
�éLembrai-vos
de 19371"

Aliomar Baleeiro

,,; Permita-me o ilustre vice-presi
dente da República que lhe to
me a propriedade literària, sem

pagamento dos direitos' autorais.
Venho acompanhando com simpa
tia a evolução doutrinária de s.

excia., desde os discursos' na Câ
mara dissolvida de 1934-37 até a

últimà' e brilhante" peça oratória.
na Associação Comercial.
Quem vive, muda,�. não há ne

cessidade de invocar-se o velho
Ruy para justificação desses câm
bios de idéias Mas tanto quanto,
conheço meu amigo ,Cáfé Filho,
'cuja popularidade, durante o go
verno Dutra, testemunhei, em nos

saS peregrinações parlamentares,
sem exagêro do Amazonas ao Rio
Grande do Sul, - não creio que
houvesse recuado da sinceridade
.corn que estigmatizava a ditadura
e repetia a famosa advertêÍicia:
c- 'lembrai-vos de ]937». Talvez
se lembre apenas de 29 de outu

bro e da «chance» do presidente
Linhares.

N enhuma frase merecia tanto

a inscrição em cada praça princi
pal de todas as cidades e vilas do
Brasil. Corno os franceses, no jul:
"gamento de um general que de
sonrou sua auréola de herói, nós
t�mbem somos um - povo sem

, .

memorra.

Volta ao governo um ex-dita
dor e logo o cercam os, mesmos

cúmplices e beneficiários dos tem

pos ignominiosos. O país estava

próspero, em quadra de pleno em

prêgo, bem 'cotados todos os seus

produtos no mercado internacional.
Internamente havia paz e con

córdia

Tudo isso desapareceu. Há mi

séria,· «cliômagev e êxodo nos Es
tados do Leste e Norrleste. Pra
ticamente, quase nada podemos
exportar, enquanto se gasta um

milhão e meio de cruzeiros, por
dia, ,pa�a armazenar âlgodão sem

freguêzes As obras- e serviços pú
blicos -estão quase todos interrom

pidos, mas as emissões e os pre

ços atingem o ponto mais alto
de toda a história econômica do

país.
O ministro da Fazenda, no cur

so de suas originalidades prosó
dicas e sintáticas, sai dos barba
rismos para a barbaridade de que
não é rêsponsavél pela alta de

,preçós,' «porque compete à Cofap
enfreia-los1 »

Mas as greves dirigidas já co

meçaram. Pululam os boatos de

que os pelegos, manipulados nos

quartos de hóspedes do Catete,
estariam cozinhando a greve ge

ral�para l°. de maio., Instalou-se
o clima da inquietação. ,""

-Um jorna'l insuspeito, porque
notoriamente simpatico ao gover

no, já anuncia um projeto de lei
de 'emergência. Pouco falta para
a intervenção 'nos Estados. Quase
Bada nos separa do estado de si

tio, sob pretexto
- de ,um ,plano

Cohen, cuja falsidade já foi pu
blicamente confessado.

O sr, Eurico ,Dutra, que não.

pretende ser nenhum gênio poli
tico, mas é' .homem sensato, re�

.cbeu de Vargas este pâís dividi
ào,-fatigado de guerra e ditadura,
excitado pelá «quebra-quebra» ou

pelo comunismú, e, afinal, em

1951, o deixou em calml;\ e pro
Iresso, sem um dia de estado de
lIitio, nem uma hora de inlerven

fão em qualque� dos Éstaclo;
,

'

Há quem poss�, duvidar d� áb
seluta e completa incapacidade do
sr. Getulio' Vargas para o desem-

penho das funções que a Consti
.uição atribui ao presidente: da
República? Por .que ttopeça e cai
em problemas dos quais triu_nfou
!alhardamente.o anteç_essor?
«Lembrai vos· de 19371» - eIs

a resp6sta.
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TITULO •••

Para que Canoinhas prossiga
em seu ritmo crescente de pro
gresso, é preciso que todo bom
canoinhense, possuidor de ,capi�
tal em disponibilidade, s.,_e lance
á novos empreendimentos reso

luta e inteligentemente.

Existem, em nosso municipio,
riquezas inexploradas, verdadei
ras minas de ouro, aguardando'
a iniciativa daqueles que,quei
ram trabalhar, produzir e pros
perar,

A maioria de nossos
\

homens
deixam-se levar por idéias que
gÍl;8l11 exclusivamente em tor
no da madeira e da ervs mate
desinteressando-se por tudoque
escapa a aí bita de influencia
desses prod utos.

E' natural que se aproveite
intensamente a industrialização
regularmente facil de 'elementos
de tanto valor, Ma", como é do
conhecimento geral, a' madeira
devido a exploração em grande
escala, rareou, e multas serra

rias 'estão na imiriencia de pa
ralizar suas' atividades, em vir
tude dá escassês da matéria pri
ma. A erva mate não propor
ciona urna renda permanente,
deixando, muitas vezes, aqueles
que dependem unicamente dela,
em situação precária, '

Urge, portanto, modificarmos
"sem perda de tempo, nosso mo

do de pensar, lançando as' vis
tas para ouros campos de ati
vidade �Não será mau começar
mos pelo cultivo em granríe.es
cala, de produtos ágricc.las, Na
da mais facil para um serrador
do que transformar suas pro
priedades rurais em otimas e

I endosas fazendas agrícolas, cum
fabricas de-mandioca, conservas
e de outros produtos: que Iacil
'mente �e extrai dos cereais,

Por que não aproveitar os

baixios, existentes em profusão
por -todo o municipio, para a

cultura do arroz?

Por :que não dedicarmos um

pouco de nossa atenção á plan
tação de parreiras e à industria
vinícola?

E uma grande ilusão procu
rar, irrequietamente, 'por tôda

parte a riq'ueza e O progi'esso,
quando basta aproveitar, apenas
as inurnera,e ,fontes, de renda
existente em nosso redor,

Aqueles q,ue dormem sôbre
o dinheiro, impedindo sua cir

,culação, �e os que depois de en

riquecer em nossa terra de':::'
mandam para outras plagafs,
-sem ao me_nos ter deixado aqui
um pouco de capital aplicado,
�ão ingratos e- não merecem a

simpatia dos, canoinhenses.
C' olaboração

NATALICIO
Aniversaria-se dia' I' de maio,

a in'teressante menina, Maria Jair,
filha adotiva do éasaI Rosa - Joíio
Belem Fernandes.

Nossos parabens.

o Evangelbo." por sobre os telhados
Grande Programa na Rádio' Canoinhas

Correspondendo aos anseios .da
maior parte das Iamilias de "Ca
noiuhas, inaugurou-se quinta-feira
.dia 23 de abril. com a' colabora
ção do Côro M ixto da Igreja Ma
triz, sob os auspícios constantes e

geutilissimcs das principais Firmas
Comerciais da Cidade.

se apresenta todas as quintas-Iei
ras, ás 20 horas. constando de
três partes:

,

1 : Meditação para Você. Con
siderações sobre problemas atuais
da =spiritualidade cristã, no Bra
!3il e no mundo,

2' - A Informação. - Do noti
ciario nacional e mundial, serã-o
arrolados os fatos que, dentro da
orieutação do programa, se cons

tituem de interesse. Nesta segun
da parte. entrarão' quaisquer pe
didos ou avisos, que as Diretorias
dos nossos tres Estabelecimentos
de Ensino alvitrarem transmitir
aos seus alunos 'ou aos pais, as

sim como avisos paroquiais. que
interessem aos fiéis cristãos em

Com um �lenco selecionado a ' geral.
Paramount apresenta urna pelicula -t

r •

espetacular, _ Doroty Lamour, 3' ', O "Consultório Paz e Bem".

Goerge Raff e Henry Fonda for--' --,Semprt:l dentro da orientação do

mam o trio principal no deseoro- programa) frei Elzeârio, nesta par-

lar de uma história' magnifica. te, responderá a quaisquer con-

Continuacão da Série sultas que os ouvintes, sob nome

• ,. '. proprio ou fictício, queiram euvi-
MIsterlO do DISCO Voador ar-lhe por ,éscrito: Duvidas, pro,
'IMP. ATE' 14 ANOS /hlemas de Fé, Moral ou Costu-

x ',x x mes, rasos de cousciência serão
, Amanha em Matinée ás 14 horas 'acolhidos com discreçãb máxima.

REPRISE Envelopes fechados para o Dire-

éENSURA UVRE
tOI do programa: "Consultoria
Paz e- Bem" depoeitados no Cor-

I :�
,

o PHOGRAMA PAZ E BEM
na Hâdio Canoinhas, sob a

direção' de FREI ELZEÁRIO
SCHMITT, O F,M, O programa

CineTeatro Vera Cruz
p.PRESENTÁ

HOJE:- A's 20 horas

Lobos "do Norte

x x

AMANHÃ:-' A's 17 horas

Um filme diferente, com um'a his
tórja colossal

O T�pete Mágico
em Technicolor

com Lucille Ball, John Agar, Pa-
tricia Medina e Jeorge Tobias.
Toda a beleza do Oriente, suas

histórias típicas, seus costumes,
seu povo, parecem terem sido
transportados para essa monu-

, mental pelicula.
CENSURA LIVRE

x x x . x

, AMANHÃ A's 20 horas

O Tapete Mágico
e a pelicula Mexicana

Pobre Coração
Jorge Mistral e Gu�lhermina Grin,
formam a dupla romantica, desta'

película inconfundivel
IMP. ATE' 14 ANOS

,. x x

Segunda,Feira REPtHSE
IMP, ÂTE' 14 ANOS

x x x

3a. e 4,a, feira:- A's 20 horas
Sessão Pão- Duro

Van Johnsso�, Jane ,Whimann, em

Os Três Xarás
A história de uma garota. perse
guida por três ardentes «Romeus»

IMP. ATE' 14 ANOS
x x x

58. e 6a. fE:ira:- A's" 20 hOl'as

Complementos Nacionais

Ambição, Mortal
da Warner ,Bros.

Desenho al'lirila"do - dança e beleza

'!MP: ATE' 1.4 ANpS
PARA BREVE:-

O que' a Carne Herda
A 'Valsa do Imperador
Uma aventura na AJrica

Veneno (Nadonal)
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� Sociedade -Beneficente Operária I�

� Convite Baile �
� csao convidados os srs, associados e exmas. �
� familias para o baile social que será' realizado em �
� data de 2 de Maio próximo, nos salões .do Clube �
� Canoinhense; com Inicio pelas 21 horas, abrilhan- �
$ tado por ótimo conjunto musical.' �
� Servirá de ingresso o talão-mensalidade �
� do' mez de março passado. �
$ NOTA:. Reserva de mesas na séde social, a partir �
� do dia 27 do corrente. �-,;'
� A DIRETORIA �
� ,

.
�

�������������������������
Cooperativa de Produtores

_

de, Mate
IICanoiflhas" Ltda. Edital de Convocação'

�
\

O Presidente da Cooperativa,do,s Produtores de Ma,;.
te "Canoinhas'� Ltda., us�ndo das atribuições' que lhe 'C�Íl
ferem os' Estatutos Sociais, resolve convocar uma As·
,sembleia Geral Extraordinária dos associados, a"rea
lizar-:-se em sua séde social, no dia IOde maio próximo"
vindouro, às 13 horas, em Primeira Convocaçãó, afim
de tratar da seguinte ORDEM DÓ DIA: ,/': _

";,-;

I - Balanço Geral; Reiatorio do Conselho, de J Ad
ministração e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao

?

exercicio encerrado em data de 31 de maio de 1952;
II - Sobre, o desligamento desta Cooperativa,. da Fe

deração das CoOperativas de' Produtores de Mate Santa
Catarina Ltda.;

I

III - Outros assuntos de interesse da ·Coope�a.tiva,
Não havendo numero legal para a' ínstalação da, As

sembleia em primeira convocação, fica desde jâ feita Ca

Segunda Convocação, para o dia 18 de m'aio,. às 13
horas. Se ainda desta yez. não houver numero legal, fic'a:'
feita a Terceira 8,Ultima Convocação, para o dia 23.
do maio prox�rno vind_ouro. às 13_ horas. r

'." �

, Canoinhas, 26 de abril
�

'Miguel Procopiak Presidente

'--e Câmarat Munidpal
Edital de Convocação
O Sr. Braulio Ridas da Cruz,

Presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, de acordo com os

dispositivos Regimentais em'�igor:,
convoca os srs. Vereadores para
compa!,ecerem na 1 a. terça feira dé
Maio, dia 5, quando se iniciarão
os trabalhos legislativos do 2°. pe
riodo ordinário desta Câmara Mu
nicipal.
Canoinhas, 22 de, Abril de 1953,

BRAULIO RIBAS D:A CRUZ
Presidente

Ate.nça.o
. A Granja Walter deAlto das
Palmeiras avisa que terá á
venda,

-

permanentemente, O.
vos frescos, que poderão ser

, procurados na loja
,

Burgardt & 'Cia. e no

- Restaurante Marzall
�r-. �

reio (Caixa postal 36), na Rádio
ou' na Casa Paroquial.'
'Lemhramos aos consulentes que

uma unica resposta esclarecedora
a uma duvida, poderá trazer be
neficios 1:1 muitas outras 'pessoas.
É um meio de ser util ao proximal
"A Religião não teme a luz.

,Ela só tem um desejo: não ser

condenada antes deserouvida."
"

,r

(Leão XIII.).
"O Radio presta serviços, ines
timáveis quase, ;1s causas' da
educação, da solidariedade na

vida dos individuos como dds
Estados. É um instrumento
poderoso de união. Permite à
voz do Cristo e: do Evarigelho
penetrar até às extremidades
da' terra" .

(Pio' XII.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUNTA DE ALISTAM·ENTO MILITAR
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 MAJOR VIEIRA

Pedro Ribeiro da Silva, filho de Afonso Ribeiro da Silva e

Eva Zaleska; João Iachitzki, filho de Porfirio . Iachitzki e Josefa
Carvalho; Pliuio Schelbauer, filho de Luiz Schelbauer e E'iiza Brau
denburg Schelbauer: Estanislau Schimiegule, filho de lnacio Schimie
guel e Agda Tomacheski; João Agostinho Santos, filho de José Ina
cio dos Santos e Angelina Cavalheiro dos Santos: Donato Iuchitzki,
filho de Avelino e Vicencia Iachitzki; Eugenio Matias Schicovski,
filho de Felicio Schicoski e Maria Mayeska: Vicente Rogaleski, filho
de Felix e Bronisia Rogaleski; Antonio Alves dos Santos, filho de
João Alves dos Santos e Maurilia Gonçalves; Aristiliano Leite, filho de
J0�0 Anastacio Leite e Benvinda Alves de Moraes; Clemente e Carlos
'Barankievicz (gemeos), filho de João Barankievicz e Josefa Mayeska;
Henrique Kovaleski, filho de Francisco e Maria Kovaleski; Jayme
Bauer, filho de Francisco e Ema Bauer: Estanialau Tamporovski, fi
lbo de Boleslau Tamporovski e Veronica Kiull; Romualdo Miranda,
filho de José -Alves de Miranda e Margarida Miranda.-Teodoro Ho
menhuk, filbo de Miguel e Tecla Homenhuk: Geronimo Vozniak, fi
lho de Eatanislau Vozniak e Catarina Kovaleski; Sebastião Alves
Martins, filho ele Ermelino Martins e Pureza Alves de Souza; Placi
dino Alves da Cruz, filho de Paulo Alves da Cruz e Antonia Maria
na Vengue; Avelino Montoski. filho de Antonio Moutoski Taieski e

Ana Dranka; Valdomiro Torquato filho de Leopoldo Torquato e Julia
Marcelos; Caserniro Nojekovski, filho de Ladislau e Maria Nojekovs
ki; Alinor Medeiros de Souza, filho de José Medeiros de Souza e

Maria Francielina dos Santos; Hercilio Wendt, filho de Alfredo Leo
poldo e -Luiza Wendt; Almiro ' Alves de Campos, filho de Hortencio
Alves de Campos e Olivia Alves dos Santos; José Venguem, filbo de
Antonio e Izaura Vengue; João de Paula Souza, filho de David de
Paula Souza e Eduvirges Tereza Muziol; Artur Lourenço da Luz, fi
lho de Joaquim Lourenço da Luz e Josefa Fernandes do'! Santos;
Pedro Martins, filho de Sinboca Martins e Maria Taborda Martins;
Julio Alves Martins.. filbo de Pedro Alves Martins e Dorvalina Te
les de Camgos: José Becker. filho de Vitorino Becker e Dalira Alves
de Lima Becker; Geraldo Strehlow, filho ele Ervino Strehlow ,e Eri
ca Nerrnan Strehlow; Antonio Simões de Lourena, filho de José Si
mões' de Lourena e Maria Madalena Correu: José Martins de Olivei
ra, filho de Jcão Martins de Oliveira e Benvinda Lacerda: Tadeus,
filho e José Ningeliski e Felicia Zymczecym,

DISTRITQ DE PAPANDUVA

Antonio Silvo, filbo de José Sebastião da Sil va e Roza Fran
.ca de Lima; José Ribeiro Filho.r filbo de JoséHibeiro da Anhaia e

Francisca Ribeiro Vieira; Antonio José Melnik, filho de Padro Mel
nik e Luiza Scbveizarski; Antonio Simões Sobrinho, filho de Nabal'

s Simões Bueno e Maria da Gloria Bueuo; Ivan Zadorosny, filho dé
.Josê e Irena Reva Zadorosny; Antonio, Boaventura Lima, filho de
Ernesto Boaventura e Cecilia dos Santos Lima; José Polinaski, filho
de Nicolau é Sopbia Polinaski: José Iaooski, filbo de Leonardo e

Maria lanoski;. Valdemiro Vieira, filho de João e Emilia Vieira; Cle
mente Popadiuk, filho de João e Ana Popadiuk; Odilon Ignacio dos
Santos. filbo de Sebastião Ignacio e lofancia Alves dos Santos; An
tonio Scbuta, filho tle Miguel e Ana Schuta; Theodoro Lopes, filho
de Nicolau Lopes de Oliveira e Ana Matioski; José Novak, filho de
Miguel Novak e Anastacia Detiuk; Estanislau Kaspechack, filbo de
Francisco e Victoria Kaspechak: Miguel Schmidt Haas, filho de Mi
guel Martins e Ana Raas; Ernesto Staidel, filho de Frederico Staidel
Sobrinho, e Vitalina Greim; Osny Lopes/de Oliveira, filho de Valen
cia Lopes de Oliveira" Maria Lourenço de Oliveira; Miguel Huillka,
filbo de Alexand-re e Catarioa Huinka; Antonio Vieira de Souza. fi
lho de João Vieira da Silva e Am.elia Vieira :t;{odrigues; Miguel Kietz,
filbo de Francisco Kietz e Maria Popovicz; Oracides Alves de Souza,
filho de Dlnarte e Rita Alves de Souza; Jorge Duffeck Greio, filho
de João e Emilia Duffeck Greio; Carlos' Malikoski, filho de 'Gusta
vo Malikoski e Belarmina Roskamp; João Rodrigues, filho de Pedro
Rodrigues e Antooia Martins; Miguel 'Ribeiro Tibes, filho de Inda
lecio Ribeiro Tibes e Perciliana ,Ribeiro de Lima; Jose Rodrigues de
Souza, filho de Atanazio Rodrigues de Souza e Anastacia Latocheski;
PeDIa Massaneiro, filho de Manoel Massaneiro e Francelina Totqua
to de ,Oliveira; Severo Cichoski, filho d'e BoleslaiJ Cicboski e Bronis
lava Kaczmareck; Estanislau Kurlapski, mho de Francisco e Felicia
Kurlapski; André Lopes Massaneiro, filho de Luiz Lopes Massaneiro
e Francisca Ferreira de Melo; Antonio Morres, filho de Cizino Mo,
raes e Maria Moreira da Silva; Pedro Rodrigu€s de Lima, filho de
Manoel Rodrigues de Lima e Lavina do Nascimento; Silverio Padi,
lha, filbo de Francisco Padilba e JOllna VaI'geniak; Ananias Medei
ros do Nascimento Filho, filbo de Ananias e Etelvina Medeiros do
Nascimento; Wenceslau Cikoski, filho de Tomaz e Maria 'Cikoski;
Julio Fernandes dos Santos, filho de Tiburcio Fernandes dos Santos

, e·Maria Rodrigues de Souza; Altair Prestes de Medeiros. filho de
Fermino Prestes de Medeiros e Elisia Vieira de Lima; Benoo Kra
jevski. filho de Vitor e Ana Kl'ajevski; Walfrido Fernandes, filbo de
Cesario Fernandes e Rosalina Vengue; Olímpio Martins Gonçalves,
filho de José Martins e Izahel Gonçalves; João Machado, filho de
Avelino Macbado e Maria dos Santos; Luiz Vicente de Lima, filbo
de Marciana Vicente de Lima; Lourival Rodrigues Valente, filho de
Olimpio Cordova Valente e Augusta Maria ela Silva; José Anordo
Pereira, filbo de Arlindo Zanerio e Ana da Cruz Pereira; Nestor

DE
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Gonçalves de Lima, filho de Juão Gonçalves de Lima e Francisca
Pereira da Cruz Lima; Analio de Oliveira, filho de João Maria Luiz
de Oliveira e Antónia Pires de Lima; Augusto dos Santos, filho de
Candido José dos Santos e Isaura Bueno; João Maria Ribeiro Ri
bas, filho de Lourival Cubas Ribas e Atacia Gonçalves Ribeiro; Vir
gilio Masaaneiro, filbo de Antonio Massau-iro e Hosa Eufrasia; Joa
quim José dos Santos, filho de João Gonçàlves dos Santos e Ger
trudes Moreira; Altamiro Prestes de Medeiros, filho de Alfredo Pres-
tes de Medeiros e Virgulina Pereira do Nascimento.

'

DISTRITO DE PAULA PEREIRA'

-Larico, filho de. Djalma Oliveira Loreto e Emilia Loreto;
Carlos, filho de José Schimitberge e Maria Wibbelt; João, filho
de Salim e Saline Adur Zattar; José, filho de Guilherme e Jo
sepha Stolberg; Antonio, filho de Miguel e Estanislava Wrublak;
Leonildo, filho de Sebastião e Madalena Lopes; Rosni, filho de
Guilherme de Campos e Ana Taborda; Antonio, filho de José
Alves Pereira e Angelina Zoutto; Migule, filho de João e Tecla
Marenoski; Alvino, filho de João Rocha e Maria Domingues da
Rocha; Luiz, filho de Napoleão José e Purcina Afonso Portes;
Antonio" filho de Joaquim Alexandre Santos e Adelia Marques
Alexandre; José, filho de Manoel Silvestre e Analia Ramos; Her
cílio, filho de Amandio Soares e Joaquina dos Anjos Soares;
Raul, filho de João Rodrigues Barbosa e Olivia Ferreira dos San
tos; Francisco, filho de Antonio André e Flora Cordeiro dos Santos,

DISTRITO DE TR�S BARRAS

Hercilio Bueno, filho de Agenor Bueno; Augusto Mathias,
filho de Basilio Mathias; Octavio Domais, filho de João Luiz Do-

I

mais; José Gonçalves, filho de Rosa Silva; Daily Cordeiro Bexi
ga, filho de Luiz Candido Bexiga; Victorino dos Passos, filho de
Antonio dos Passes; João Guedes, filho de Luciano Fernandes
Guedes; Alceu Rodrigues, filho de Luiz Rodrigues; Antonio Gue
des, filho de Manoel Guedes; José Scharuth, filho, de Wadeco
Schsruth; Waldemiro Popiel, filho de Stefano Popiel; João Ro
bei,to Kusse'k, filho de Bruno Kussek; Antonio Figueiredo Lima,
filho de Antonio Gonçalves Figueiredo; Igdalicio Vieira, filho de
Pedro José Vieira; Eweraldo Lemes Gr im, filho de João Grim de
Oliveira; Alceu Cunha, filho de 'Sebastião Cunha; Francisco Cle
menstino, filho de José Corrêa da Silva; João Xavier Filho, filho
de João Xavier Sobrinho; Noelyr Salvador Becker.: filho de Sal
vador Becker; Francisco Mariano Trela, filho de José Trela; Lo
rival Michalski, filho de Ignacio Michalski; Leonid Buy, filho de
Nicolau Buy; Tadeu Guginski, filho de João Guginski; Hercilio
Faria, filho de José Faria; Ney Tabalipa, filho de Lysandro Ta
balipa; Sebastião Maria, filho de Antonio José Maria; Miguel Grab
czak, filho de Antonio Grabczak; Carlito da Luz, filho de Maria
da Luz; Francisco de Lima, filho de Tomé Borges de Lima; Ben
vindo Martins, filho de Ramiro Schuques Martins; Walfrido Ro�
sendo Oliveira, filho de João Rosendo de Oliveira; Silvestre
Knopka, filho de João Knopka; Theodoro Kolaga, filho de Lades
lau Kolaga; João Alambec, filho de S'tephano Alambec; Felicio
Domanski, filho de Thadeu Dornanskí: Zozimo Gonçalves de Sou- '

za, filho de Antonio Silva e Souza; Iaroslau Dzus, filho de Step
hano .Dzus; Levino Cardoso, filho de Miguel Cardoso; Waldomiro
A, Pereira, filho de José Almeida Pereira; Benedicto Santos, fi
lho de Escolastica C. dos Santos; Sebastião Santana, filho de Jo
sé Santana Oliveira; Carlos Sobol, filho de Miguel Sobol; Eucli
des Cavalheiro, filho de Ernesto Cavalheiro; Noberto Tadra, filho'
de Ladislau Tadra; Albino Ircz, filho de João Ircz; Alcides Rich,
ner, filho de Guilherme Richner e Anadeto Figueiredo, filho de
Vicencia Silva Figueiredo.

Preço de ocasião
vende -se em Marcilio Dias,

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

rada, paredes duplas, porão
de material, 6 paióis, 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 Mareilio Dias, com
o proprietário H e n r i que
Goestmeier. Ix

VENDE-SE

Negocio
de ocasião

Está no fim a venda de
datas e algumas casas

para moradi_a e ponto
de negocio.

.Aproveitem
Tratar com

Canoinhas, 30 de Março de 1953.

BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR

Presidente da J. A. M.

Feres Coury
Tem bom gosto?

. Tome Vafé 8. Tereza

RENHER
A BOA ROUPA

Vende-se
Uma casa de material, si

tuada a Isua Vidal Kamos.

Ver e tratar na Casa Pro

gresso, com o sr. Eduardo
Klodzinski. 2x

Um presente
comprado na

Casa Erlita
sempre agrada

VENDE-SE
Um motor V8 completo em per

feito estado de conservação.
Tratar com, os srs. Alvin Wagner,«
roão Seleme' ou Ernesto GreipeL

1 ° As ,propostas não podem ser

(Dois mil cruzeiros) mensais,
inferiures á Cr$ 2,000,00

CLOBE CAN'OINHENSE
Edital de Concurrencia

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

para arrendamenteJ do botequim deste Clube.
.

Os iüteressados deverã0 apresentar suas propostas á Secre
taria pessoalmente ou remeter pelo Correio, em enVelopes fe

chados até às 18 (dezeoito) horas do dia 30 de Abril, obede
cendo as seguintes condições:

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

30-PeIRs 20 (Vinte) hora1> do dia 30 de .Abril, .em reunião or

dinária, serão abertas as cartãs propostas, na presença dos in

teressados, senjo aceita a que melhor consultar os interes:>es
deste Clube.

40 A Diretoria r:eserva o direito, de anular a concurrencia
se as propostas apresentadas não forem aceitaveis.

Mais informações e esclarecimentos, os interessados poderão
obter, com o' Snr. Secretario ou Tesoureiro.

Canoinhas, 30 de Março dê J 953.

A DIRETORIA 2x

LINGERIE BT4M
de fama mundial

�

distribuidor exclusivo

OTIMO NEGOCIO
VÉNDE-SE

Para seus anuncios?
CORREIO CO NORTE

Um Caminhão F5, 6 cilin-
-os, 1951, com reduzida, to

nelagem mínima 4 mil qui
los, com 18 mil kms, percor
ridos, carrocerie, p n e use

sobsalE'nte em condições, e-
quipado com pertences

de emergencia.
Preço: á vista Cr$ 120.0-00,00

In,formações nesta redação

.CasaErlita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CO RREIQ DO NORTE 25-4-1953

Código .
DESPESA ORÇAMENTARIA,

Loc:l T I T U L O S' - '\,

'Anterior I Do mês' I Tot-;-

-----------'----c---------'---'---'-------',-r
�. I "Diretores I�J

O ADMINISTRACÃO GERAL ' .
�----�------------------------------------�

� �1 pess���;��a�!JVO - CAMARA MUNICIPAL
..

Vendem-se em Major Viel ra
O 01 1 Gratificação ao auxiliar de Secretari'a da Câmara 800,00 4GO,00 . 1.200,00 127 alqueires de terreno de cultura e càiva, distante 8 kms.
O 02· Material. permanente da Vi·la de Major Vieira, a c-s 140.000,00.
O 02 1 Aquisição de móveis, utensilios, etc. Uma casa medindo 7x5 mts com 5 litros de terreno cercado,
O 03 Material de consumo no valor de Cr$ Io.ooo.oo. Uma casa com lo' litros de terreno, Cr$
O 03 1 Material de expediente, livros; etc.

.

7.600,00, ambas situadas na Vila de Major Vieira.
O 04 Despesas diversas Uma casa em Canoinhas perto do eo!égio, com data, galpão,
o 04 1 Serviço postal, telegráfico e telefonico 132,00 132,00 poço, etc. Cr$ !!5.ooo,00 Uma ferraria com todas as maquinas e

O 04 2 Assinaturas de orgãos oficiais, etc. chaves novas, Cr$ 14000,00. Um aparelho para solda, novo com 14.
O 04 3 Ajuda de custo aos 'Vereadores bicos Cr$ 350(1,00. Uma carroça com um par de arreamento, Cr$
O 2 EXECUTIVO _ GOVÊRNO 3.000,00. Uma charrete em perfeito estado de conservação, Cr$ L500.00�
O 20 Pessoal fixo Uma casa com. 2 alqueires de terreno na Vila de Major Vieira,
O 20 1 Subsidio ao Prefeito Cr$ 6 000,00.

'

� 20 2 .Representação ao Prefeito 4 alqueires de terreno caiva com erval distante 2.0()o mts. de
Ó 20 3 Representação aos Intendentes Distritais não exa- Major Vieira, Cr$ 4.000,00 . .:

.

O 23 tores 4 alqueires 'de terreno situado em Rio Claro, com aguadas e

Material de consumo lenheiros de la., Cr$ 4.500,00.

Aquisição de combustivel para automóvel Uma casa, medindo 12x9 mts. com 15 alqueires de terreno

Despesas diversas sendo 4 de cultura distante 1.000 de Major Vieira, Cr$ 25.000.00.

Custeio de veículos, moveis e utensilíos Uma caminhonete em perfeito estado, Cr$ 12000.00,

Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-
lo datas no quadro sub-urbano. a Cr$' 1000,00 cada. Forue-

gem administrativa
cerá madeiras para a construção das casas nas referidas datas, por

Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muní-" preço de custo.
Os interessados' deverão procurar o sr. Antonio Maron Becil,

. cípío .

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-
em Ma�or Vieira.

viço no interior
.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIO�
Pessoal fixo

.

Secretário - Padrão Z3
,

_

Auxiliar de Secretaria. - Padrão R
.Material de consumo

Conservação de moveis e utensílios
Impressos e material de expediente
I>espésas ,diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIA�IZADOS

PREFEITURA tViUNIÇIPAL ·DE 'CJ\NOINHAS
Balan(ete da Receita Orçamentaria, r,ferente ao mês �e Março de 1953

I�----�---------------------------------------
ARRECADAÇÃOCódigo

Geral
TITULOS

Anterior I Do Mê� Total

20139�,70
289.931,80
27.023,80

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial
Imposto Predial

.

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença

'

Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões
b) Taxas

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

-,

PATRIMONIAL �

Renda Imobiliária·
R.enda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios

. Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes

Quota-parte imposto federal sobre a renda
. Quota prevista no art. 20 dá Constituição Federal
Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobranca da Divida Ativa
Receita' de 'Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas

Operações de Credito
Eventuais

o 11 1
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 25 2

O 27 3

'198.7,47,40
221.931,40
12.268,10

2.04,5,30
68.000,40
14)55,70

I 11 2
1 15 4

I 22 4
1 23 4
I 24 1

2 01 O'
2 02 O

4 12 O

� 13 O

4H O
( 15 li)

4 16 O

7.875,00 1.778,00 9.653,00
7.38o,10 2.635,00 lo 015,10

13.318,50 3.132,50 16.451,00

13.]4,7,70 4.914,50 18.062,20
29.087.,60 29087,60

890,'00 154',00 toH,oo
"

62.926,20 62.926,20
42.7l2,oo

.

42.712,00

21.960,00
172.387,50

.

3.790,40
4.4,24,50

15745,40
13905,90

.

11.955,00
9.4-81,4,0\

6 12 O
6 14 O
6 20 o

6 21 (I

6 22 O
6 23 O 22.296,20

765.052,90

_2�_:.70_±,80
788.757.70

3-.320,80 1.485,20 4.806,00

336,20
-----

592.665,40SOMA Cr$
Saldo disponível do exercício de 1952

Canoinhas, 31 de março de 1953

Gilberto- d' Aquino Fonseca. Benedito T. Carvalho Jr.
'

Edgard Mayer
Diretor da FazendaPrefeitoResp. pj Contador , <

PREFEITURA �UNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da. Despesa Orçamentaria referente ao mês· de Março. de- 1953, �'

o 23 1
o 24
o 24 1
o 24 2

I() 24. 3

o 24 4

o 4
o 40
o 40 1
o 40 2
o 43
o 43 1

o 43 2
Q 44
o 44 1
o 44 2
·0 44 3
o 44 4,

o 44 5
'0 7
o 70
{) 70 1
o 70 2
o 70 3
o 70 4:
o 70 5

6.000,00.
6.000,00
840u,60
3300,00

·1

1000,.00. 500,00 1:500,00

3.000,00
2200,00

600,00
6.806,00

301,10
155.10
665,60

1.600,00
160,00

1.500,00
1.100,00

4:500,00
3300,00

600.00
6.806,00

100,00
229,70
332,80
800,00

. '76,00

401,10
38!,80
998,40

24·00,00
.

236,00

Pessoal fixo
Diretor da Fazenda rr: Padrão Z2
Contador - Padrão Z2
Dois Escriturários' - Padrão U
Escríturarío Arquivista - Padrão R
Almoxarife - Padrão K

2.000,00
, • 2.000,00

2.800,00
1.100,00

4.000,00
4.000,00
5.600,00
2200,00 .

Servimos bem para servir sempre

P.ara . seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE, QUEM QUIZER ...

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

WolframTransportadora LtcJa.
SÃO PAULO CANOINHAS

C. Campos, 272 F. Schmídt.. s/n
Fone - 9-66-55 Fone. - 112

Usina Metalúrgica'Joinville S. 4.
.

--
.

'"

JOINVILLE -:- Santa Catarina
--------..1--------

FABRlCANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de
Precisão, tipo pesado - Plainas Limadoras - Martelos Mecânicos _ Máquina de í

Furar, de coluna - Ventiladores para forja de ferreiro - Ventiladores Aspira
dores - Bombas de Diafragma - Bombas a Vácuo - Caldeiras e Autoclaves -

Instalações par� Olarias - 'Máquina para cilindrar selas. - Chapas para fogões -

Formas' para fabricação de tubos de concreto - Engenhos de Serra Horizontal
e Tissot - Tesoura Gliilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina
para chapas de aço doce - Desfolhadeira para tóros - Afiadeiras Automáticas -

Moinho Batedor - Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem - Moen
das de. Cana' e qualquer tipo de M,áquinas sob orçamentos e desenho.

Representante nesta Praça 29x8

J. Vô r te Rua Vidal Ramos. 33 . Fone,125
CANOINHAS • S. CATARINA

r Tecelagem s. Ã.lCanoinhas

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

14 do, corrente, o capital social será elt!�ado para Cr$ l.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.
I

Outrossim. em conformidade com o resolvido pela Assembléia,
os srs. acionistas terão preferência na subscrição do aumento de
capital, até a data de '3D de abril próximo, sendo que, após a

data ind,icada. toda e qualquer pessoa poderá subscreve-la.

Canoinhas, 16 de Março de 1953.

TEÇELAGEM CANOlNHAS S A.

Df" Osvaldo S. de Oliveira - Altavir Zaniolo

Aviso aos acionistas e demais interessados

Prefeitura Municipal de· Canoinhas
EDITAL

.

De ordem do' Sr. Prefeito, tor- d -lMPOSTO TERRITORIAL
no público que, durante ° mês 1. semestre;
de ABRIL se procede nesta Te-.
souraria e nas Intendêucias de
Três Barras. Papanduva, Major
Vieira, Paula Pereira e Posto de
A'rrecadação de Felipe Schmidt, a
cobrança sem multa. dos seguin
tes impostos:

a - IMPOSTO DE LICENÇA
(Continuação p. Indúatria e Co:,
mércio) 2. trimestre.

b - IMPOSTO SOBRE IN:
DÚSTRIAS E PROFISSÕES 2.

e - TAXA DE LIMPEZA PÚ-
BLICA.

.

f - IMPOSTO DE LICENÇA
(Renovação de matrícula de'cães).

g - TAXA DE CONSER VA

çÃO DE ESTRADAS.

No mês seguinte a cobrança
será acrescida da multa- de acor

do com' a Lei.

Canoinhas, 2"t 'de março de ,1953
trimestre, -

CLEMENTINO PIEKZARK.o\
.

Tesoureiro
c - IMPOSTO PREDIAL L

semestre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO' NORTE.

Ban.co Indústria 'e

.

Comércio
W4 ;_i2 Wk"1Iíí = F�",.,! 77u i t M +B

(18 anos de existência)

25-4-1953

S/A
"I'p"'. 'f5* ii

Séde: dTAJAí
.

SANT4 CAfARINA
.': - FUNDADO EM 1935 -

58.72J .111,30
23.263.930,00

14.889.376,2"0
336.598,90

9.074.633,10
9.310.080,00
870.000,00

8.191.500,00
205.114.349,30
2.515868,10

507.368862,60
483.621.1 05,00
18 845.�1·5,30

461'l265,50
9.272.500,00
6.186 855,10 1.233.392.720,90

2.928.288,20
1.67�.541,50

27.446.21,3,10 .

12.651422,90
2.707.977,70
436.] Q9,80' "

4�,OO
..

(42 Departamentos)

BALANCETE em 31 de.Março de 1953

AGENCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Araranguá '- Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoínhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó - Capinzal
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporariga - Jaraguá do Sul« Joaçaba - Joinvile - Laguna>- Lajes - Lauro Müller - Mafra - ()rleães - Píratuba - Pôrto
União - Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas ... Tubarão - Urussanga - Vidéira

Agência no RIO DE JANEIRO: Agência em. CURITiBA:
Rua Visconde de [nhaume, 134·C • (Séde Proprta): Rue! l\Aonsenhor Celso, 50 - (Séde P�opria)
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO» .

Capital Autorizado Cr$ 50.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 35.000.000,00 Depósitos em 31-3-1953 Cr$ 710.880.277,40

347.614,00
745.792,20

8.001.419,20

384.186.329, lo
73.422.945,70

625.848.174,40
370.196.460,80

GENESIO M.· LINS Diretor- Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER.

Iriretor- Gerente
I

,

97.211.016,40

1.265.442763,70

15.795.552,40

9.094.825,40

1.453.653.910,00

�!!J.98 067,90

\ '

'ATIVO /I PASSI.VO
----------------------�-----------------

./

F • Não Exigível
Capital
Fundo de 'Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

G - Exigivel
DEPÓSITOS

,

50.000.000,00 ..
4.000.000,00
29.000.000,00
�.QCO.OOO,OO 85,000.000,00

\

..
'

-á vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas.
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso
Outros. depósitos

26.415.470,4,0
37.027.867,70 -

,

166.044.244,,20
76.515.635,10
147.693 928,50
9.789.963,40
r9.491.243,50

253.978,00
.
483.232.330,80

3.245,70
14.180.549,60

147292.951,30
66,171.200,00 227.647.94,6,60

710.880.277 .40 '

• A - Disponível
Caixa'

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup.

da Moeda e do Crédito
Em outras espécies
B • Realizavel .�

Titulos e Valores Mobiliários
Apólices e obrigações Federais
inclusive as do valor nominal
de. Cr$ 11.030.000,00 <;ieposi
tadas no Banco do Brasil S. A.,
à ordem da Superintendencía
da Moeda e 'do Crédito

Apólices Estaduais
Apólices Municipais

r Ações e Debentures r.

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários'
Titulos Descontados ,'.'

Agencias' no País

Correspcndentes 'no País
Tesouro Nacional -. M. da Fa-
zenda (Divisão Imp. Renda)

Capitel a realizar
.Outros créditos
Imóveis
Outros valores
C • Imobilizado.
24 Edifícios de uso do Banco
Móveis é Utensilios
Material de expediente
Instalações

,

'0 • Resultados Pendentes
Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E • Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em .custodia
Titulos ã receber de -C/Alheia
Outras contas

a prazo
de Poderes- Públicos

,

de Autarquias
a prazo fixo
'de aviso prévio

Outras Responsabilidades'
Obrigações diversas
Agencias no País

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e ou-
tros créditos

.

Dividendos a pagar

- H • Resultados' Pendentes
C antas. de resultados

J • Contas de Compensação
Depositantes de valores em ga-
rantia e em custodia

Depositantes de títulos em cobro
do País
do Exterior

Outras contas

14.007151,60
49.:;2.533.802,30
17.709.466,QO

13.937357,50
221261,00 .568r409.038.4,0 1'279.289.315,80

23.254.842,10
I
/

457 609,.264,80

·625.830.563,20·
17.611,20 625 84,8.174,tj,0 .

370.196.460,80 1.453.653.910,00
2':841 .. 198.067,90.

ITAJAÍ, 13 DE ABRiL DE 1953

OTTO RENAUX
ANTONIO RAMOS

Diretores

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA

Chefe da Contabilidade da Direção Geral

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181DR. MARIO MIRANDA LINS e HERCILIO DEEKE
Diretores-Adjontos

Sociedade Beneficente Operaria
Assembléia Geral Ordinária'

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

que terá lugar. em data de l: de maio próximo- pelas 10 (dez)
horas, na séde social, com a seguinte

ORDEM DO DiA:
).,

Eleição da nova Diretoria 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. c

AVISO IMPORTANTE:- As chapas, pa�a concorrerem' à
. eleição, deverão conter o "de acordo" dos candidatos e serão

'apresentadas à Diretoria, para fins de registro, até 8 dias antes,

PRE:CISAM::SE!
De operár-ios especialistas em:

IEsquadrias - Mjlrceneiros, - Montadores
. ou Práticos

,

Tratar na Esqú�drias Sarrta Cruz

II Campo d'Agua Verde -:- . Canoinhas
----

::::::::::=:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ii Ban(o Ind. e (om. de, Sta. Catarina SIA.J.. ....

�i Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegrafico: c'I N C o.. iiAO PUBLICO ii Taxas de' Deposltos
,;' "ii

Torno público que dora- •• ::

vante não permitirei- a 'es- ii COMIRS. Df., MOUIME·HJO
,
,,' '( ii

. . !5 A D.íspósição., <, 2010a. a. Com aviso de 60 dias, 4,o'oa. a. :.:•tadia ou criação de animais .. I' "
:= 'Limitada

.

3%a. a.
'" "90"� 4%%8. a. ii�eIl)' meus terrenos situados' ii Parti.c�lar 4%a. 8.
,,' " "120 ". 5%a. a. iiem Bela Vista .do Toldo. !: Limitada Especial 41f2%a. a. Prazo Fixo 6 mêses 51/2%a. a. ::

b.. P F' 12
A ) 6M

' .-

Não me responsa ilizo pe- ,ii ,razo 'lXO meses ...

< loa. a, :i'
lo que possa acontecer aos oi5- ·'.DEPÓSITOS>PÓPULARES·5%. -

. RETIRADj\S -LIVRES ii
contraventores d.�s��· aviso .. ·li' Agencia nesta cidade à Ptaç�. La1.1t� MUne-;, esq. R. Major Vi;rra ii

Carioinhas, �2'5;;.:4-1 '9&,3 '." ii· Abr� uma conta no :'lhCO'" e' pague' com che.qúe! iiLOURÉNçÓ BUB 'Ã. ".�
i::::::::::m:::::m:::::::::::::::::::i::::=sm:::::::::::::=:::::::::::::::::::::mn::::::::=

. OSVALDO KOCH - 1°. Secretário

Vestidos bons! Vestidos bo-
'ffi :.. •

.

, nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa Erlita

. I

Seja. econoh,íco
e taça suas compras

'-;4
.

,.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. � IMO I N H OS '

,P,N E UMA T I. CO S A C I L I N O R 0. I
�,�.@®®®®®@®®®@®@®®@®®®®®®®®@®�v®®��®� " �@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®���

.

o ,(.J.s � �J

o.�; 'Moinhos para trigo de qualquer � � lnstalaçôes completas para pron- m� capacidade - Mo,inhos para milho � � ta ent�e�a - Asslstencia te�ni�a i�
� " .' . � � especializada permanente - MaM ®
� Peças e acessarias p, moinhos �

_
� ximo rendimento em extração, �

� Garantia absoluta � , � produção e funcionamento �
® ®®®®®@)@®®®®®®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®®® '

_ ®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®® ®@@®®®®��@®@®®®®®®®@®®@®®®®®®®®®@®@® ,

® ®

m Mais de clncoenta Moinhos "OCRIM" instalados em menos de' dois anos nos Estados do Brasl], são a garantia 'da �
� qualidade e perfeição das instalações feitas pela maior Fábrica Italiana de máquinas para Moinhos e Silos. �
·.l���:�����.��;!�!:!�@�®��2���!�,,"����!.��

MOVEIS CIMO
QLlARTÔS . SALAS· TERNOS ESTOFADOS

A'rVisía e em Prestações
REPRESENTANTE NESTA PRAÇA 3x

Rua CeI. AlbuQU2rQIlG

ICaixa Postal, 31

Fone, 112

fflW&'iK"'mma�'������������am�����

Benito 8. Bastos

I DR:MÀ�IOMUSSI
" MEDICO
Já e;tá atendendo em seu consultório a rua

Senador Schmidt 44/ Edificio 1/Mussi".
�

Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

ICANOINHAS -, Fone 252 - Sta. Catarina

::::�:=:::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::=:::::==I;:=:::::::�::::::::�:::�::::::::::::::::::::
h _
- "
" "
u "

ii Dr.: Aristides. Diener ii
" �
" "

� �
•• 'CIRURGIÃO DENTISTA· ••

:= � ::
" -
.. ...

� �

-ii Raios X - Pontes Moveis e fixas, H'
ati .a
" "

_ .� 6.

i� Dentaduras Anatomicas H
" -

� �
- "

5i Ru'a Vida I Ramos ii
" "
- "

n CANOINHAS SANTA CATARINA :5
51& 1111
lU! ••
• 8 � .11

:lI;; :::: :::::::: :::: ::::::::::::::;:: ::: ::::::::�:::::::::::: ::::::�::=:: ::: ::::�:::::: :.: :::: ::::::::

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de POI·tO

Alegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática
,

nos Hospitais de Porto Alegre

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e

pré-rrafal -- Especializado em doenças de crianças

Consultório anexo à Farmácia', Machado - Hesi.Iência à
Rua Cê!. Albuquerque,· Fone 288 . Cauoinhas _' S Catarina

DR. SAULO CARVALHO
Advogado

Escritorio e residencia /

Rua Coronel Albuquerque s/n .: Fone 205
t

Canoinhas S, Catarina

Acaba 'de receber novos
figurinos, bem como ao

mostras de trajes para
inverno

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Vista-se de acordo com
a estação, escolhendo

agora o seu traje
de inverno

Exclusivista no Município
João J. Pereira
Rua Vidal Rdmos s.n

Caixa Postal 97 .. Fone 298

CANOINHAS

,

Roupa suja ,

Só com o

Sabão Tupy
�ma'==

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. �ouza

/V. S poderá comprar re-

lógios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à, 'Caixa Economica

.
'

.- "

.

- Associacão Rural de (anoinhas
" .

AVISO IMPORTANTE
A Diretoria da Associação Rural de Canoinhas, faz

saber a todos os seus associados:

1°, - Está distribuindo, gratuitamente, aos associa»
dos interessados, mudas de essencias florestais, tais como:

"eucaliptus robusto e uiminalis", I(acada '1'iegra", l(acacia
mimosa", "casuarina", "cinamomo" e "Jacarandá";

:20. - Está distribuindo, gratuitamente, aos' associa»
dos interessados, sementes de hortaliças, a saber: prpino,
abôbora, tomate, alface, repolho, cenoura, nabo, beterraba,
ervilha,�agrião do seco, cebolinha, rabanete;

3°. - Dentro de breves dias terá à venda adubo qui
mico, hiperfosfato, já encomendado ao Serviço de Expansão
do Trigo, do Ministério da Agricultura;

"

<, 4°. -- A partir do mês de maio fará ampla distri»
buição de sementes selecionadas de trigo, a serem recebidas
por intermédio do Seruiço de Expansão do Trigo' e que sr",

rão vendidas ou cedidas por emprestimo, em cumprimento
,

as instruções a serem recebidas.

NOT� IMPORTANTE: Só poderão adquirir semen

tes ou recebe-las por emprestimo os associados que houve
riem devolvido integralmente, as sementes recebidas por em»
prestimo nos anos anteriores.

.

-

Os associados em atraso com a Tesouraria da ASSO ...

CIAÇÃO não serão atendidos em suas pretensões antes de
liquidados seus débitos.

A partir de 1. de maio, a Associação' Rural promo ...

_
verá a cobrança, juuicialmenie, das sementes cedidas por
emprestimo e até aquela data não devolvidas, divulgando,
pelas colunas dos jornais locais, a relação de todos os 'as

sociados deuedores.

,

A direção da Associação, endereça veemente apéto a

todos os seus associados devedores de sementes recebidas
por eniprestimo 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 pfecipuo de todo associado quitar, pontuoí
mente, seus débiios.; afim de não prejudicar (J desettuoloimen
to da instituição e os interesses de todos os lavradores do
MunicíPio.

Canoinhas, 10 de abril de 1953� _

-
-

,

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO" Presidente

VALMOR A. FURTADO:: Gerente Sx

Para seus anuncias?

Correio do Norte

Dr Arolde 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

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do .

trabalho - N aturalísações e titulos declaratorios.
Causas Criminais.

ALUMINIO
,

. bom e baro'to
_sempre, na,"

(!4d,4 �tlit(J;, I
.

------

Escritório e, residencia ;

Rua Vidal R�mos Canoinhas s, C.
�

fEÕHTRA CASPA, "

-
,

QUEDA' DOS eA· l

i
BElOS E DEMAIS �

_ AFECtOU DO

PARA FERIDAS,
··ECZEMA.S,
INFLAMÁ,COES,
COCEIRAS"
F·,RIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�================�,
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,c4Pf�t() s !.Â IRES 'E3:r rT· 1{ L;;
,

�� .,'dêu'U ,'io,,�,�� ::4' --R��A�E;�����!e�E�i:
"

.. ',' A,N· I'<V.ER�;S" '.:�R$IA.N"T'ES DA 'S�M'ANA
-'F�ço-�'abe� q�e pre��ndem

'" _ 1'1 c'7 cas�r-se: Leopoldo' .dos Santos � ,

, .. :HÓJE:- Marcos Aurélio, filho "ri'IA29:- Sr;', Julia,'espo$l1 do sr," 'EmHia Rodrigues, Ele, solteiro,
'

cf" D ,JB' C a" El' B LI
.

D W' 9perario, .residente em'>' Fluvió-, '
,

'T '''O' C'" I"V' I, L"
"

�;;1\:�Ã:�:��tl:?E:; :::�a- ,:' ,�:: '�3a�":;!�:�::, f::� dOI;:::" !����;iq,�S::]�0d��!��"�ád:)I���3� 'R E G rs '. � ,

.

.. . '" '
-

Q"b,'Nurie$.; sr., Albano Vorgt; sr,' 'Oríomar Schã-idt; Ivete Marilda, '

.Ftlho legitime de Juvencío José .�iD.I-T'
'

'AI'5' ,

,

.

Rodolfo Bayérl; 'srta. Dora.jfilha filha d'b' sr, Vicente Gapski; srtà, '(lp,s Santos, ,e de Maria Rosa 'I JL:"
.o 's.r. Valéria Silva; jovern-Fre- Elvira Brauhardt; sr. Raul Roes-> �os Sant�s, Ela,_sol,tei.r.. a" �om.,éS�"}1 Nereida .Cherérn Cô;te, ou- I ÚJCIRW LEITE é ANIZIA
ericq\�'óhl�i;7 Odir Rachid, fi- ;.' ler;� rêsidente ",em A gua Verde, tíca, residente neste Distrito, cíal do Registro Civil deste pri-. I DO NASCIMENTO Ele; brasi-

Ihê{ <,f6��sr, Oady Nader; sr, ,Fer-. fi nascida em Barreiros" desta Co- I meiro distrito de Canoinhas., ,J�iro{ solteiro, lavrador, naturalnando Freiberger, residente em .� DIA 1°, DE MAIO:- Srh, iiIda', marca aos 5 de agosto-de 1 �3,7> . .

-. ,

deste Estado, nascido em 'Pa-
S I' G t St t d D' R" d' ,

R" Filha leg'i tima de' 'EmI'II'o RodI'I'_ ,Faz sa bel' que pretendem ca -

.

a sel.ro;;sr. uS,avo J'a rnann. esposa p sr. ..... r, iva aVIS 1-
AR O R'AG'OSO rnanduá deste idisu-ito áos 22 de

. bas Corrêa', sr: Juvenâl Tavares'," gues e de -Escolastica 'Ferreira. -sar-se.j 1Vl I .�. F,' ," e . ,

,
" Bl.'NVIN.DA V,�IEIRA. Ele, brasi- abril '8e '1931, filho dé Aügusto); DIA 27:- Adernar Antonio, fi- �,·.·Marl';;e Marta', ,fI'lha do C.1", Felix : Rodrigues já falecida ""

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

"

, Leite e d e Flavia Ma. ttins Leite,lho do sr, Leonardo' Brey; Mi- - Rui;l.olf; Osmar, filho d'o sr, Ber- 'Q se b -'d
.

j" ,h :·-lelro, solteiro.smarcirieiro, natu- ..

f h J
'

uem sou er e, a gum irn-
-r-al deste Estado, nascido em residentes em Rio' dos" Poçosriam, ii a, do sr. air Damaso nardo W,endt

" Segundo; Osiris d" te d
.v -

f -; o

" pe imen o." eve, acusar na or- Rio dos, Pai'dos deste disk,.i,to deste Distrito:" Erà',-" brasileira,,d,._e �ilve,.ira; de F.<' a. panduya; A-." . Rene, filha do sr,' Oady Nader; da Tei _,'
"o

,
.

1 d
ldr f Ih "B

. ma, a" ei. ,�
aos 13 de junho de, 1932, filho solteira, domestica; natura es-

ro ao, J' o. do sr . 'Augusto .ess. Altino, filho do. SI', Izidoro Kret- ',,' '" '

Paula Pereira, 12 de abril de 1953
. de ....'Peodoro S'-oares Fragoso e 'te Estado, nascida em Rio dos

. .

zer; Ursula, filha do 'sr. FI'ede- ' � r

28:- "'Elfi, fÜhá' dosr Ruo' João Bap'tista de 'Goss Aurora Augustínho dos Santos, Pardos deste distrito' aosd3 de
'i,.l"JCO -We rdan, de Xarqueada ..

, r.c "b' 'l�'a 1931 filh d ,,'T"':' ,

.,precht Loeffler: sr'�Odi:val dos s-,

c....; Escrivão residentes nesta cidade. Ela, bta-
.'

a rt e ,1 á" e,'JoaqUlm
'lSantos,Jde'Blumel')ãu; Flavio, fi- Aos aniversariantes, "Correio síleira, .solteira," doméstica,

e

na- Florenti l'1 o ,'e de Marcelina Maria

rih() do sr, CelsóáZippel; menino- do Norte'; apresenta St;US curn- _,e". tural, deste Estado, nascida em' • d6,Naicimenl�, residentes em
NelsorFAdolar, filho do .sr. A·· , primentos, ;-com votos de feliz e Agua ,Ver_de �d'este",distrito .-aos Rio d�s 'Poços deste distrit,O,
·doIar Stratrriann: 0,,' ,,,ó". longa existencis, ", 14 de d.�zembr·o de 1930, filha'l 'ir '.0

.•
'

Dia 16"ôo cOl'rente
. floriu o de'Onof,re Vieil'a, resiqénte nes-' EÍHCAlâr do sr, Walmor Futtadoe de ta cidade e- de Maria Th�I'E:za",- '

ARNO RAMTHUN e

sua exma, espósa, '<·dõna Mâria LAVRE, Ele, brasileiro, solteiro,
Vi,eira, faledda, lavrado. r, natural d,e'ste.' Estado,-de Loürdes, com o rias.cimento" -

de lJma robusta garota que na I ALSXANDRE IURKIV e RO- rfasc-ido e>n;l'ItouppvaNDunicipio
"

Pia ,Batisl'nst"reçeherá o _ nome " S� .',
DIDEK �}e, ;brasileiro, sol-

I
de Blume-nau �os '20, de'�ove:m-

de Dalva Maria:; <

�

-

teIro; lavrador, natur;:11 des·te r bro de 19,32, fIlho de Fn�dnch
NoS'sos parabéns à" nc,ylf ca- i Estado, 'ílascido �.r:n 'Rio dos Po- ",.RamthüIl ,e Hedwig Raq)'th.uh,

. ços deste distrito�' aos 4t de ma l-, residentes em ,;rvI&réilio Dias, d.ê.. 8-nOi.,nhénse' ,e ,

a Sel)S dignGs pAis, , '
'

, ço de i928,;fil'ho"de" Lj.lças_Iur te distritb, 'Ela, brasileira, ..§Ol-
, kiv e Ailn� ,Jt:Ú'Ídv;" r�sidet1tes I, teira:; dom,é,stica;, naturál �d�ste
,,'

NOIVADÓ
"

,

e� Rio Preti�}h?;, neste'.,?unici- I Estado" n,as,eida "em Hl(� a'O Ser-�"'.
Pj? Ela" braslle;Jr'�, 'solteIt�a\ do- I" ro, mUr}lCIplO, de �laragu,.<\.;?O Sul,

e " ,. (edrn a ....gentil·srta G�rtr:uç1es; l1lestica, natural deste Estado, ' aos, 6 de ·maIO de ��28, fllha de
I,>or mais este "atôfde religjão, antec_ipad'a;"' Wha do sr. Luiz Bossé; de Cá- nascida em 'Rio de AreJa ,des'te '! 'L�o.pqldo La{!be e,;}cla. Laube,\;�e'nte agràdecem.,,' ,

, ""
.

I
,w'pá, centratou çasa'mento dia 5 distrito aos> 18, d�

". agosto de resid�nt�, em Jaraguá do, Sul
'�' ,;,,' 'r' ,'""", 'Y"

:",
do ço!rente,' o .jo�em Elemer1 ] 92í, filha de Tnc)máz,:,pidek ê, n�ste; Est�do,,, "',

c Cap.oinlias, '24 de àbril ,de 1952
'''-", filho do sr" Walter' Hennann, Maria Marko, r�sidentese.m.Rio r,

,
�

... , "

Ao,s noivos,' nossos paraben�, d� Are:? d�tste di?tr�t,:\.";oi :.. OSWALDQ HÃ]\J'SÇH""� EOr-

E ,O' '1,�"I � A Lc" '�FlfiUl���ini�tiUjU����Ul�O&�tiU���iUi!����������������, ,��ã!��ir�����Úo�!�t��r�ta,�::
,'S" j, , �"

...., '�.i ,�."� 1 turaI dês.ta é.idade· nAsCidO. 'âós
:�Jo�é Mafia'· Furtado Pr'imo � l!lII ,;::. ,,"', .� " 25, de" dezel'1}b}'o Cle 1930, filbo
Escrivão de

.

Pa
..z., .�e OfIcial, d�"�' �

S",',
;,

.'."1 r"
':" -

,.'

,(,,f1'�'" de Aúgusto�,·,G,·.�rrnaiío Ban�'ch e

R,gi,tro' Ch'H ",� Di,tdto "de ,;[
_,

- U I\�A 1RAO IÇA06 !Ô'I de'Paula n. vét Hãosch., ,e,i-
'Major Vie�'�'� .' " � ",

,

ó' ,; no CÓl\nÉROIO., DOS .� !��:e'�o�t:��:,,��rtdé:'ti�!a'n�i�:!í
FBz'csaber-'qu'é :preten,QemC1;\- � ',C ,

, '". B,ONS TECIDO'S t!UF "dé�t� Estado';' 'lilasdct"a �m 'Rio
$,a1': H�rci!io Me�ei�os e [),urc�- ,;ae w# .. *_�

'.....' '�:t da�Serra distri,tG' de Papa'pauvalIa Bue.no. d"e
_ O,l,IVe,lr.a. Ele,." ná- �7D

•. ,. 'II.
".' " '.:"'. ',' ,I' '" , m �

2' d d 19'33 "'''f''lh
t�ra� deste _Estádo; 'Can�Ii1hl:1S,�· ,t ç)fereqe, "ª,gora seu nová sortimento' de 'tecidos ��" "i,��,Sjo,�qe.u..

·

i�a�X�n'd:.s·,de·"����,a�'ascIdo em' Floresta no dIa 6 de � ..

-> "
..

'

;�' "�,,_, .�,' .

" ,,, .

1:1,,\&
'f I

'

d M ,j'

'abril de;,r1929: lavrador, solte:iro,� m
'

Laqué - Larg. 90." "18,00
.

Pano�listaâo para, colçhão 6,00 e1l� a ,:�Id�' e ,:, . �Tla �ent:l�s
a', I' J�' .,

'd'
c,,,

lr'/;j ,te' i , '

, ,i', '1r:'ll,' .. ,MuJler"_-.. ",do;n.1CllIac!,.a.:,:.,e� re.,_s.l,_,d.eote.

omj.cj la 'O,. e reSl ent.e
'.

neste' �I� " ,

...
.

/
"" � , .'

;; _
"

distrito,. fíÍlió ilegítimo �e".l\nto-. �7D ' T�do para'\o .,.e�xo;al da n�i;a: ,c-;
,"'iq cc,

n��ta _.c
..
l,9ade. '" ." ',,, ' .' ,

'

. �. � Peludas xadrezes, es.tampadãs, ��. i, , < • .' '.-

� 1.'l;,deiros e, ,,��zida" FerreÍI:à ..� . Duchese, Failêt, Faile, Sédas: listadas'ê lisas a par:tir,�d."e.. 9,00 Im,. ,�, �p,res,enta :a�1'- ge, aForg,o com

.� Lt'IqJa, ..dt o�C1ba.d,os Eel reSI- .1

�� Organzas, Cr<>.tone ,em corés,. .:i ,\ I 'I I.j\i<'� I, a, Ld�I, co Codlgo .�l�d_I1<·1\.rSt, }�Ol'en_es �les a ,-,omarca, a, na-, �, ,,1' ., ,.'"

"',' ';. !,'g;: os,, Qcum,ento�",exlgj>oS,," e 8,-UFaJ,qeste Estadô;, Gànoinha5, m' '�:"7,5'0 "'.
Liquidação ,totaVdQs casacos.; � g1:lÉ!ll}:jsg-uber; i:je algum H1!lpedl-

):í§ç'idà. erI?: Sã�o_ Sebastião: dos m I Lan{e .

para senho'ràs, ternos e caP<is "'>,, ,,' en ,mento ,1�gal,;'ac"L1se·o:;,;,,"pa,i'a �ins
1" ge3r4r:irda_� '��tS,' 1�' Q1et"" abrdiI '�e Dl .

.,

'd"" . i ,..' 'para homens e.>crianças eJJ . d�, ?�r:eitos, E para ,ogp�tai:,)a-
.

,_,' ,., .,9��i',I,ca"so eIra, ,om�.. mi' Meias e Nylon para senhoras, ,

-

W .

vtel I.)presente que"sera afp.::a-
clha,d a;, JJ�$laénte peste dlstn-

lNp I Um variado sortinlento de Cobertores cinza grand;s 30,00
'

'/1,� " do no lugar do�ço1>tur:ne e pu- ,

tO'1'fil c§.gitir,!la ."�e Francisco �', '

'

'c�" ,

WW b,lic,ado ·dno jO,'mal". Correia d,l)B
'". � meias dá melhor procedencia ,;.. -

.
.

. uen?&de""plivéim e cAnastacia �
i

. o • '. Lona Íistada para caâeiras de " Norte desta Cidade, Eu; Nerel- ,

ó;J)l�'"Olivetra./Qomici1hldos "C� a partir de �6,OO, en1' da Cherem' 'Côrte, 'bfieial do
'd t '''t' d' t "t lr'/;j preguit:'a��'p·assade,i,..ras � C I f d'

,

"��l{n,,, e�§ ne� e;, l�,.rl o:" h �,� Lã
"',' ',,_ � ivil, o dati,ogl:a ej, �to e a�s�.no,

Apr.�senta:ralp di documentos' m . ,; nov'elo' 3,,50
Cobertores rosa",�e azul�' . I : e1l "

Canoinhas;, 23 de abril de 1953.

exigid?:s �pelo, Có�igo, Civil 'art, aG' maior sortiménto' ,.' : par�' crianças ,\-13,,'ÓO' .�.-,., Nereid� C��r:m Côrte1}l�,' �r>fàJgue� "tIve� co�heüÍ; m'
O de, xadre-

. m.
�e,p�o d,��exls�}l' �lgum lmI?e-, SWi1, ';� ,';� �� to��s�'os'preço;' , i.f�

Oficial do Registro Civil

dUllento01ega'1, aeuse-o para fInS c � II Tafetá de �l,g,?.dão, etc. . Orgá'nias 'douradas pi ,vt;.stidos ��
·����:.�;,�\1�,'�:d;d.:n.:h.aec��:,s��3d,:�� �" , .• , '�.,,;' :'i�ji':�,"",,� c' •
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Meias g'rossas de álgodão...e.. _,..
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; AT,:,ENÇ"A;'r':\,,,. '" 59",", " �� ;' AIgodãô - Larg.· 80'>'pe!iâ: 48,00 �� ..] ""V
t?dos,'lavrei@.o -presenté,qqe'se-'., m " pI homens, se�ho,ras e €�i'ariÇ�s � . ..
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" .:' ""h, ,,'

.

' �, ,
�.,.0, ,varn""..

"
tthte. a e.ria, a c;OI.,n-1-:1 :.J' 1 C d � Artigos de ;malha para' crianças �;ií d 'X t·e tnl�}�al?o 'tl,p,Jorna
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�
'. , Faç� uma visita se� compro-: QE'. ;;:p.l'P:',\, e'c' �Xiq:t eij'l ro�ç?

orte;'; �àr, ci9�..dé�ç1:e Ganoin,has, ,�� ','
'

','� senhoras
.

�isso á"'Casa Fischer e v�rá " , m,,''': 'Pa,gà-se' ót,'iU'l° ".,preç,.o.. ',' J),r".�.
'

u, : Jose �ana F,!-lrt,fldo Pnmo, �tI? Macé(cões� camiseta�, etc.. rJW.í. d
.

, fi,çIal ,do"" R,..
egist.,ro Cívil "que,' � "

' qu� lá enc,ont:rará õ artigo ..que ,�f !11'�.,..o :;p()r m.�e,,'tr?' .f.:,orr,+� �. ?,O• *"'1\:1 'voce procura pelo 'pr,eço �J1{e W,
t d t' b '

:��screy.i, dato e assino" .�� 'f Voiles, Luizines, Linons, 'lhe convem, p<?rque dura eDr· pa- eo o� a rI�a.�·\ '" ,�"
Major,Vieira, 3 de'abtil de 1953, m
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Op�las, Mori"i�� etc. - ,', mais ec custa menos. m 1" Bitola il;línima < 25' cm.

José, �arja Fur�aâo Pri�o m �'
�' .,.;"
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lYl\:I V' -" JhJlJllV '�:,�8�pr�',�.�,,,, .,.�,'I['�,21I'" �I�"m" �r����ef�:s�:�1ee�
,:PRmn"'fiieemm '� �.r.W&Jii#f4W&& z=� m ,,' C'"' V··t ,. .;
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''JIiiIli na", '" a�é!. I orla,,,,
�U!i�EU������H�:�i5fim� Paula" Pere�ra.
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e6nvite =·Miss-a,�
'. sA, Fa:�'ília� de FRANCISCO N. FUCK; con- ,

vida� tôdos"" o� 'seus! p�entes e amigos, pará
ass:i;tire�,/a M'issa de 1 o .... aniv�rsário ',de faleci.
rPe�to do' seu "ext.re,moso chefe, a realizar-se· di<i
,,1°. ,êle �aio pr�ximõ, ás 7,30' ho'ras; na ,.;l\1atriz
Cristo' Rei.
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