devedores de sementes recebidas

por emprestimo ou de importâncias correspondentes a. ser:
viços prestados, no sentido de que compareçam com urgên
cia à sede social afim de regularizarem sua situação.

É dever precipuo de todo associado quitar, pontual
mente, seus débitos, afim de não prejudicar o desenvolvimen
to da instituição e os interesses de todos os lavradores do.
Municipio.

Canoinhas, 10 de abril de 1953.

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO" Presidente

VALMOR A, FURTADO;, Gerente 4x

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

(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 aturalisações e titulas declaratorios.

Causas Criminais.

Esçritório e residencie :

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

Para seus anuncios?

Cor're-to do Norte

UECCOES DO

COURO CABELUDO.
f,1i�l§t�g,:��p,l�}w R�
l>ÓÍlU'lti'i!ftt��Á
�� ..�--'

PARA FERIDAS)
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
FRIE1�A$,
ESPINHAS, ate.

�==============��,
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5 13
5 13 1
5 2

5 21
5 21
23

5 23
6
6 4

7 3
7 34
7 34 1
7 4
7 44
7 44
8

..

8
I

B 10 I8 10
I8 11

8 1" I

21
I
I

8 11

8, 13
8 13
8 14
8 14

8 14 �

8 14 3
8 2

8 20
8 2Ü 1
8 20 2
8 20 3
8 20 4
8 20 5
8 20 6
8 20 7
8 20 8
8 21
8 21 1

8 2" 2

9 21 3
8 22
éI 22 1
e 22 2,

8 23
8 23
8 24
8 H
8 24 �
R 5
8 51
8 51
8 53
8 53
8 7

872
8721
8 73
8 73
'8 8
8 84
8 84

6 84 2
"

8 9
8 q4
8 94

.
,

- Fundada-Interna Amortização e Resgate
Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consolidada
- Juros -

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

SERVIÇ9S DE UTILIDADE púBLICA

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
LOGRADOUROS púBLICOS

Pessoal fixo
'I'res Jêll diue iros - Padrão O
Pessoal variável
Operários dos serviços de ruas das vilas de, Três

Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

Operários do serviço de ruas, praças e jardins, 'da
cidade
Material de consumo

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas

Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças e jardins
Cornbusuvel para, veiculos em serviço na cidade E- vilas

Pavimentação de Lograduúros Públicos

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE .RODOVIAS
- Departamento 'Municipal de Estradas

de Rodagem - D, M, E. R.
Pessoal fixo '\_

Diretor do D M E. R - Padrão -Z2
Escrituraria do D N1. E. R - Padrão U

Operador .de Maquina - Padrão Z2
Dois OpJI "dores de Maquinas -;- Padrão V

Fiscal - Padrão U
Três Ajudantes de Operador de Maquina - Padrão S

Dois Fiscais - Padrão T
Três Motorrstasc+ Padrão O
Pessoal varíavel

Operáríos serviços estradas e pontes dos dístrítos

de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula

Pereira
Operários serviços estradas e pontes do distrito de

Canoinhas
Zeladores de estradas
Material permanente
Aquisição de ferramentas

Mecanização do serviço de construção e conserva

cão dp rodovias
l\/iateria! de consumo

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Cornbs para veículos em serviço. de estradas e pontes
Custeio de veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA

Pessoal variavel

Operários serviço de limpeza pública
Materíal de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRóPRIOS

PÚBLICOS EM GERAr.
Material permanente .

Para serviços de próprios municipais
Material de consumo
Para serviços de próprios municipais

,ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesas diversas
Iluminaçâo pública da' cidade e da vila de Três

�ITU
-

Energia para motores, reparos de instalações e ou

tras despesas

i 'fi
ÇO�REIO DO NO�R�T�E�zt�'._.i ��

�__.__� �__�__i�8-_4_-1_9�53� __

)

PREFEITURA Mijt)JNI�IPAL DE �ANOI.N�t-IAS
Balan<ete da Des�esa or�t'-&!entafla referente ao mes de Fevereiro de 1953

�
.

DESPESA ORÇAMENTATIÍA

I_C�_'�_�g_a�__,;. T�IJ {Ir ,LJ LOS, '0''''0< I Do mês I--:;::t�
3 Limpeza de valo��'; boeiros e sargetas

, 1f FOMENTO

FOMEN'J,:rf?b DA PR0DUÇÃO VEGETAL

Pessoal variav!' o �l
Operários se9ivr!VIÇO fomento da produção vegetal
Material de d "Consumo

Material se,.
I e
l'viço fomento da produção vegetal

FO�J �IENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal VI f9ir�avel
OperáriolB ,s serviço fomento da produção animal

Materf .)!al de consumo

MaJn' �<!rial serviço fomento da produção animal
.

ç1\: SERVIÇOS INDUSTRIAIS
.}O INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
ao .

b 41 ) I;· Pessoal variável

6 � 1 t" Opera tios serviço extração de pedregulho
,41 2 Operários serviço extração de pedras

6 41 3 Operários fábrica tubos de cimento
6 9 . SERVIÇOS DIVERSOS,
6 90 Pessoal fixo
6 90 1 Zelador Cerniterio Municipal - Padrão H

6 91 Pessoal variavel
6 91 Zeladores de cemitérios

T

6 93
.

Material de consumo

6 9:i Para o serviço de cemitérios
7 DIVlDA PUBLIC,'''•.

DIVERSOS
Despesas diversas

'

Para aplicação especial em 'benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

4,185,00

55,0,00 550,00

100,00 160,00
...

..

2.700,00

4,986,00
,

1.4.00,00

7,446;00

800,00

6502,40

2,700,00

24,64,00

720,00

6,600,00

r

2000,00
1.400,00
2000,00

1200,00
2600,00
2,700,00

318,,,40

13,497,60

2,000,00
1400,00
2.000,00
600,00

1.200,00
2600,00
2,700,00

1.972,50

1.200,00

2,952,00

8,442,00

2,400,00

888,40

24,,233,00
5.186,50

3.014,00

600,00

2624,00 .

16,782,10

13,00

600,00

31.237,50

4.185,00

UOO,OO

260,00

5400,00

7,450,00

2.120,00

14,046,00

1.118,40

20.000,00

4.000,00
2,800,00
4.000,00
600,,00

2.400,00
5,200,00
5.400,00

10:LJ4.,50

3,600,00

3.840,40

24,233,00
, 5,199,50

3014,00

] .200,00

2.624,00

48,019,60

"''''''''--�-''''T< !l"""""'"
�" ",'.

Sociedade Beneficente Operaria
'Assembléia, Gbral Ordi'náda

'

De conformidade com o artigo 30' dos estatutos SOClalS, são
convidados os srs, associados para a assembléia geral ordinária

que terá lugar em data de l ' de maio próximo, pelas 10 (dez)
horas, ,'tla séde social, "com a seguinte

ORDEM DO DIA:
Eleição da nova' l!liretoria e do Conselho Fiscal, por tér

mino de mandato,

NOTA:- De acordo com o art. 24, § unico, a assembleia
funcionará, 30 minutos depois com qualquer numero de presen
tes, caso haja falta na hora designada.

AVISO IMPORTANTE:- As chapas, para concorrerem à

eleição, deverão conter Q "de acordo" dos candidatos e' serão

apresentadas à Diretoria, para fins de regi.stro, até 8 dias antes,

OSVALDO KOCH - 1°, Secretário

Tecelagem Canoinhas
, I

s. A_� .

Aviso aos acionistas e demais interessados
,

_,
'I

Comunicamos aos srs. acionistas e demais interessados. que, con
forme resolução da Assembléia Geral Extraordinária realizada ern ,

14 do corrente, o capital social será elevado para Cr$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros), estando as listas de subscrição á dis

posição- dos interessados com o sr. Osmar Nascimento, sr, Age-
nor Fabio Gomes e Dr. Oswaldo 'Segundo de Oliveira.

Outrossim, em conformidade com o resolvido pela Assembléia,
os srs. acionistas terão preferência na subscrição do aumento de

capital, até a data de 30 'de abril proximo, sendo q�e, após a'

data indicada, toda e qualquer pessoa poderá subscreve-la.
.

Canoinhas, 16 de Março de 1953 .

TECE"LAGEM CANOINHAS S. A.

Dr. Osvaldo S, de Oliveira - Altavir Zaniolo
Diretores 2x39

.1II11•••••••••••••••••••••••• ifl!llil•••••�II ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11"••••
-

••••••••2•••••••••••••••
lII w = _ IIiI••••••••••••
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.. ..
.. ..

�� Ba_�(� I,,�. e �om. �� St�. ��lar�na SIA ��
ii MatriZ: ITAJAI - Enderêço telegrafico: « I N C O,. i5
55 !exas de Depositas i5

ii COMIAS DE MOUIMENIO
..

ii
i: A Disposição

.

'2%a, a. Com aviso de 60 dias 4%a. a. ::
ii Limitada, 3%a, a,

" " "90 " 4112%a. a. ii,
i! Particular 4%a, a, -

"'�' " "120 " 5%a, a. ii
:: Limitada Especia14V2Jfoa. a.' Prazo Fixo 6 mêses 51f2%a, a, ::
-

. "

:: Praz-o Fixo 12 mêses 6%a, a. S:
ii DEPOSITOS PO�ULARES 5% - RETIRADAS LIVRES ii
" "

ii Agencia nesta cidade àPraça Lauro Müller, esq. R,'Major Vieira ii

ii Abro uma conta no "Inca" e ·pague com cheque! �
lia ••

=�::=:::::::::-=::::::::::::::::::::::::::::::::::=s::::::::::::::::�::::::::::::::::::=::::::::::::
/

U s i n a Me t a I ú r g i c a J o i D v i1J e S. 1.
,

Santa .Catarlna
"

JOH.JViLLE -:-
--------mm�--------

FABRlCANTES DE: Tornos Mecânicos de Banoada » Tornos Mecânicos de

Precisão, tipo pesado • Plainas Limadoras • Martelos Mecânicos • Máquina de

Furar, de coluna v Ventiladores para forja de ferreiro· Ventiladores Aspira.
dores « Bombas de Diafragma. Bombas a Yâcuo » Caldeiras e Autoclaves •

Instalações para Olarias • Máquina para cilindrar selas • Chapas para' fogões •

Formas para fabricação de tubos de concreto • Engenhos de Serra Horizontal
e Tissot - Tesoura Guilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina

para chapas de aço doêe • Desfolhadeira para tôros • Afiadeiras Automáticas·

Moinho Batedor • Furadeiras Rápidas • JYIáquinas para cortar forragem. Moen·
das de Cana e qualquer tipo 'de Máquinas sob orçamentos e desenho.

Representante nesta Praça 29x9

J. v ô r te Rua Vidal Ramos, 33 . Foue,.125
CANOINHAS - S. CATARINA.

Para seu TR64.NSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora . Wolfram Ltda.
SÃO PAULO

c. Campos, 272
Fone - 9-66-55

CANOINHAS

F. Schmidt, s/n
Fone - 112

Servimos bem para' servir sempre

Vestidos bons! Vestidos bo
- nitos! Ves tidos bar-a tos!

'sempre na

Casa Erlita

'Seja economico
o

e taça suas compras. na

Casa. Erlita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA tv1UNICIPAL DE CANO'INHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Fevereiro de 1953

Código
Local TITULaS

8 94, 2
9
9 o
9 00
9 00 1
9, 00 2
9 2
9 24
9 24 1
9 3
9 30
9 30

9 31
9 �1
9 34
-9 34 1

, 9 34 2
9 34 3
9 4

9 44
9 44 1 I
9 44 2
9 8
9 84
9 84

9 8� 2
9 84 3

9 84 4
9 84 5

9 84.6
9 9
9 94
9 94 1

9 94 2
Q 94 3
9 94 4
9 94 5
'9 94 6
9·94 7
9 94 8

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

DESPESA, ORÇAl\Il-ENTARIA

Allt'G�ior I Do mês --I--T-:t:;-

Gilberto d' Aquino Fonseca Benedito T. Carvalho Jr. Edgard Mayer
. Resp. pi Contador Prefeito Diretor da Fazenda

Pessoal fixo ,

Aposentados
Funcionarios em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas
Restit. de irnp e taxas de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá
rios .Iícenciados
Pessoal varíavel
pára admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família

PREMIOS DE' SEGURO E INDENIZAÇÃO
. POR ACIDENTES

Despesas diversas •

Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de. bens moveis e imoveis
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Contribuicões .a iristitutos de . aposentadorias,
L. B. A. e�S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas' institui
ções
Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina
Auxilio á Sociedade Beneficente Operária·

DIVERSOS
Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão -a Augustó Gaissler .:

Pensão áVva e filhos menores de Agostinho.T. de Lima
Pensão a João Florentino de Souza

. Despesas policiais e judiciárias
. Aquisição de placas

Cr$
f)-

Restos 8, pagar de 1952
SOMA CR$

Saldo para Março
SALDOS DISPONIVEIS

Na, Tesouraria
No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS
Nas Intendencias

FUNDOS VINCULADOS
,No Banco N. de> Comercio
No Banco "INCO"
Na Tesouraria

1.580,00
2.100,Qo

3.160,00
4.200,00

1.580,00
2.100,00

75,00 75,00
.

600,00 600,00

"

5.046,50 6.280,60 11.327,10
3,120,0·0 3.120,00.,
7.680,00 6.420,00. 14.10Q,00

451,00

2.000,00

489,30 940,30

3.210,70 3.210,70
481,50481,50 .

2.000,00

Canoínhas, 28 de fevereiro de 1953
-,

CLUBE CANOINHENSE
Edital de Concurrencia

ARRENDAMENTO DO BOTEQUIM
Acha-se aberta, até o dia 30 de Abril de 1953, concurrencia

para arrendamento dobotequim deste Clube.
.

/
-

Os interessados deverão apresentar suas propostas á Secre

taría pessoalmente ou remeter pelo Correio, em envelopes fe
chados até' às 18 (dezeoíto) horas do dia 30 de Abril, obede-
cendo as seguintes condições'. '

.

1 ° As propostas não podem ser inferiores á Cr$ 2.000,00
(Dois mil cruzeiros) mensais,

2° Levar em conta que ° contrato é valido por 3 (Tres) anos,
a contar de 9 de Maio de 1953.

3° Pelas 20 (Vinte) horas do dia 30 de Abril, em reunião or
dinária, serão abertas as cartas propostas, na presença ·dos in':'
teressados, sendo aceita a que melhor consultar os interesses
deste Clube.

4° A Diretoria reserva o direito
_

de' anular a conctirrencia
se as propostas apresentadas não forem aceitaveis.

Mais informações e esclarecimentos, (IS interessados poderão
obter, com o Snr. Secretario ou Tesoureiro.

Canoinhas, 30 de Março de ) 953.

A DIRETORIA 3x

ALUl"lINIO
bom ,6 barato.
sempre na

e"t$4 �t,tita

OTIMO NEGOCIO

VENDE-SE
Um Caminhão F5, 6 cilin

dros, 1951, com reduzida, to
nelagem mínima 4 mil qui
los, com 18 mil kms. percor
tidos, carrocerie, p n e use

sobsalente em condições, e-

quipado com pertences.
de emergencia.

Preço: á vista Cr$ 120.000,00

Informações nesta reda ção

18-4-1953

--

P R E CV5A'M :=-SE----lIIBlDe operários\especialistas em:

Esquadrias _ MarcE}"'�eiros, � Moritadores
ou Pr�'Íticos .

'

..

Tratar na Esquad�\ias Santa Cruz
dr-

I Campo d'Agua Ver e '"
_'_ Canoinhas

\,
'

-----....----------------�c _J
ri

Vendem-se em M��.jor Vieira
.

127 alqueir�s. de ter!'eno de cultura ''\te caiva, distauteB kms.
da VIla de Major VIena, Cr$ 140.000,00. \_ .

Uma casa medindo 7x5 mts com 5 Iit�l!'os de terreno cercado,
no valor de Cr$ 10.000,00. Uma rasa com lo Lt:t.ros de terreno Cr$
7.000,00, ambas situadas na Vila de Major Vip.i(\�a. '.

'

Uma cas: em Canoiuhas pert? do C()légf�y, com data, galpão,
poço, etc. Cr$ ",,5.000,00, Uma ferraria com toda'.1;\ as maquinas e

chaves novas, Cr$ 14.000,00. Um aparelho para sot<1i!a, novo com 14
bicos Cr$ 350(,.00. Uma carroça com um par de arl"C>"",mento. Cr$
3.000,00, Uma charrete em perfeito estado de conservação, G'tr$ 1.500 oo

Uma casa com 2 alqueires de terreno na 'fila de M&.'\,jor Vie'ira'
Cr$ 6 000,00. '""

'

4 alqueires de terreno caiva com ervaldistanté 2.000 'b...."-I(s, de'
Major Vieira, Cr$ 4.000,00. =,

4, alqueires de terreno situado em Rio Claro, com aguadas e

lenheiros de la., Cr$ 4.500,00.
U�a casa, medindo l2x9 mts. com 15· alqueires de terreno

sendo 4 de cultura distante l.ooo de Major Vieira, Cr$ 25.000.00.
Uma caminhonete em perfeito estado, Cr$ 12.000,00.,
lo datas no quadro sub-urbano. a Cr$ 1.000,o0 cada. Forne

cerá madeiras para a construção das casas nas referidas datas, por
preço de custo.

-

Os interessados deverão procurar o sr. Antonio Maron Becil,
.
em Major Vieira.

�reço de ocasião
Vende se em Marcilio Dias,

um terreno distante 1 km,
da Estacão, com agua per
manente, urna casa de mo

rada, paredes duplas, porão
de material, 6 paióis, i todo
cercado, excelente pomar e

diversas benfeitorias de la
vrador organizado.
Uma casa de madeira, des

montada.

Dois lotes cercados, per
tos da Escola.

Ver e tratar preços e con

dições em Marcilio Dias, com
o proprietário H e n r i que
Goestmeíer. 2x

Vende-se
Uma casa de material, si

tuada a 1ma Vidal Harqps.
Ver e tratar na Casa Pro

gresso, com o sr. Eduardo
Klodzinski. 3x

Um /presente
comprado na

.

Casa Erlita
sempre agrada

RENHER
A BOA ROUPA

Tem bom-gosto?
Tome Café S. Tereza

LIN6ERIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Para seus anuncios?
CORREIO 00 NORTECasa Erlita.

. Prefeitu-ra Municipal de Canoinhas
EDITAL _

De ordem do Sr. Prefeito, toro I d - IMPOSTO TERRITORIAL
no, público que, durunte o mês 11.

semestre.

de ABRIL se procede 'lesta Te-'
e _ TAXA DE LIMPEZA PÚ-

souraria e nas Intendências de
I BLICA.Três Barras. Papanduva Major

Vieira, Paula Pereira e Posto de f _ IMPOSTO DE LICENÇA
Arrecadação de Felipe Schmidt, a (Henovação dematrícula de cães).
cobrança sem multa, dos seguir»
tes impostos:

a - IMPOSTO DE LICENGA
- (Continuação -p. Indústria e -Co
mêrcio) 2. trimestre.

b - IMPOSTO SOBHE IN
DÚSTRIAS E PROFISSÕES 2.

g - TAXA SE CONSERVA·
çÃO DE ESTRADAS.

No mês seguinte a cobrança
será acrescida da multa de acor

do com a Lei.
-: .

trimestre.
Cauoinhas, 24 de março de 1953

CLEMENTINO PIEI\ZARKA
Tesoureiro

c - IMPOSTO PREDIAL 1.
semestre;

-

PRECISA-M-SE
--

Com urgencia de'
,

Oficiais Sapateiros-Soladores
,-

Tratar na Firma

IRMÃOS TREVISANI LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GU
5a. R. M. 5a. D. I. -:- 16a. C. R.

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
14a. D. R.

DE�CANOINHAS·
ED I T A L

I - Devem comparecer na Junta de Alistamento Militar,
anexa a Prefeitura Municipal, os jovens abaixo discriminados, da clas
se de 1935, afim de procederem o alistamento militar.

II - Os da mesma classe que já completaram 17 anos e 6
meses· de idade, foram alistados a revelia, estando sujeitos ao paga
mento da multa de Cr$ 10,00, de acordo com o art. 127 da Lei do

Serviço Militar.
DISTRITO DE CANOINHAS:

Aluizio, filho de João e Maria Luiza Levinski; Paulo do Ama

ral, filho de Prudencio do Amaral e Maria José Cardoso; Luiz, filho
de João e Anna Kmiecik; Osvaldo Boraski, filho de Manoel Boraski
e Sulina de Lima; Homão filho de Leopoldino e Rosa Figura; Romeu
Pedro Gevieski, filho de Ludovico Gevieski e Maria Gonçalves; Os
valdo, filho de Aua Ramos; Antonio, filho de Augusto e Maria Ma

ba; Nelson Kruschka, filho de Wenceslau) Kruschka e Adelia Posse

Kruschka: João Kaminski Filho, filho de João Kaminski e Maria
Barão Kaminski: Manoel Je Lima, filhó de Salvador Preto de Lima
e Elisa Lenz; Engelbert Burger, filho de João Burger e Maria Auer

back Burger; Adão Woitexem. filho de Lademiro Woitexem e Malga.
rida Prussak ; Milton Michef, filho de Edvin Michel e Judite Camar

go Michel; Arildo Mielke, filho de Afonso Mielke e Anna Ferreira
Mielke; José Sokacheski, filho de Antonio Sokecheski e Ana Lap
chinski Sokacheski: Darcilio Gilherme Witt, filho de .Adolpho Witt e

Frida Greser Witt; João Maria Pereira, filho de José Domingues Pe
reira e Juvenira Fernandes: Geuêsio dos Santos, filho de Torquatc
dos Santos e Leocadia Borges dos Santos; Heny, filho de Gouçalo e

Procopia Medeiros; Oreste Crestani Sobrinho, filho de Raymundo
e Adelaide Crestaui; Benedito Alves Lisboa, filho de Joaquim Alves

Lisboa e Idaliua Marques Lisboa; Olympio, filho de Arnantino e Ade
laide Silva; Adriano dos Santos. filho de Ju veucio dos Santos e Ca
tarina Costa; José Hodriguee Pereira. filho de Antonio Rodrigues Pe
reiru e Germina Gonçalves Pereira; Isaltino Hichardt Munhoz, filho
de Victor Martins Munhoz e Maria Otilia Heichardt: Presciliano Edi
vino de Lima, filho de Francisco Borges de Lima e Izaura Cordeiro
de Lima; Francisco Willy Pereira, filho de Francisco Pereira e Este

Ianea Bigas; Autouio Gelinski, filho de luacio Gdillski e Sofia Wi
chiuheski Gelinski; Francisco KJ'auRs, filho de Fraucisco '.Kraulls e

Francisca Mares Krauss; Laurel Wiltuchnig, filho de Ulrick Wiltuch

nig e 'Maria Angelina Kohler Wiltuchnig; João, filho de José e Ana

-Lornbardi; João Maria, (ilho de Antonio e Izaura Moreira; Lauro

Iguaszenski, filho de Paulo Iguaszeusk i e Albertina Gleder Ignaszellski;
Bento Miguel Filho, filho de Bento Miguel e Vit,oria S,intão; Nelson
Ma rzull, filho de Henrique Marzall e Ana Mârschner Marzall: Gus
tavo dI-' Ramos, filho de Francisco José de Ramos e Margarida- Ma
ria do Carmo; Roberto Küchler, filho de Augusto Kiichler Filho e

Eulalia Küchler; Cu rios, filho de João e Gabriela Fürst: Edgard, fi

lho de Edviuo e Cecilia Guilhermina Schramel: Guilherme. filho de

Guilherme e Paula Mohr: Saul Sardá, filho de Manoel Sardâ e He
lena Iludzioski Sardâ; \yaldemiro Colaç», filho ·de Jr-ão Colaço e Ca
rolina Pinto; Felix Feger, filho de Jacob Feger c Ana Prohner Feger;
Waldemiro Carlito Dolner, filho de Inacio Dolner e Puulilla Ifustll·
niack Dolner; Ltdik. fi!ho d·e Jorge e Helena Gowda; JOHé Aoair ele

Oliveira. "filho de 1�lz8 de Oliveira Prestes; Nd�()n. filho de Elia!'! e

Lourellça Sloboda'; Newtoll ,�lr,ixo Rochá, filho de Alfredo dos S8'ri
tos Rucha e MDrgarida Aleixo Bucha-; Diunisio Gapski, filho de Ber
nardo G8p�ki e Maria Zgoda Gapski; Walfrido dos Santos; filho de

Pedro Andrade d(Js Santos e Muria' da Gloria da Cruz; EgM Frt'ulld,
filho de Leo Freund e Ana Graf Freulld: Theodoro Imucovicz, filho
rIe Frilncisco Imocovicz c lVlaria Fiatkoski: ,Carlos Pruxedes, filho de

Sebastião· Praxedes de Oliveir'a e Joa.na MHrqucs; Antollio Aurelio.
filho de José August.o Aurelill ·e Maria Martills;"Adolfo Neves, {ilho
de Pedro Paulirio N()Vf\s e _Irenel:l Rodrigues Neves; Wulrlemiro Car

doso, filb(, de AlJtonio Cardos0 e Vel'ooica Percirfl de Souza; Adolfo
da Silva, filho de José Francisco ria Silva e Emília Candida de Me·

dei"ros; ·Antonio _.Tc.sé de Mattos, filho de DOllaría Ri.lmoR de Mattos;
Heio8 Blosfeld, filho de Olto Blosfcld e Luiza Jacoski Blosfeld; Ân-.

tenor Borges. filho de Francisco Jmié Borges e Maria da Trindade
Massalleiro; Pedro Pflil Filho, filho de Pedro Pail c Clara Voiss Pail;
PalicE:lmo Aurelio, filho, de Waldemin, Aurelio e Sofi.a Dubenskf;
Paulo Adolar WHgner, filho de Carlos Wagner Junior e Elfrida

Kohler; Pedro Moreira, filho de João Moreira. e Francisca d_os
Santos Moreira; Amadeu Fernandes, filho de Francisco Tnado Fer

nandes e Maria Jovina· das Neves; Ludovico Liller, filho de Adoi
fo Liller e_ R"sa Neves; Emir Sfair, filho de Aissar Kalil Sfair e

. Renda Sfair; Silvestre Iarrocheskt filho de NicOlau Iarrocheski e

Julia Dobrychtop; Lauro Nepomuceno Pinto, filho de Noé Nepo
muceno Pinto e Catarina Schiessl Pinto; Constante" filho de Cens

tantê e ,Ana Cal'ulak; Ezllton Budant, filho de Irineu Mario Bu

dant e Waldemira Karvat Budant; Demetrio de Augustinho da

Cruz, filho de Luiz Augustinho de Souza e Geraldina Rodrigues
dà Cruz; Otacilio Rodrigues, filho de José Rodrigues Preto e-Nar

dina . Maria Madalena; Adma r dos Santos, filho de David dos San·

tos Lima e Sofia Mazurech'pn. Lirba; José, filho de João e Julia

Flenick; ErmeJinó. filho de Orestes e Madalena Crestani; Walde
miro Bi'edum, filho de João Bredum e Ma"riá Moissa Bredurn;
Otavio do Rosario Vaz, filho de José Francisco Vaz e Tereza

Gr�vi Vaz; João Batista Bonfim, filho de Antonio Machadn"" Bon
fim e Q"üntiliana Vieira das Neves; Pedro da Silveira, filho de

Manoel· José da Silveira e Vitoria Madel da SilveIra; João, filhb
de Benjamin e Maria Ferreira de Lim�.; Heleodor, filho de Cons

tantina de Almeida; Carlos de Souza C!lldas, filho de Artur Csi
das e Norb2rta Correa Caldas; João Ovande Martins; filho de
Paulino Martins e Etelvina Ferreira de Paula; Salvador Lourenço
Martins, filho de Joaquim 'Lourenço Martins e Joana MassaneÍw;
Evaldo Kercher, filho de Roberto Kerch2r e Januaria de Souza

Kercher; Antonio F�rnandes da Silva, filho de José Izidi-o- da Silva

e Maria Rosa de Lima; Indalecio Soares, filho de Bernardo Soa

res Pereira e Maria da Gloria Pereira; Raul, filho de Hele.9a Pla- r

�Q������������������������������������

no

m, BONS TfiCIDQS [G

m Oferece agora seu novo sortimento de tecidos m·
�� Laqué - Larg. 90 18,00 Pano listado para colchão 6,00 m
� m
m Tudo para o enxoval da noiva: Pelucias xadrez�s, estampadas, m

I
ti Duchese, Failet, Faile, Sedas, listadas e lisas a part,ir de 9,00 m
!ae Organzas, Cretone em cores. e1l

I t� Liquidação total dos casacos m
I m Lamé 7,50, para senhoras, terno� e capas m
t� para homens e crianças m
ae Meias de Nylon para senhoras m'
tlle Um variado sortimento de Cobertores civ-zá grandes 30,00 [ti
t� meias da melhor procedencia m
m a partir de -'26,00 Lona listada para cadeiras de

m
�

La-
preguiça e passadeiras m

t� novelo 3,50 m

}1'Itíj Cobertores rosa e azul �

� �
m '

O maior sortimento de xadre- para crianças 13,00
. �

ae �es\ de todos os preços _
!;1liJi

t� Tafetá, de'3llgodã� etc. Organzas douradas pi vestidos �
ae Algodão _ Larg. 80 peça. 48,00 Meias gr·ossas de algodão e lã til
as pI homens, senhoras e crianças m
m Artigos de malha para crianças m
� e senhoras Faça uma ,visita se� compro- m
� M

,misso á Casa Fischer e vérá r.;w�� acacões, camisetas, etc. r;!/,IJI.

ae que lá encontrará o artigo que I.jft
� voce procura pelo preço que =
� Voiles, Luizines, Linons, lhe convem, porque dura = '

�� Opalas, Morins, etc. m�is e· custa rnenos. !;1l..ll

m m

I Ca�a Fischer !!DPl@ Casa Fischer 'I
��������������a�����������������������

chek; Firmino, filho de Ana Moreira; Paulo, filho de Pedro e

Augusta Less; Antonio Francisco Massaneiro, filho de Antonio
Henrique Massaneiro e Anita Iarrocheski; José Maria, filho de
Estefano e Helena Michaltchuk; Manoel Hirsch, filho de Jacob
Hirsch e Augusta Simas Hirsch; Antenor Alves Cavalheiro, filho
de Pedro Alves Cavalheiro e Julia Moreira Cavalheiro; Antonio,
filho de Francisco e Helena Fernandes; Santinor de Almeida, fi
lho de Fortunato Lidio de Almeida 'e Luiza Batista dos Santos
Salvador Damas da Silveira, filho de Francisco Damas da Silvei:
ra e Ana Ribeiro Mi.randa; Osvaldo Batista Moreira, filho de Te·
rezio Batista Moreira e Izabel Juliana Neves; Nabor Beira Kali
noski, filho de Marcelino Beira Kalinoski e Maria Rodrigues Ka
linoski; José, filho de Anastácia Cheuchuk; Conélio, filho de Mar

garida. Antunes de Lima; Juventino dos Santos, filho de Olimpio
AntOnIO dos Santos e Ana Lisboa; Antonio Schiessl, filho de João
Schiessl e_ Maria de Deus Schiessl; Joaquim Ferreira Miranda, fi
lho de Francisco Ferreira Miranda e Maria Joaquina Luiz; João
Maria Pereira da Silva, filho de Domingos Pereira da Silva e

U.mbeli?a do Rosario; Arnaldo Branco de Oliveira; Wigando da
SIlva, filho de Bento Antunes da Silva e Benvinda Alves; Alce
cebiades Gonçalves da Maia, filho de Artur Gonçalves da Maia e

Maria Rosa Soares da Maia; Jonas Cassiano, filho de Theodoro
Cassiano e Francisca Januária Cassiano; Joaquim Gonçalves de
Lima, filho de, Francisco Gonçalves de Lima e Candida 'Macha-
do de Lima,

-,_ ,

Canoinhas, 30 de março de 1953.

BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR
Presidente da J.A.M.

. (Continua no próximo numero)

Deverri comparecer nesta De
legacia de Recrutamento, afim
de retirarem seus certificados
de reservista, os cidadãos a

baixo discriminados.

Os certificados que não fo
rem procurados no prazo de 30
diasvserãc recolhidos-à 16a. C.R.

Alberto Saçala, Arnilton Fer
reira, Arnbrosío Ostroski, A li
nor Barbosa Pinto, Alinor Pazd
ziora, Adão de Lima, Augusto
Alves Vieira. Alcides Alves Car
doso, Artur Alves Fernandes,
Adão Alves, Arvino Worrnes
becke, Alberto Fagundes de 0-
Iiveira, Alípio Rodrigues, Alcí-

des Padilha, Audino Krochmal
riy, Aritonio Wichinewski, Anto
nio Rodrigues, Antonio Marques,
Antonio de Mattos, Antonio No
vack, Bernardo Maieski, Brasi
lio Medeiros, Brunislau Iankoski,
Casemiro Lechon, Evaldo Car
doso, Er.vino Kellner, Erothides
Prates, Eduardo Krull, Eurides
Jungles dos Santos, Eurides Pe
reira, Eduardo Novaski, Eurid
Pazda Milcheski, Francisco Ry- -

bowski, Francisco dos Santos
Francls�o Siqueira· Padilha:
Francisco Hacker, Francisco Zel
'ner, Flavio Rodrigues, Gentil
Maciel Ferreira, Genesio Nasci
mento, Gernold Bollmann, Her-

VENDE-SE
Um motor V8 completo em per

-fêito estado de conservação.
Tratar com os srs. Alvin Wagner,
João 8eleme ou Ernesto GreipeL

cílio Pinto dos Santos, Hercilio
de Oliveira, Ignacio Kraieski,
Ivano :Manoel Joaquim, Jorge
Farias de Lima, Joaquim Bueno,
Julio de Oliveira, Julio de Frei
tas Padilha, Jovino . Cavalheiro
dos Santos, Joaquim Alves, Jo
sé Alves de Camargo, José Soa
res, José Nicolau Padilha, José
de Souza, José Martinevski, JO
sé .Simão de Lourena, José Pe
droso Sobrinho, João Maria de

Camargo, João Paulo de Lara,
João Leandro de Souza N21ú,
João Anselmo Saldanha, João
Alves Mendes, João Alves, João
Leite, João Francisco Fernandes,
João Antonio Maria, João Velke,
João Balan, João Marcondes,
João Baptista de Moraes, João
Maria Anháia, João Soares Fra
goso, Líndolfo . Plaschek, Levi
no Becker, Ladislau Vatras, Lu
cidorio Ferreira dos Santos, Lo
rival Schotka, Moacir Rodrigues
de Aguiar, Miguel Avelino Sil
va, Miguel Ferens, Maximo Pa
dilha, Manoel França Calil, Mau
rílio Alves Affonso, Manoel Bue
no de Oliveira, Max Mares, Mi
guel Concalves do Rosario, Mi
guel Rodrigues, Nivaldo Ferrei
ra Oliveira, Nivaldo Rincão, Na
tal João Lourenço Peixer, Nel
son Ferreira, Osvaldo de Lima,

-

Octavio Gonçalves, Orides Da
rnasio, Pedro Gonçalves de bl
meida, Pedro Fuck, Pedro Ri
beiro Sobrinho, Pedro dos San
tos Carvalho, Pedro Daniel, Pe
dro Laureano da: Cruz; Pedro
Szernek, Pedro Dziedricki, Pe
dro Lechon, Pedro Ribeiro, Ruy
Seieme, Rafael Adada, Raul Go
mes, .__B·órr.ano Fladzinski, Sebas
tião Franco, Savero Gaspechaki,
Thorné Lemos de Jesus, Theo
filo Lis . e Zaico Ferreira dos
Santos.

.

Canoinhas, 9 de abril de· 1953.

CARLOS NOGUEIRA
2°, Tte, Del. da D.R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f' "'" O Doutor Lbprenço Bolando
Malucdli, Juiz de''''Direito .da ' '.' li' � • '" < • ,: i'i�

�����Ct� d�a�a����l,lh:�� '�6�::�: "ME' "'�SJ
,

O.". :',.'.0..• , ,"R'/' . "":'1· E,'
o,

':'5,'.,da .Iei. 'etc'
. r.,

'. FAZ SABER ao réu Francisco, 'Vi't'Ória -do Urriâo Olimpico frente: ao, C�'n�inha�
-Bónettâ, brasileiro; natural deste <' .••• -i , "".

.

Estado, .. com 33 anos .de jdagé>' "".<]Úi� -:.Qpadro§, .._:·Re�da �"'- Prefirrrirrar , .",

solteiro, operario.., rt;lsidente, em
.

.

.

.

.

.'

.'s,
. Como pa��e-; dos festejos le·, das falhas de I.v0 e Waldo; res- ..

Toldo de Cima," distrito "de :tyI:a:' vades a .eíeito pelo Canoinhas J)é,ctivamente. Irajá .marcou a

> jor. Vieira, deste Muuioipio, atúal- KC., em,.· regosijç ..

à psssagem, .,'uni)2o tEptO ,695 ICJ.é�
..

Is.:
..

'
, .

•

ê" meute em l\]g.al; incerto e nãe sa·· -s; d
•

30 d
�

id
'

d
,> .

' .

'.

3
." .' e seu . anel e=vi fi ,�

. an+; En,tl'·e:.os visit�nt�s des'taca-,bido, que no processo: comê que ,

di
. a J'ustiça Publica .lhe move pelo

do .pr?s�.��,ui,mento a isputa da
ram-se: Liris, Jayme, Gui," Bre:'"

"crime do, artigo. 129, § 1°.' do Co.
berissirnà T�!_\ÇA CIl?ADE D_E,.. 'no e Carrápicho; .no Canoinhas

. ,,;.nesta estrada, toda pedregosa, .

,,;

, .. '; digó Penal, foi .designado o dia 27 . IRAT,!", gentil �fe.rta �a .P�:efeI; '.�ent€' rr\erec.em .Gltàçãô Irajá
B�gy.iremé's 'nossos destinos, cheio à e" agrura!," .

do corrente, ás 15. horas, para na "tura daquela hospitalelra SIdaqe � e>Salvador. -. '
. "

,,"
-1'" ."

•

ulti d d
r

1" I pararíaense, .. jogaram domingo ...,.. .... .' .'.'Le· nO,���H'U ima mora a: o ii eus a sepu tura .." "
.....
' sala dastaudiencieá. do Juizo de ultimo o Canoinhas E.C. e União Quadros:« Canoinhas: Waldo,

• '

'5 ;" 'Direito, no- Forum .. :sel! interroga. O]i'm.�ico. Grarlde massa, de tor- Ivô "e�atvadQr;.Robert?,lVrarin?-o'É:sJrán�?! �u"e 'l:lntão espi,nhosa,. ,_

do 'e se ver' processar, podendo- cederes ,,,dii-igiram-se
.

ãté' a bai- ,�,Adao; Nelss?, depo�s. Acacio,
.Que -parecia fehz""mas, era cheia de ventura; logo após o iuterrogatorio, apre- .xada. na esperança de presenciar. Lol.�ngu�, .1r�].a Te�s�m e Ru:y.• '>c sentar defesa escr i ta, hem como

urna grande peleJ·8. Infelizmente Uma.o O'lim
... pIC.O: Liris, -'dep.O.lSPremio de um amor: todo' de pecado e amargu,Ta! .

.1'61, de testemunhas que tiver, tu� tal não sucedeu, pois ambos o"s M.armelada,' ,Zube e
_ D�nehslO; .

-

. do 'tl8 forma e' sob as penas' da times não+encontraram seu ver-. PIres, Jayme e Estacho; Renato,JOS� FREITAS JUNIOR . lei,' ficando. ig.ua[�E.'nte citado pá·
"

de. L t G" B
.

A
.

t.; .

\

ra tqd-, "'-'.'.(I.S, .• atos"e te['o;nos do pro_r,
dadeira jogo, cabendo a vitoria �pOIS e o; UI,. rena, n 0-

tr.'i, cu aquele que soube aproveitar mn?o, .. 'depOIs RodrIgues e Car�
Em nGSSO numero' ._de 10 dê janeiro". cess,o, até fi.ilal, ..'pena

'

de revelia. melhor' as oportur'lidades que se rapIcho,
.

publicámos, neste mesmo local, '''o soneto' "Per· Para conhecimento .do mesmo, 'lliles ofereceram. Os dois' que· O 'juiz' dâ pelej� f�i o popu''doar � Dlyino",. de "autoriâ do jornalista José . 'mandei. pa�sar o presente edital drcis .jogaram de igual patá, igual. lar Tufi .NadeI·, com regular
Freitas Junior" de Tubarã'o, sem identificarmos o' que vaI af,x�d!) no 100cal "do COSo Q Canoinhas numa tarde infe- atuação. "

.

1 'd'" 'd d ". r
..

'

I r
,., tume e publicado na forma' legal,

.

liz apresentou um futéboí m,u.i- .',

co ega"
..a�·�rospera tI a e;· su ma. -nv� tlDtana- juntando.stJ có�pia aos _respectivos to aquerr. de suas reais po�sibi- '0, Na prelimim>r ó Ava,hi' F. C.

mente, Incorremos n�Ssa' falha, tornandO=-SE: ne- autos, Dado é passado nesLa cio lídades. Se,ús eJemen�os,'qu�s� de Felipe -Schmidt, levou a me-

ces�ária aipFesent'e p.ota rétifica'dora, .
.. .' dade de CârlOinhas, aós.\,) de abril nun,ca se pncoo traram dentro àa lhoL sobre" a'. S:R E. A.merica de

,-

de 1953. Eu . .zeuo Benedito Ribei-' ',cancha, abusando com fintas Rio dos Poço�, .por 3 tentos a L

" -ro da Silva; Esc·rivão, 'o es�revi.' de.snecessarias e en'ando' sem- A ren'da foi regular, ati.ngin-
ANIV.l�RS:ARIANTES DA SEMANA, �\.

'
, O J�:lz de Di�eit'() pre n� hora' do Çlrremate final . dQ a casa dos Cr$,3 000,00.

:::'H0/I;:- CarZ He"1.Ín/!" fiiho i.lto d�"" 'sr João .4.'" 'Seieme,' ..,. LOU'HENÇO"'R MAl-"UCELLI Já. Cf me'lmo não acorltec1a com CARM�N 'MAYEH., RAINHA.
do' s B ·z· S b tk" O k'" 'T: i PI' 'Qsvisitantes,princípaln,1er;iteseu t··DO C·'.ANOINH· .iS·E.·C,....

·

.
.r,.' ,mt lO, () fi' a, - sr. l.rvtno rem,' sra. (ar, Está. conforme o original e dou n.

li1;zdàJilha' do sr. 'WiLlyHoePf;. esposa do sr:"" Dr. Orestes átaque que soube aproveitaT 8S
"

�
,

- . fé. Data supra. Y
.•..chances.deixadas pel'fl i'etag··úar· No"<g' randfoso hlile "o'ferecidoer; 'sr., Zenão M,-!zu1�kevicz,' ProcoPiak; A/da Mm'ia, filha

,.
. - .!

••

ra . .'Marta, esposa ,do sr.lo� �\ do Sr.. Donato Haack O,Escrivão ZENO BENEDITO. da canoinhista.
.

I "pelo "rljIaú Querido':, à embai-
.

é D t 1.J' 'R 'if, -F'ln ."
. .

.. RIBEIRO DÁ SILVA,
C 't'

.

d
.

t"
. xada iratiense, na noite de d'oJ

a rran. Z,�l.lil!g.o_., o, ,t 0,_ ... '·D·.,·,IA 2'1...= 5 ..... lT,jlLes ·L'.,t,jz 001 a VIana·' os U'8Ienses,·. 'c' _,' ..

'"
"

.

D t h (.' ..�,,:;.. ,_ lr.L.... I, •

f'
}".

d',� '_. "t, l'd _" mIngo, fOI reallzadu: o concurso
� Sr. le rtC ,Jum$.

, ZanioLo,' sra Laura, esposa
"

. dICO� ,s��:\."ecba0,.l a .

aça C .� "par'a a escolha' dá �Rainha_ d'ó
- �MANHÃ:·I<"lJr;. Afialberto 'elO sr. Oizofre Pígato. .. V�,.NDE ....SE e

. et la _I � sent:� JleçesS811�
. Canoinhas, de.J953. Conc6rre-

'ADi.la.[fe,.·, sr� r.. ,ra.nci.�co B,ech<.e.l;,.... DIA.2·.3.';' Atteu, -F.il�o �o sr:..<,., �·U t V8 '1 t
.U'lna .. � e.rceIra par:. a q�e; s�ra 'ra� as senhm:Has Rosél-is

emse M ttld f Ih d' 1.', .. m�mo or' . comp e o em per�" na CIdade de IratI, em data am·
·S 'h '. N'd C"

',' j t-,

.

a
.. e", 1 _a, o sr. Antonz(J Tomporovskz,'jovem feito ��fado de- consel'vasão,

<

da a ser m!)l'Cada.
' c rarqm, eI a nrrea ane 'e�

O�ca_r Pjaul.,. sr·. loao j. p�-. Lourival Burgardt,' srta. Aja- ';, .". ;
.

Hurnenhuk e'�"Car;mpn Mayer.
1;eul!-, ,ex�lu�.lVlsta"., R_nJne!, -; ria. Vengratl,. rps.idenle; em

Tratar com os srs. Alvin'Wagner,
.

Os te'nt0s f�ram .as<n�aI8do�c Vet\ceu,�esta l.iltlma a-r)os','[�n'hi-
, ,!Sl. MaI;!:1 ftlha_ d(j, sr. J�)(flO. Mureilío D'ias'

..... João'S�leIT)e ou ErnestO;Greipel. .. por .Breno e (arrapIcho fruto�, dOi pleito;faúndQ jus ao titulo
utqueVlcz,: srta. RtJsa, fIlha .

' mui mere·cidameote.; �'

adotiva dó sr. :Oliverio' Uieira DIA, 24:- Sra. Maria Con-'." '

I V I L
-

Coyte;";;ov.em PeJ.ro� Werdan. < ....s',ueü.J, viuva do ':saudoso Dr... R E 'G I '5 T R O ,,' c· .,' COM !): QUADRO DA. ... POLI�
. '.

,-

. .

'.
'

: � CIA MIL!TAR; ATAÇA "-BAN-
·'DIA·2Ô:.,DJabiza kV'endf':' .' qsw"�ldo,de_ C?liveira,' s,,:.5_a;" ,�.

CO' INCQ"
-

<
:' ••

�. .' dy Ehlke, reslde.nte em Jom- NER'EIDK ·CHElH.EM C0RT�,. Oficial do'. Registro CJvil ."- "'_'. 'if

, .

DlA .2,1:-.�R.osny, blha ao ''P.illc,: SaHba, filho do.sr. Tu-. deste prim.e'irô distrito de ['anoính�", ,Estarlp .de S",-nta C�t.aril)ã.
' O Torneio de WóU:ey�Sall r�a-

sr. CarMo, ..Çrautchecnen; sr. fiNader.' .. '. . . .. lizado sabado na v cancha da
Michel S(tl'éme, comercia.nte "

. Faz'sabe;',.._,que preteçj�m. casar·sc; A�TpR' ENGL�ER o;;; ANIZIA 'Congrégação Marian�, patl'oci�
,em Agua Verde;:. Lo'iflvaldo, ,Aos aniversariantes nos,sOs' ER�INGE� Ele, brasIlen-o, solt,�lro: lavrador, na�Llr&1 deste �s/ado" na40 pelo _Çarioinhas;K � .. e

. 'lilhp do sr. Arturi"Burgafdf,' efusivos, parabens, com votos na.s:l?0 em �a�lta Te�eza des�e.dlstf-lt(l,. aot' 6. (�e F1I1ho d� 1l)29, do· , cont[jnqo com os melholes qua�
",i Am'iicar, filho do sr. Rubens�. de pereiíes felicidades. .

,mlcílwdo e ré.8lden te em Ser.e�a. �esre .dl�trJt?,' filho de Juao.Englere dro� da éid\ú:le, foi �� brilha,nre_:' o

Ribeiro·.da Silva,' V'Vilson, fi> MaI'tba Henmng Engler, domlclhados e re!'l1dentes �rn ,perflla
.

'deste '

'.'
menté vendao pelo five da PO'",�

,

l 'f:". /'
, munic�pjo ..,Ela, ,brÇ\silt;Í1'a, solteir�t doméstioa, n-ati)I'al d�8te, Estado, nas- _' :lici� '�1iÜtar ficando·' deSSb �.a��

V E N', D�E .;.,SE> eida:'e� ,SereIa .deste dist�j�o.aos 29 d� a"go�tó �le'193�i.filhà'de,He;ori,<;rtu@,,: neir�a
�
de_.. po�se ;da ,l�nd:a' "'T.�çâ�

� . ''f. ,';; ErzlllgeJ :. Gonov�va Erzmger, lOsldcutes ctn Se!pa deste Ô.stll.O,

./ Banco' �nco", j2�erecIment�
..d.}\i''�':'�' Ne'goçiQ'" ,t, \' �" quele e:;;tabel�cHl'l_etJtQ.b.ancap:o.,

.

SALVADOR I!ERNANDES e NAlR SELEME Ele. b;�8tit;iro,sol,. I 0Auadr:o ven<'edor �oi p :s'e,s'"
de ocasião Miro. motorista, natural deste E"t<.I:do�· nascido {'.m Tira Fogo deste i. guinte: l' Tti>.<Lauth, 2' Tte.:",

ê.Hstrito aos 11 ele março de 1930, dornieilipdo., e residertte nesla cida· I /u1inho,�e1?b .. Tle:" f.jfo�ng�il�ot'e,
�

da(!e, f! Ih
...

o .de Ni?olau F(�:rnande8:e:de Ràmi:'a .Hudrig;íe::. Fernan.des"'.'.·.l Sat'g�ntos Guedes, Dulcldw

reSIdentes nesta m'rlade. bla, bl'asllelt'a, solteIra, dQH)O::itlca, natl}raL' AvelIno.
",

.

el(;ste E�tado, naséída nes,La cidade aos· ,5 g� �gOgto de 193tl, ,í'iorrl}ci.
. REGRESSÓU,N AS PRlMEIR_ .

.

liada e residente nesta cidaêle;' filha fie Daniel Selemo, falecido,- e'""àe HORAS DE SEGUNDA· F,'8�R"Á\'

dona Chalbie Seleme. reBidente�;ne8ta cidade,·., A EMBAfXA DA DO UNIAO "

_

�, .OLIMPICO
•

_J,.' .•

Qepois de diveTti.r�m-�e .•
l:l

vontade, no' grandioso baile ofe-"
'H"CÍ,do p1:lo Canoil1has, l:egres
s�u as :prJmeiras 'horas de se::'
gunda feira, a luzida embaix'a�

. da do União Olímpico] todos
satisfeitos com, .a. encantadora'
acolhida que tiveram do povo
caríoinhense.

';$.' ',�
e:

}?J�'lencí�o!
li· c,�' • ',>';, ';".

. �

snen�ibso'''';ia-i'''':d:',nóssa agonié;i] �:�"".:. �

,

a estranhã dor: díficil, de compreender; "

� queles que n�o .8pbem,",c- guardSlr',até': 'rnorrer:
egré,dos de um' viver

_

em riostajgia!"
'

"

� � .�. ,

-...:::C:;;_",

"SofreI: . enr

tl',
.......
J"

��� vida descrente, sem harmonia,
f,··GO,rno passam" 9S seres de verdadeiro

•� ",Existeneia -melancólica
.'

e de um sofrer:
,

Que' s6 os justQ�, sabem dar valia 1.,'

crer? ...

,,_,>
>-1'."

,Dé�pe(lida�

'Está no fltn a vendá de
" 1t" :,'" �

,

'datas, e alg,vmas, casas,
.... ' "I' .' '."

p,�ia moradia e ponto c'

A de

JOSE' .SToEH SOBRINHO e MAlHA EMILrA BORGEjS." Ele,
briisileiro, solteiro, lavradoi,"natu}al d.este Estado� ,;;nas'cido elll Belll
'Vista, municipiq de �afra, aos 22 d,é .!l1,a\o

.

de 193Z, �doIíTi.ciliado e

,résid�nle', nest� 'cidade, filho - de João 'Os'Ório Stoer, fâlecido, e' peo'
linda Gatilr'ina'� C-heurs, falecida, Ela" 'orasileita, solteiTa". doméBtica,

-<naún:a! deste "Est'ago, nasC'ida em' Matãó,' deste distrito, aos I? de
.

julho dé 1932, �dotnic11iada ,",e tes�denta s:
em 'Matão neste municipio,

filha àe Benedita 'Borges, resi.dente em Matão; neste municipio. :'
'��, �,'

;:��tené:ao ' do��:',���Ç!.�E��;;:�:
< �;" ,;:" ",H '1 --. ; da para Presidente" Pruden.,,$' i<;\' ,. " •.

� .... .

. Senh�res Comerciantes' e"" te, Estado de . São Paulo,' e_.'

"�,': < ,:

�
,�_.

,? _,_:, .

"

-

"-�

_: '·v

"':
eI1

"P: Lav:�à�:res '.,
; , imp(lssibilitado tje" depedir=se,

," . "'-;fi . ,de�seus" parente$ e�amigos, o
,A ÇASA N,OVO :i\-njNDo faz pO'r lJOSSO i1-ltermedio, o

e li[Í)/�o§'(;Zttgmân, l,'epre.;'
.

fereúnd9" sua residencia n��
e�ta�tes e" D�posJ.tarios quela. pr?spera cidade.

�
.

.

de
. S,:c;''A.

' ,

Moinhos Rio-
?'i:! <"I. _�

';;-'1' Gr,andenses neste MunicÍ-
'

..
pio; avisam; que dia 20 do

t:ti' . :�' (.
, . ''':;'

�·jcorrente· niês, encerrarão

�";:,as';\1c:ompras de Trigo�)'t!:=j_
.

":',f�. ::,1
'

�"<><_.< )'.

..,;" 'grao.,

;."
., �{'

.

'';I, ;':;, ._ ':j, .',

- DIDIO FERNANDES .e LEOCADIA KURCEZKI. Ele, brasileiro,
soheiro, oper�rio, �1:ltulaL .deste Estado, nascido em ,Tira Fogo, de'ste
distrito aos 7 de setembro'de 1910, resideilte nest3. cidade, filhn� de
Joaquiul Ferrillndes e Luiza Maria' Ferreir!}, .falecidos, Ela, solteira',
brasileirtl, doméstica, natllral do Paraná,' riascirla em Curitiba, ao�

13 de março de ,1915" residente nestâ eidáde" filha, de Romão Kur- ,.,

,
, ".: cezki e' 'Martha Kurcezki,' aquele fa,lecido, "

Ápresental'am de aCDrdo.com a Lei do (,6�ligo !'Ci,;i( Art .. � 180, o�
doc.uméntns exigid.os.' Se:); algúem sO�lber dê a'lgtim imp.edimentü lega!',"
aCl�se p para fins. '(lé -di'rei'tos:;').E ,pl!rai' constar' �avrei Ó p,rest_:_.nt.e qll'e ..
será aLixado no lugar' do costume: e1'pctlblicado po J6rnal,i\C0rre!o 00
Norte desta cidade. Eu, Neieida ,Chel'cm r;orte, O(icil,ll\'i"dô'� Registro
.

.

"'

..... "' ..Civil,,/), (rRtiíogr�fei, dato o� a.ssino�. .. .

"'. ;('.
.

%
',.

êan�i;haL.)�' "�ta:bl'il "de�i953; .: ,

.

,,'ó:
'. �"":v O>�'Jif,' '��!' :�::" �''i,;,'\';''�_':')/>i?',,,,' o}.

:li'
'"

NEREIDA CHEREívi CORTE' -,v Oficial do:]legistro Civil
"

,

. ..,.

,';;t.:_�, ;,,'i,l:'
'

RIFA DO 'T:.e;R'R'ENO
..' .. ... �\

A Diretoria'do. Canoinhas' E C.

pRrticipa aos interessados _.,.qu-e·'a.,
rifa du terreno foi ..ganha "'peToI
.�nr. Dinor Bittencourt, deJL�8ti,!:
Sendo portador ,<:10 bilhete o· 70: .

< Pelo. que vemGs a)lOrte dp�;
mingá, esteve mesm\j a f,wor"'
dos·visitantes. .' �<," .•

�

Escl;�veu: "CHIQÚf-NBO �

,"f"�.: �
.. ;,

"

:
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