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Jornalista -Alb,irio-, BL!danJ::-, Renõvo meu.çonvite" para qu�
..•.
esponhà as .obras realizadas eh1� õanos pelo Governo �

_:passâao;1d-o RSD, 'afim�,de� que 0..""pôvo' possa" comparar com" as' que o/atua.I Govêrno, da �[J;�;' realizou em 2 anos..

O: PÔVO d"rrú qual .:merecl.'o.·>qllalif.icativo� de LESMA,L:
�t ,,,, ',""';. '",.' '>1' '.": ,i . ·';"E'. ,

I v..._" .

,O senhi)T tem 'razão quando
afit'm,,: «Em 'âto dé tal""e'nver

gadura,/ nãÕ' deve haver 'parti-"
da rismn, ,çf1S0 cu'ntrado, seria
dfc()!"J ência de crise patriotica;
dE::scaso pela ilustração de. nos
sa gente»

.I. � •

InfeJiznlente, desgr'açadamen
te, par·�: vergonha dos cllnoÍ
nhens,es.· 'hn.uve partidarismo,
houve egi1ifimo e exploração po
líti·ca, hlluve deselegância para
éom' as \\u"toridades (out.ro diria
desrêsppito�às. autoridades), hou
ve de"Sc;.Jso· pela ilustração de

,t; ,,'" <.-.1

n(lss41 gellte
.

.-

,?_,,:r . ::;
, 4'ive $t;'m.,ps pessedistas locais,
chêfiado.s pelo dr. Fernando Os
valdo "d�e Qliveira, .pioneiros de,
tal idéil1, seotimentos.altamente

. pa fdóticos P �grande'fuente .•
8.6-

CiélÍS, não teriam prQcE;!uido de
man'eiof'a tão flnti-patriótica, tão
iFicD,�reta.,:' -.

- "'

,:�{ ,'.- �

",,",Veja_mo::l:
-:',�.,ii

Procuraram os ideali·zaoores
eritr�r' em entendimento com as

aútorilà.des,' a fim de tratar da
>' 't.\J' �

�

fun arção' do :Centro, escolha do
FlOrDe do patrono, etc.?> Não.

"!'Jãoc�eria justo que solieÍtas
sem a colaboração do Juiz de

Direito, do Prefeito Municipal,
do Vigário da Paróquia, do Pas
tor Evangélico, do Promotor

Público! do Delegado dê Polícia, I
do Comandante doa nr.a Cia.'
Isolada, do IO,spetor_ .

Escolar e

das demais autorida'de"s?

Qualquer pessoa bem inten-
,:y

.;

:�PREZADO
-

'
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�A; -Loja ;da�
...., 'J1' '_,·7 �
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_ �.;
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Ano () "'Ca�Oinh.a's Santa Ca'��rina, 1. de Mai�9' de ,1953
�------ -----"'�.

---
----�--------------

Hoje Feriado Uriiversal

,0·.··,"-':.

" ..... .,;.'

iEl'S E .: E L' E
-

.

�� �r:" '.;"":' ��"
t. Lí,- relí e tornei-sâ lêl;, seu ar

'tigo intitulado <Pugriernos pelo'
Gen-tro Cívico «Dr:'Ãderbal Ra-,
"más' doa silva», que-foi publica
�db no jornal «Barriga Verde»,
de 28 do atual. '�I;
;,

Estou de pleno acôrdo com o

senhor: Realmente nada mais

patriótico nada mais nobre e su

blime" do. que reavivar na men-

te; de todos os canoínhénses os CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

feitos glá�iosos de nos�b§'anté�' .:--/-.-----�---,,----------
passados; divinizar no-�sos heróis, O Expresso' Santa "ruz S. 1-.,. homenagear os que "se sacrifi- \J.8
cpr;am pela Pátria e pela Huma

nid'àde, através de preleções,
nl;lrra�j�as:' hinos e » represen
tações:' '.;�; "'

'1" ..: '

_ Que poderia haver mais belo
do que a

..
união fraterna de to

dos os canoinhenses, irmanados

port'sentirnéntos de" brasilidade,
independentes de ideologias po� clonada, mesmo analfabeta, te-

líticas e religiosas, ern reuniões ria agido corno eles?
cívicas mensais em que" se dig- 'C<

nificassem 0<; valores humanos,
suas realizações, -sua dedicação,
seu espírito de sacrífício.fncutin
do n alma da infância e-da mo-"
cidade o fdeal cívico, o respei
to às 'auturidades, amor a Ver� I
da de, à Justiça, ao. Bem e à_I'Liberdadervirtudes que enobre-
cem ':i/ cara'ter? ç'

:l. -X'>'" ':t';'

DIA�DO-TRABALHO
:-: Tra?alha c0IIl_<;> se te' fosse pre-,
CISO viver para ISSO e reza como

se devesse morrer hoje, mesmo -

i
Provérbio+Toscano. ' \. 'J

�, �

Um imperador da China .tinha �';. 1,
razão quando dizia: «Em quanto ':�
houver neste -Irnperio 'Ul;n,,:homem ;f. :
que não trabalhe, ou uma mulher ;�

preguiçosa.õalguem há' d� �frer
frio" e fome e. ,T

.,,,,

CineTeatroVera Cruz o pintor francês Creuse dizia:
«Que o trabalho, úma ocupação �

APRESE'NTA
�

util, um bom emprego do tempo, �
é um dos \I1ia:iores" segredos "da

HOJE:- Em matin�e �s 2 horas felicidade>.
.

:"

A grandiosa película O trabalho "é um dos princi- '�,

O TA X pais educadores do caráter; pro-
�

S res' arás duz a disciplina, a obediência, a .�
Cr$ 3,00 para qualquer idade consciência, a atenção, a aplicação õ' ;

CENSURA ,l..IV�E
e perseverança, dando ao homem

;�
,pestreza e ha bilidade na sua pro- ,lj

fissão, a' aptidão es'Íi inteligência .�
indispensavêis para dirigir negócios ..�
da sua vida.

.

x"
"

O t��balho é a lei natural de
nossa existência, o principio que "�
impele os homens e as nações.

. �
, 'i

-: Tudo quanto é grande nos ho-
mens provem do 'trabalho, e a ci-"
vilizaçã6 é _o seu produto,

'

O' habito de uma constante 0-

'cupacão util'li'é, tanto para a mu-"
lher como para o' homem, uma

condição essencial de felicidade e
.

bem estar. ,-;-w 1: "';;:

Trabalho constante e ·assiduà- ,_. ';;i
mente

� n�'.urrta, cousa ou ;.,ri'0ut���
,.,�

porque a; o�iosidade é quási serQ.:'
pre uma armadilh� do demônio

para RS pequenos e, para os gran- ;l�.<;leso Uma ocupacão constante e/ .ii
util é, pois, saudavel não s6 para �
o corpo como' tambem' para a' a1- ,

. .;

ma. Em quanto o preguiçoso se' �,
arrasta cóm indolênc.ia no'" decur- �
s� de sua vida, e a melhor parte �
de'súa natu'reza, dorme um sono ;,

profqndo, se:� qu'e moral e espij
ritualmente ainda não está morta;

,

\�.

o homem energico �é, pelo con

trario, uma fonte de atividade e

prazer para aqueles que se acham
dentro da esfera de sua influência'.

A mais humilde óçu,pação ,. vale ":J

mais do que. a ociosi'dadê.' .�
'Í

É necess4rio" que o homem se

oC,upe, e que"sua ocupação seja\;'
tão elevada come, sua naturez;;t.o

N�mero 252
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'CIRGULA AOS Sf\BAPOS

inaugurará
dia 3 de Maio, sua linha de luxuosos ônibus )(

POl: uma feliz coincidenoia, quan- SAN T A C n.u z S.' A., inau
do' se comemora a data do . p&- gurarâ sua linha "Canoinhas - Três
droeiro da cidade, Santa C:rllz, Barras - Curitiba, via São Mateus,
tambvn: a novel Emprêsa de Trans. iniciando suas atividades em no'

portes Coletivos E X P R E S S O me de, Santa Cruz .com a bênção
.

de seus ônibus.

Solicitaram OiS pessedistas a

colaboração de dirigentes de ou

nos partidos? Nâ'o.

PGr que deram o nome· de
Dr, Aderbal Ramos da Silva?

Quem foi que o escolheu?

Por que não auscultaram 8

vontade do: Povo?
Por que não foi escolhido o

nome de Alinôr Vieira' Côrte,
dr. Osvaldo de Oliveira, Otavio
Tabalipa, dr Lazaro Bastos, Ma
jor Tomaz Vieira, Rui Barbosa,
�Castro .A·lves" Tiradentes,

-

Ca�
xias, ou dE- nljtro brasileiro ilus
tre, cdm rele-vantes �erviços
prestQdos ao Bt'asil?

Será que 'quiseram homena

gea r o dr.
.

Adei'bal' pGr ,seu
,ótimo Gpvernrí? ou por:' ter
recebido o'Estarlo dE' Santa Ca
tarina com uma resérva ,de 29
milhõf:'s de cruzeiros e ter' con

sumido tudo, se,m [i'ada relÍlizar,
'eótt�egando O Goverlilo para o
·sr .. Írineu '-Bornha use'n com urna'

"divida flutuante de 40 milhões
de cruzeiros? 'Oue será que exis

,tem outros rriotivô<;, razões po
derosas. do conhpcimento exclu

sj...vo dos pessedistas?
CANOINHENSES!

.

O Centro Cívico <�Dr. Ader
bal Ramos d_8 Silva» foi funda
do unicamente para fins de cam

panha politicfl, do PSD" motivo

.' peió .qual nãl) pode congregar
todos os c&noinhenses.

Jt preciso que de suas cinzas'.

súrja\ um outro, apoiado por
todos os habita'ntes de nossa

cidadê e de nosso municipio,
sem distinção de credo politico
ou religiosq, onde os corações,
de ,J?dos, inflam,ados por um só
ideal, possihilitem labor fecun
dú é'e. hartnonipsb em, pról do

engranQecimento e felícidf;lde dá
'PátrÍli Comum: O NOSSO QUE-

'
.

RIDO BRAS[L
"

>

ÇQLABORAÇAo

)h
-

.LEITOR"'t·

Noyiâades:0
. �

.'

querendo brindar '''seus "çlistintos- Jreguezes p�la
pàs,sagem "de ,*s�u" 20• aniversár�o, cO-Qcederá, :"a ,;

pá'ftir"de 1°. de Maio; o desc;ol'lto de '5, 10 e 15%
'

em t2aos seus. artigos. Ouir<?,ssi,m,. avisa, que pa
ra tgçla. compra' alem de CI'$ 100,90, fornecerá

um.'t:�()upon ,que 'lhe- dará direHó, dê, concorrer, à

vaJios§s prêmios,. a serem sorteados dia 50 deMaio.,

NÃO'PERCAIV(ESTA OPORTUN'IDADE
:'I ��"' :-t�. • dê"'�

E' digno de· nota o que se vem

observando ultimamente em' Ca
uoiuhas, em todos os setores, há
entusiasmo pelas iniciativas, de
forma �que a cidade está progre
dindo corno poucas em nosso. Es
tado. A citada linha de ônibus é
um índice, dessa operosidade, poi's,
Riem de ser canoinhense, ,é "ainda
constituida a emprêsa com capi-'
tais cauoinhenses. o que por cer

to merecerá os aplausos do póvo
desta. terra."

,c'

E' a nova ernprêsa fruto dos

esforços dos srs. F:" Wilma!" Frie·
drich, Carlos SchramUl. Adir Fon·
tanaSProhmalll1 ecOllelio Wisllies-'

kifi,;t�s 'qlJai� LrallRlnitirnOA as tiOi;j:
S8S sillceras f,'1 icttações, com vo

tUA de"p!p.no exito.

A pàrtida dp Calroinhas para
c

Curitiba. se riará ás 6,15 ht!!'!ls e

(I rpgresso á� 16 hCW3s.

x x x

cOISAS DA CrOA DE

E'", interess!llllp o 'que se obser
va t'1I1 "tfoRi'a (I·id-'lde.! QUClLldo. se

j'nit'iH urna cOII�trltção, todo () ma

t,"ri1:d-""é -rlppoi:liLrHlo no passeio e
nlt'SIrIO IICI prtlpria ma,.dificultan
do tlP��t\ IlIod() o �trallsi Lo. 'Não
80111 .. 8 cOlltra P�SH medi'dCl, no el']:

t.anto a('hHtll()� que (I Exmo. Sr,
Pndeilo dt\YP.l'ia pr'tlvjdpnciar para
'que se fizes:,p ã lilllppza tão logo
se cOllcllti�sPIII aH e',lIstrllções, lião
permitindo qll(' lá pPl'malleceesem
08 rOsidu()f.1 doi' materiais indefi

/nidalllentc.

Essas cousas dppopm
nossa cidllde!

contra a

A's 20 horasi- REPRISE

Preço: Cr$ 5,00
IMP. ATE" 14 AN'OS

! �"
:..�

x x x "

, ,

pe.rmite, para que possiJ,.-,. m'orr�r
�com, a. consciência ,de ter, feiró

.

pelo melhor.

Sim, a melhor oração, a
'_

que
sobe célere aos 'céus, é dQ. traba
lho Gonstrutivo em pr61 da har
�onia . do m�odo.

�

1./

Amanhã ás 20' horas

GRANDIOSA ,SESSÃO DUPLA

Betty Hutonn, Fred. Astaire e

,

Rolanrl Young em"
,�� .

Nasci Para' Bailar
A bonita e valente loura incen
diaria reaparece em "ponto de bala'"

num musical abaf!lIJte
," .!,

Chmo 2° fjJ'mp:· R(�� A l!en, no
� movimetll.ad\! "Wpst"

Vêro Misterioso

Decreto N. 32:431'

(',ontinuação da SÉ:rie.

Mistério do Disco Voador
IMP. A TE' 14

-

ANOS
x x x

Domingo em M�tinée ás 14 hora.s
REP"H[qE.

' ,

CENSURA LIVRE
x. x x�·

DOlVUNGO:- A's 17 horas

Jeane Crain. Elhpl Ba·rrymore,
William Lundig!lll e Jeane Watei:'.

na SIt per' pn,rI lIçãó 'da FOX

O Que a Carne Herda
CENS!,.JRA LIVRE

x x x x-

Dá ao -Campo de Instcuç,ão de;' .��
Três Barras a deoomh;�ção de �l,'

'''Campo de.Insh.uçãoMalHermes"
'

,Como,g·anhar tMarido'
>

o President� da "Rep�hlica,'cw.
sando da atribuição que "lhe con�

.... fere o >art, 87 inciso' I da.; Cons
"tituição e em face' da,� Expo'sição
,,,ele motivos,�d0 Mini�tr:o êle hEsfa_

.

. do e Neg6éi-os da Glierra, decreta:
�' 5a. e ,:9a. féira:- A's 20 "horas ArL; 1°. _ Denomina-se Campb'

X-'-----'-·-,--"'---�
..

--

D que tia fez à irmã, mulher. rre- de Instrução� MareçhaJ Hermes o

ENLACEê MA'TR'IMONIAL nhuma perdo"aria: NUriCfl a". tela : campo de instrução, em'" projeta'
U;fi'-;se-ão pelos laços do m'a- focalis(Jua-nles um do impres- ;�, em Três Barras, Santa Catarina .

triIlIÇl(lió,"'amaohã;" dia 2., pesta' sionante� conflito sentimental. Art 2° ,:0 presente Decreto
, cidaô'e, .

a gentil srta, Nair, filha" ..".
.

,. entrará e__m"vigor na data de sua'

da exma. sra. vva. Chalbie Sele', �,cSacrificou tudo 'para Qb!e�'ápenas publicação;Jevogadas as ,disposi-
me, e"o jovem Salv'â.do!, filho do uma vitoria' amarga.

-

ções em-<,contrário, 'ce :<0.
Sr. �isolau Fernandesie sua_"exma.· R b C'

.

'L' b h S
Rio d_e.o.Janeiro, 17 �e'\b�rçô de

'd
.

R'
.

F� 'd' . (J, fl't ummll1gs, lza et cott" 1953 132° d" I d d""esposa, na, amua" ernall és.?. o,,; .
. , '.,' ; ..c" a ,n epen enCla

"r.o�reio do Nortve;', �ssociat'lâ6<�; DHlOa Lyu!1 e Eve �.ràen em
.

65°. da República:'· '.�'
se aos -i'numeros cump'rimentos qtfê. - 'Amei Até ,'M'orreli�:ii�'" GETULi"O VARGÀS··

..

,

por. certo J'eceberãQ�'os lloivos,' a-�
.

c> " 1\', . ll\ ',5fhales de Azevedo Vil1s Boas:
Presenta 'seus' voto�.·"de feliz eula-

- uma super plOdução da Pàramouot!f. '.(C
.

d d' �.D-·' ' .

Of'
. IN'''''-. ;., opIa o 0" Iarlo ICla .

felicidádés, ." 'IMP,: �TE' 'I\l -, ANOS
." '. dé'í1I19 .d� ma.r o"·jde

,'�'� -

J�{�'� :\,.��". ,

I

DOMINGO:- A's 20 horas

REPRISE

'" IMP, ATE' 14 ANOS
x

Segunaa Fe.il'a\REPRISE
IMP. A TE'_ 14 ANOS

x x x

3? e 4a: feira:- A's 20 horas

. $es'gãô Pilo-Duro

com June Allisoll

r, ,IMP. A TE' 14 ANQS
x x 'x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@ Moinhos para trigo de qualquer �
.'

� Instalações completas para pron- �
� 'ª' · � t tA' t

.

t
. ®

@l. capacidade.; M,oinhos para milho ;f{ , � ..

'

a en �e�a - .sSIS encra ecnt�a �
� • ® . ® especializada permanente - Ma- � ,

_
® Peças ,e a cesso rios p. moinhos � ..

' � xirno rendimento em extração, I� Garantia absoluta $5 .' � produção e funcionamento
.

[o

��'
.
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m Mais de cincoenta Moinhos "OCRIM" instalados em menos de dois anos nos Estados do Brasil, são a garantia da �

j' qualidade e perf�Í<f_ãO das instala�ões feitas pela maior Fábrica Italiana de ,�áquinaS para Moinhos e ISiios� �
� Informaçoes em Canoinhas - J_ CORTE - Rua Vidal Ramos, 33 - Cx. Postal, 76 I
• - ®
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MOVEIS CIMO
dA '= IÍIII �, Acabã de receber novos

,
';:�: �': figurinos, bem como _a

'mostras de trajes para
inverno

.

LOUÇAS e mais. LOUÇAS

I na "Casá Erlita
,

DR. GENTIL,BORGES FILHO-I A� _,_

"MEDICO IFormado pela Faculdade de Medicina

da.
Universidade de Porto

IAlegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática

Inos Hospitais de Porto Alegre,

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e

I',
pré-natal -- Especializado em doenças de 'crianças

Consultório anexo à Farmácia Machado - Resi(íência à
Rua Cél. Albuquerque Fone 288 - Cauoinhas . S Catarina

� aa__"I" mm __

r
QUARTOS· SALAS-TERNOS ESTOFADOS

A' Vista. e' em Prestações
.' REPRESENTANTE NESTA PRAÇA'

Benito '8. Bastos
2x

Rua CeI. Albuquerque
Caixa Postal, 31 I'Fone, 112

w- ......g·....ae�..=I3�:.ra.DB§�.aum&&�..�..2L..Q••BF�?#�

I DR.MA�IO MUSSI
2

• MEDICO
Já está atendendo em seu consultório a rua

Senador Schmidt 44, Edificio IIMussi". I
Consultas das ---9. ás 12 e das 14 as 17 horas

ICANOINHAS .

- Fone 252 - Sta. Catarina

••• 11 & 111••••• 11( i8 •••••N.I5 IJ�.· õlllII.e•• tI ••••• aF.1l1i
••••••••••••••a••••••u••••••••••• 1I.1i •••• II. iI••••••••• II.UIf •••• IIl.1I1i1 �.!!!:;;, "II •••• 0 •••••••••• 111111 ••••a.'"
.. .

..
.. _"

..
- -

ii Dr, Aristides Diener ii
� . �

ii .. CIRURGIÃO DENTISTA ? ii
5! i5

!� Raios X - Pontes Moveis' e fixas ��,
" "
" "
.. ..

ii Dentaduras Anatomicas ii
" u
- "
.. ..

i: Rua Vidal Ramos ::
� �
.:: CANOINHAS SANTA CATARINA. ::
•• :II.
.. ..
.. .

..

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

,

DR,' SAULO CARV/-\LHO
Advogado

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

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 Ramos s/n

Ceixe I Postal 97 .�' Fone

CANOINHAS

Roupa suja

, 80 com o '

I' Sabão Tupy
,

Na Relojoaria Suissa
OU GU!lherme J. A. �ouza

v. S poderá comprar; re

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoa veis

Rua Eugenio de Souza', pró
ximo à Caixa Economica

'AJ:,UMIN,IO
bom' e barato
sempre na

ea�4 �t,lita

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 inminolis", "acacia negra", ,iacacia
mimosa", "çasuarina", "cinamomo" e "facaronda";

2°. - Está distribuindo, gratuitamente, aos associa;
dos interessados, sementes de hortaliças, a saber: pepino,
abóbora, tomate, alface, repolho, cenoura, nabo, beterraba,
ervilha, agrião do séco, cebolinhu, rabanete,'

30. - Dentro' de breves dias terd à venda aaub J qui
mico, hiperfosfato , já encomendado ao Seroico de Expansão
do Trigo, do Ministério da

-

Agricultura;
40. -- Á partir do mês de maio fará ampla i distri»

buição de sementes selecionadas de trigo, a serem recebidas;
por intermédio do Serviço de Expansão do Trigo .e que se»

rão vendidas ou cedidas por emprestimo, em cumprimento
ás instruções a serem recebidas

NOTA IMPORTANTI�.- Só poderão adquirir seme,n-,
tes Ou recebe-Las por emprestimo os associados que houve
rem devolvido integralmente, as sementes recebidas por em"
prestimo nos anos anteriores.

Os associados em atrazo com a Tesouraria da A 'iS·O�
CIAÇÃO não serão atendidos em suas pretensões antes de
liquidados SfUS débitos,

Á partir de 1. de maio, a. Associação Rural premo»
verá a cobrança, juuicialmente, das sementes cediaas por
emprestimo e até aquela data não devolvidas, divulgando,
pelas colunas dás jornais locais, a relação de ,todos os as

saciados druedores.
A direcdo da Associação. endereça ueemente apéta a

todos os seus associados deuedores de sementes recebidas
por emprestimo ou de importâncias correspondentes a ser",

viços prestados, no sentido de que comtiareçam com urgên
cia à séde social afim d« regularizarem sua situação

, É dever precipuo de todo associado quitar, pontual-
'

mente, seus débitos, afim de não prejudicar o desrnootuimen
to da instituição' e os interesses de todos os lavradores do
Municipio.

Canoinhas, 10 de abril. de 1953.
.

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO � Presidente
,

-

Associacáo Rural de Ca-noinhas
,

AVISO INIPORTANTE

298

Escritório e residencis :

Rua Vidal Ramos Canoihhas S. C .

VALMOR A. FURTADO ,I: Gerente 2x

Para seus anuncias?

Correio do Norte
/,

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

(Inscrito na 'Ordem Elos Advogados do Brasíl, Secção do
e Estado de Santa Catarina, sob no, 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho N aturalísações e titulas declaratotios.

Causas Criminais.'

NUNO� E:XiSTI-U IGURl

.

CONTRA CASPA, .,

QUEDa DOS CI. I,

r
�

PARA FERIDAS,
,E ,C Z E MAS,
,I N'FLAMAÇO E5,
CO'CEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS; ç:1<:,

�================�,
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Assoe.IAçAo
RU�AL DE CANOLNHAS·
Diretoria da �ssociação Rural de Canoinhas solicita dos srs,

abaixo mencionados, a devolução de sementes de trigo toma

das por empréstimo, durante os períodos de 1951 e 1952.

evéras medidas serão tornadas para com os faltosos, que po

derão ser prejudicados na próxima distribuição de sementes.

PER IODO DE J 951:- Albino Martins dos- Santos, Adão Holot. Adão

Grein, Adão Adamcheski, Alberto Wossgrau, Alberto Bornaski. Alber

to Wardenski, Alcides de Oliveira. Anibal Veiga, Alfredo Ludka, '-A_c '.

hilio Loures da Rocba, Anna Gmber, Alfredo Scholze, Afonso:Kohler,

Adão Werka, Anibal de Lara Aníbal Vilichinski,
..
Antonio Sa.nt'Ana,

Antonio Crestani, Antonio Kohler, Antonio Karvat Segundo, Antonio

Scbiessl, Antonio Menegolo, Brasilio de Paula, Bento Mar+insde Cristo,"

Casemiro Granza, Cesario Granza Casemiro Idowal, Donato de Sou

za Costa, Damasio Farias, Eduardo Veiga, Evaristo Glukoski, Elois

Sikora, Eduardo Vilichinski, Estefano Hoissa, Eginio de Mattos, Es

tefano Miretzki, Euclides G. Padilha, Estefano Kigeski; Estanislau

Wogeniak, Francisco Estacio do's Santos, Francisco Artner Filho,Fran

cisco Kovalski, Francisco Glukoski, Francisco Rodrigues Ferreira, Fran

cisco Klodzinski, Francisco Gonçalves de Lima, Guilherme Grosskopf,
Graciliano Machado. Henrique G.. Padilha. Izidoro Urbanek, Isaltino'

Ferreira de Souza, Jorge Buepo de Oliveira, Jorge Bueno, Jordão Al

ves David, Juventino Chagas, Julio Carvalho, Joroslau Schulk o, Julio

G!'anza, José Pires, José Alves, José da Cruz Veiga Primeiro, José
Carvalho dos Santos, José Szczygiel, Tosé Corrêa Junior, José Francz,

José Vilichinsk i, José Maria Ribeiro Batista, José Kiscovicz, José Dal

vim Cordeiro, José Inacio dos Santos, João Ferreira Chagas, João de

Deus Bueno. João Klusk a , João Gevieski, João Gonçalves, João Za

ransk i, João Candido Ferreira, João Gluko�i,i. Ladislau Urb�neck Se

gundo, Luiz Grabosl-; i, Ludovico Pieczarka, Lourival Alves Martins,

Luciano Wojciechcwski. Leonardo Tape, Luiz Corrêa de Paula, Mar

tins Schimboski, Maximiano Watzko, Manoel Alves David, Miguel

Veiga, Miguel Vilichinski, Noé Nepoll1uceno Pinto, Nicolau Tadra,
Nicolau Veidela, Paulino Rodrigues Souza, Paulino Furtado de Meilo,
Paulo Bess, Pedro Kucaz, Pedro Falkievicz, Pedro Ivo Gallotti, Sim

plicio rFerreil'a, Sigrnundo Wojciechowski, Severo Andrade, Silvio d.e

Lima 'Furas, Sebastião Batista Moreira, Sebastião Machado, Sebastião

Ferreira do Rosario, Tobias Caetano da Cruz, Thomaz Beira Kali

noski, Thomaz Mikus, Teda Tivora Kijeski, Victor Kumineck, Vic-

tor Vilichinsk i, Victor Drozdez e Waldemiro Ney Camargo.

PERIODO DE 1952:- Abilio C. do Prado, Agostinho Machado. Al

cides Ribeiro, Adão Verka, Amandi� H. ele Melo, Artur Bolduan, Au

gusto Brauhardt. André Prestes, Alberto Boreck Arlindo Corrêa, Au

gusto C. do Prado. Alexandre Krulikosk i. Augusto MuzulãQ, Alfredo

Steilen, André Deller, Antonio Soares dos Santos. Antonio Grosskopf,
Antc.nio Damaso Silv�ira. Antonio Grein. Antonio Kohler, Antonio

Ostroski. Antonio B. Muziol Antonio Zelncr. Antonio Ruteski Anto

nio G de Lima, Bruno Wendt, Boleslau Tamporoski. Braz_ Silveira,
Carlos Rodolfo Noin, l,__'arlos Spies t..:arlos Bail Carlito Crautdjchin,
Cecilia Woiteux, 'Candido B. Pacheco Calisto Tyska. Demetrio Mar

cos, Demétrio Melechenco. David Padilha Da vi C do Prado. Der

mival de Barros, Dorvalino Ferreira Santos. Estanislau Schumann, Eu·

elides Alves David, Ernesto Greipel Eduardo Veiga. EduardoBieleski,
Florentino Vieira, Felix Zoreck, França Becker. Francisco Labas,
Francisco lVlaia. Francisco Klobukoski. Guilherme Grosskopf Gusta�o

Thiem Geronirno J '1ginski. Hilario P. Souza. Izaltino Pereira, Jovino

V. Pires .Iovino Tabalipa, J a c o b C h u pi n s k i, Julio Pa

dilha Santbs .losé 00101' Cubas. José Dranka. José Schiessl, José

Zel�er, José 'Sudoski Filho, José Babiresk i, José Oliskovicz. José

Kuroli, José Antorrio Bueno, Jose Inacio dos Santos, Jose Protzick,

Jose Maria R. Batista Jose da Silva Pinto. Jose Leal de Barros,

Jose Fernandes. Juaquim' Batista Pires. Joaquim Soares Santos, João

Maria Ferreira, João Alves 1\1orais. João Krulikoski, João Modesto,

João Cruz dos Santos João Cavalheiro, João Chepansk i, .Ioão Dran

ka Junior João Wojciechowski, João Chenchuk, .l oão Rogalski, João
Julio Freitas, João Kawa , João Lenakovski. João Schulka. João Car

valho Prado..J oão Leandro Gonçalves. João Schibelovicz, João Za

zytsk i, João Schmiegel .Ioão Grossk opf Segundo, João Kubiak Filho,
Ladislau Urbaneck Segundo, Laudilino Franca Cordeiro, Liclio Tyska,
Ludovico Dombrovski, Ludovico Rogalski, Leopoldo Koch. Liberato

Martins �osario, Leonardo G. de Lima; Lizandro Ferreira Santos,'
Marcia-na Kumineck, Max Ziema on, Max Anisis, Manoel Cruz Santos,

Miguel Soares Santos Sobrinho, Miguel Furda, Miguel Schulka, Mi

guel Gutervil Miguel Perciak Sobrinho, Miguel' Peschebilski, Miguel
Lemos, Miguel "Bor-eck., Nicolau Didek, Natalio Ziclzitski, Odorico C.

do Prado, Octavio Corrêa, Octavio Delfes de Souza. Octavio Rauen,
Orlando Augusto. Otto HO!�nchuck Paulo Arendal'ch, PaulQ Zerneck;
Paulo Wossgrau, Pedro Ferreira, Pedro Rocha, Pedro Krauss, Pedro

FerQandes, Pedro Holles. Pedro Estacio dos Santos, Pedro Andro

cheski, Rosalina Suchiek. Rufino Fernandes Ferreira, Serafim Veiga,
Sebastião dos Santos, Sebastiàu Jacinto, Sezinando Ribeil'O Junior,

Thomas 'Skibo, Thom,as Dubiela, Victor Sampaio Santos, Victor Ku-

mineck, Vict\)r Gonçalves de Lima. ,lictor Novakovski. Victorio

Damaso Silveira, Waidemiro Alves e Waldemiro Pereira.

Para seu TR.ANSPORTE:

SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

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

WolframTr�ansportadora Ltda.

SÃO PAULO

C. Campos, 272

Fone - 9-66-55

CANOINHAS

F. Sc!1ITlidt, s/n
Fone - 112

,Servimos hem para servir sempre
�j"-P_ =7 -sme

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Março de 1953

Código
Local

° 70 6

,0 70 7
° 73
° 73 1
° 74
° 74 1

TITULOS

;..

° 74
° 9
° 90
O 90
° 94
O 94

1
1 °
1 00
1 00
1 00
1 02
t 02
1 03
1 03

�

1 1
1 11
1 11
1 13
1 13
1 14
1 14
1 2
l 24
1 24
2
2 5
2 50
2 50
2 8
2 84
2 85

2 84
2 9
2 94
2 94
2 94
2 94

1
2
3

2 94 4
2 94, 5
2 94 6
2.94, 7
3
3 I)
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
:i 04 1
3 04 2

3 3

3 3i)
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
j 31

•

3 6
.i 60
3 60
3 6�
364
3 Ij
3 84
3 84

3 84 2

2 84 3

3 84 4
4

4 8
4 84
4 �4
.4'9
4 94

4 94
4 94 2

2

Auxiliar da Agência 'Municipal de Estatística"

Padrão R

Agente Florestal - Padrão T

Material de consumo
Livros e impressos
Despesas diversas {

Despesas de transporte de funcionários quando em

. serviço
Diárias a funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fix<'
Porteiro-Continuo - Padrão O

Despesas diversas ,

Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPÉRIOR
Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão Z

2 I
Quebras ao Tesoureiro

Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios

Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

Pessoal varíavel

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas

Percentagem -para cobrança da dívida ativa

SE:J1,VIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas

Viagens de interesse do serviço
SEGURANÇA PÚB�ICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA púBLICA

Pessoal fixo
Carcereiro -- Padrão K

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIO$

Despesas diversas
,

I: Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo Colónia Santa Teresa (Leprosario)

ASSIST�NCIA SOCIAL

1

1

1

1

1

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica ã indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

Postos médicos muni cipais
EDUCAÇÃO PÚBLICA

ADl\jlINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

Despesas diversas-

Aluguel de prédios escolares

Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen

do: normalistas e ginasianos, padrãoM a Cr$ 850,00;

regente ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00; não ti ..

tulados, padrão I, a Cr$ 600,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a
Cr$ 500,00

.

Grat aos professores efr-tivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res-

pectivos vencimentos
-

Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo

com o art. 80• da Lei n'. 721 de 19 de maio de 1950
• SERVIÇOS DE INSPEÇÃO .

Pessoal fixo

Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas

Viagens de interesse �o serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas ,diversas
Contribuição ào Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares

"Almirante Barroso" e "General Osório"

Ao Estadu para manuten<;ão do CursO Cvmplemen
tar anexo ao Grupo Esc(>!ar "AJinor Vieira Corte"

Bolsa escolar e enxoval a um alurio que cursa a

"Escola Industrial de Santa Catarina por conta

do município
.

Bolsas escolares diversas
.

... SAÚDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de ·Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversa� .

Desobstrução de corregos e- rios

Drenagem de terrenos alagadiços

1

1

1

2

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês ,I Totál

3.300,00
2.600,00

2.200,00
1.300,00

1.100,00
1.300,00

60,00 60,00
58-9,00 6.6,00 655,00

1.800,00
' 90D,00 2.700,00

800,00 4.00,00 1,.200,00

3.600,00 1.800,00 5.400,00

5.782,00 5.782,00

3.832,8017.2'70,50 21.103,30

240,004.80,00 720,00

,
700,00lAOO,OO 2.100,00

5.162,60,
�50,00

1,679,00
·80,00
260,00
700,00

992,00
520,00

.6.154,60
770,00

1.679,00
180,00
260,00
700,00

100,00

260,00 26e,00

22.500,00 68,545;00

4.549,90

2.033,40 "i

256,00

3.900,00
,
,ii

750,00

46.045,00

2.000,00 . !! 54,9,90

L 833,'tO 200,00.

256,00

2.600,00 1.300,00

250,00500,00

"

I·aoo,oo 3.000,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO' DO NORTE 1-5-1953

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Despesa 'Orçamentaria referente ao mês de Março de 1953

Código
Local TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

4 94 3
5
5 1
5 11
5 11 1
5 13
5 13 1
5 2
5 21
5 21 1
5 23
5 23 1
6
6 4

6 41
6 ,11 1
6 41 2
6 41 3
6 9
6 90
6 90 1
6 91
6 91 1
6 93
6 93 1
7
7 3
7 34
7 34 1
7 4
7 44
7 44 1
8
8 1

8 10
8 10 1
8 11
8 11 1

8 11 2

. 8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

8 14 2
8 f4 3
8 2

8 20
8 2i) 1
8 20 2
8 20 3
8 20 4
8 �O 5
8 20 6
8 20 7
8 20 8
8 21 I
8 21 1

8 21 2

9 21 3
8 22
B 22 1
6 22 2

8 23
8 23
8 24
8 24
'8 24
8 5

.

8 51
'8 5"
8 53
8 53
8 7

8 72
8 72
8 73
8 73
8 8
8 84
8 84 1

8 84 2

8 9
8 94
8 94 1

Limpeza de valos, boeiros e sargetas
FOMENTO

FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção animal

· Material de consumo

Material serviço fomento da produção animal
SERVIÇOS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
Pessoal varíavel

Operarios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de' pedras
Operários fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - Padrão H
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Materíal de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA
- Fundada-Interna Amortização e Resgate

Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consolidada
- Juros -

·

Despesas diversas
Juros da divida consolidada ....

SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PúBLICOS
Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Padrão G
Pessoal variavel
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 -I>-

Combustível para veículos em serviço na cidade to vilas
Pavimentação de Logradouros 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 ,

Escrtturario do D M, E, R - Padrão U
Operador de Maquina - Padrão Z2
Dois Operadores de Maquinas - Padrão V
Fiscal - Padrão U -

Três Ajudantes de Operador de Maquina - Padrão S
Dois Fiscais - Padrão T
Três Motoristas - Padrão O
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos
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

ção dI' rodovias
Material de consumo

l Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas

1 Cornbs. para veiculos em serviço de estradas e pontes
� Custeio r:le veículos

. SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA ...:.

T

1

DIVERSOS

Pessoal variavel
Operários serviço de limpeza pública.
Material de consumo

Para serviço de límpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consumo
Para-serviços de próprios municipais

ILUMINAÇÃO PúBLICA
Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de '.crês
Barras -

Energia para motores, reparos de instalações e ou
tras despesás "

Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,

.
consoante odísposto .no art. 15 § 4. da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

.
-,

5.400,00 2.700,00 8.100,00

7.45(',00 4,,403,00 11.853,00

�.120,00 60,00 :3,180,QO
.

14,046,00 .30,00 14.076,00

1.118,40 19,00
-
1.137,4,0

20,000,00 20.000,00

4185,00 2.4.99,00 ·6.684,00

2.000,00

1,650,00

890,00

157,50

2:000,00

6. 000,00
4.20ó,00
6.000,00
600,00

3.600,00
7.800,00
8.100,00

l4. 941,50
/

3.600,00

3,840,40 74.0,00 4,580,40

24,233,00 8,877,20 33,110,20
5,199,50 �66,70 H,166,2�1

3.014,00 3;ó09,00 6.623,00

B. I.. V. - Um apelo e
uma advertencia,

550,00

851,00

1.200,00

2.624,00

58,203,10

BIBLIOTECA .INFANTIL DE CANOlNBAS! Em nossa cio
dade está lançado um -rnovimento de enorme simpatia. Seu idea.
lizador, por enquanto sozinho erro campo, prometeu não esmors,
cer. Na primeira audição do PROGRAMA PAZ E BEM, em que
semanalmente falará pelo Radio as nossas fam ilias sobre os mais
variados problemas, frei Elzeario Schmitt destacou a importancia
da Biblioteca Infantil, como complemento indispensavel à forma.
ção da juventude numa cidade cheia de estudantes, e sem o que
uma cidade, com brios de civilizada, não é bem cidade!

S. Revma, falou da nossa febre brasileira de inaugura.
ções e campanhas sem concretização e realizações PRATICAS,
pometendo que a B. L C. SERA INAUGU.RADA QUANDO JA
ESTIVER FUNCIONANDO Antes não. E empenhou sua palavra
de sacerdote e de brasileiro em que a B I. C. será um realida
de! E vai caber a Canoinhas, neste ponto, uma ação absoluta.
mente pioneira: a maior parte, quasi i) totalidade das nossas ci
dades do interior, não possuem bibliotecas, muito menos biblio.
tecas infantis! E corno são José na noite de Natal, a B. r. C, irá
pela cidade à procura duma sala, em que possa instalar-se para
abrigo da Criança, afim de que ela menos se contamine nas

ociosidades das ruas - outro fenomeno bem brasileiro, mas,
cultive o espírito ao contacto com leitura sadia. Não 8e trata
duma biblioteca de padres! Distingui-Ia-ão os três ALFAS PRI
VATIV OS: será aconfessional, apartidaria e aprotecíonista. Será
para TODOS os jovens da cidade! Vão figurar na B. r. C" em

assinaturas permanentes, as 5 melhores revistas infantis do Bra
sil, já escolhidas; e haverá toda a estante de livros magníficos e

numerosíssimos que hoje o Brasil já possui, grande numero de
les tão belos e tão bem apresentados, que os adultos, conforme
demonstrou a experiencia.: se enchem de encanto e querem co-

nhece-los tambem.
.

O idealizador afirma que a existencia dessa literatura lin
da e absolutamente sadia no Brasil, é que mais o anima nessa

Cruzada; - Cruzada, porque ao contrario de outras sem -Cruz, le
va na frente uma Cruz: o interesse profundíssimo em que Ca
noinhas possa reivindicar para si esta honra e esta ação bandei-

. rante no interior de Santa Catarina! Porem, mais .ainda que de

honra, muito mais, é de utilidade maxima que se trata. A B.I C,
será dirigida e organizada pelo proprio idealizador. Ele promete
que nenhum dar de ombros, nenhuma insensibilidade, nenhum

desdem, nenhum egoismo e nenhuma pedra no caminho o afas
tará do seu propo�ito, que há de ser o pr oposito de toda a gente
de Carioinhas: a assistericia cultural imprescindivel ao nosso mun

do estudantil,· ESTA especie de assistencia tão pouco cultivada,.

E aqui está o apelo;
Radio, Imprensa, Corr.ercio, Clubes, Igrejas, os tres Esta

belecimentos de Ensino, Mestres e Alunos, Médicos e Advogados,
Partídos Politicos e Associações Religiosas, absolutamente TODOS
vão dar seu óbulo para a B. r. c.

O proprio autor do Programa Paz e Bem, embora fran

ciscano, destinará os pãrcos pcrcentos da publicidade em torno

do Programa, integralmente à Biblioteca. Na ultima quint.a-feira
de cada mês á hora do Programa. Paz e BE'm; far-se- á a leitura

do nome de todas as pessoas ou entidades 'que tiverem já con

tribuido, enunciando-se a soma que a generosidade dê. cada um

tiver dispendido. A 'Imprensa da .cidade franqueará suas. páginas
para o mesmo relatorio. Quando "começarem 81" aquisições de li

vros e revistas, estará aberta a contabilidade da B.1. C . a todas
as pessoas que a desejarem ver.

,.

Recebe: Frei ELZEARIO SCHMITT - CANOINHAS

1.100,00

630,00260,00

157,50

Camp. "Ajuda teu ·irmão"
A Comissão patrocinada pela Legião Brasileira de Assis

tencia e Prefeitura Municipal de Canoinhas para angariar dona

tivos para nossos irmãos nordestinos, vitimas do flagelo =. "i'�a
que assola de modo inclemente aquela região' da Pátria BraSI

leíra, recebeu até o dia 25 de março proximo passado, as segum-
tes contribuições: Cr$
Escola Normal e Ginásio "Sagrado Coração-de Jesus" 312,00
Grupo Escolar "Almirante Barroso", desta cidade 944,40
Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte", de Papanduva 213,80 r

Grupo Escolar "General Osorio", de Três Barras 500,00
Escolas Reunidas de Marcilio Dias 240.00
Escolas Reunidas de Major Vieira 50,9°
Escola Estadual de Rancho Grande 50,00
Escola Estadual de Rio Claro 90,00
Escolá Municipal de Poço Grande 26,�0
Escola Municipal de São Tomaz 40, ,O

Escola Municipal de Cabeceira do Canoinhas 69,50.
Escola Municipal de Paiol Velho 20,00
Felipe Schmidt - lista a cargo do s!:_, Ervino Fleith 1.073,00
Contribuições recebidas na Prefeitura Municipal 695,00
Elite Tenis Clube: - Bingo' 800,00
Intendericia de Major Vieira Ll30,OO
Banco Inco - funcionários 170,00
Funcionários do Departamento dos Correios e Telégrafos 230,00
Donativos coletados pela Comissão' 2051,00

TOTAL . 8,705,40

3 6(10,00

4,527,00

A importancia acima de cr$ 8705,40 (oito mil setecen�os
e cinco cruzeiros e quarenta' centavos) já foi remetida à Com1.s-
são Estadual da Legião Brasileira de Assistencia - Florianopolls,

Canoinhas, 26 de .março de 1953,

Gertrudes C'. de Carvalho - Pearl' M; Procopiak
Maria de Lourdes M. Cubas' � Benedito T. de Carvalho ]r.

4.000,00
2.800,00
4,000,00
600,00

:?ooo,OO
1.400,00
2.000,00

24'00,00
5.200,00
5.400,00

1.200,00
2,600,00
2,700,00

104,14,50

851,00

1.200,00

2.624,00

18,019,60 10.183,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�1'� Sociedade Beneficente Operária �
� { Convite Baile, �r

São convidados os srs. associados e exrnas.: �� famílias para o baile social que será realizado' em �
� dataide '2 de Mala 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: Reser�a de mesas na séde social, a partir �
� do dia 27 do corrente. w:
�

. �
� _

A DIRETORIA
�

�������������������������

Para seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

-

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Jransportadora Wolfrãm Ltda.
SÃO PAULO CANOINHAS

F. Schmidt, s/n
Fone - 112

C. Campos, 272
i

Fone - 9-66-55

Servimos bem para servir sempre

Usina Metalúrgica Joio-ville S. A.
JOINVILLE

-

- .Santa Catarina-:-
--------D5--------

FABRICANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de
. Precisão, tipo pesado - Plainas Limadoras - Martelos Mecânicos - Máquina de

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

Instalações para Olarias - Máquina para cifindrnr selas - Chapas para fogões -

Formas para fabricação de tubos de concreto' - Engenhos de Serra Horizontal
e Tissot - Tesoura Guilhotina 1>ara madeira compensada - Tesoura Guilhotina
para chapas de aço doce - Desfolhadeira para tôros - Afiadeiras Automáticas -

Moinho Batedor -. Furadeiras Hápidas - Máquinas para cortar forragem - Moen
das de Cana e'qualquer tipo de Máquinas sob orçamehtos e desenho.

Representante nesta Praça 29x7

AO PUBLICO�
Torno público que dora

vante não permitiréi
-

a es-

tadia 'ou criação de porcos
em meus terrenos situados
em-Bela Vista 'do Toldo.
Não me responsabilizo pe

lo que possa acontecer aos

contraventores deste aviso.

Canoinhas, 25-:4-1953

LOURENÇO BUBA

Vestidos bons! Vestidos bo-
-

nitosl Vestidos baratos!

'sempre na

Casa Erlita

ATENÇAO
, Novamente aberta a com
pra de Xaxim ern tronco.

Paga-se ótimo preço, 'Cr$
4 00 por metro corrido 'no

p<iteo do fábrica.

Bitola rrririirna 25 cm.-
'na ponta mais fina. ,Me
lhores informações na Fá
brica de Vasos de Xaxiin,
à rua 12 de Setembro ou

na' Casa Vi toria, a rua

Pauja Pereira.

Vende-se
Uma casa de material, si

tuada a Ivua Vidal Ramos.
8'

Ver e tratarna Casa Pro-

gresso, com o sr. Eduardo
Klodzinski. t Ix

I

LIN6EHIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

J: � 01\\ r t e Rua Vidal Ramos, 33 ' FOlie 125

'. \J _

"

CANOfNHAS - S. CATAR'INA Casa Erlita
�gQggggggggggg�gggggggggggggggggggggg�
m m
m- D

h
m

��. I· '. .•. r UMA TRADIÇAO I
m 'no COMÉRCIO DOS m·

m !lP!iF .2ft * &* ,
BONS' TECIDOS �

m
'

Of�rece agora seu novo, sortimento de tecidos �
m Laqué - Larg, 90 18,00 : Pano listado para colchão 6,00 m
� m

. ce Tudo para 0- enxoval da noiva: Peludas xadrezes, estampadas, m
m Duchese, Failet, Faile, Sedas, listadas e lisas a par-rir de 9,00 m
m Organzas, Cretone em cores. ' m
[�

,

, Liquidação total dos casacos m
CE . Lamé 7,50 para serrhoras, ternos e capas 'eIj'
m - para homens e crianças

. m
ce Meias de Nylon para senhoras m
m Um variado sortirnen to de Cobertores Cinza grandes 30,00 m
m meias da melhor procedcncia m
��' a partir de 26,00. Lona listada para cadeiras de

m
m preguiça e passadeiras m
� Lã novelo 3,50 i.f'd� Cobertores ros'a e azul íJ/,�

� I é) maior sortimento de xadre- . para CrIanças 13,00 m
�� II' I

zes d� to.dos os preços i.f'd
; . 1 Tafetá de algodão, etc. Organzas douradas pj vestidos �$
�. I'

.

Meias grossas de algodão e lã , en�I Algodão - Larg. 80 peça 48,0.0
m pj homens, senhoras e crianças m
m Artigos de malha para criiinças m
ce e senhoras Faça uma visita sem compro- . ae
"Ifi'r'1í5. misso á Casa Fischer e verá ��� Macacões, camisetas, êtc.

que lá encontrará o artigo que
�

m )
-

voce procura pelo. preço que , I' ell
J;� VoilesJ Lu!zines, ,Linons, ti' lhe convem, porque di.Ira

"I·
m

m ' Opalas, Morins, etc. ,: mais e custa menos. W
� �

m ., 'Casa Fischer � Casa Fischer·1
Di �i?I!!1!i!!iJ!J!R!I I4Ií!!iJi12�_" ,",..mm. &il
Bnnn��nnaa�nan�aaan�aDnDnann���nnnnn��

Cooperativa de Produtores de Mate'
"Canoinhas" Ltda. Edital de Convocação

o' Presidente da Cooperativa dos Produtores- de Ma
te "Canoinhas" Ltda., usando das atribuições que lhe con

ferem os Estatutos Sociais, resolve convocar uma As
sembleia Geral Exjraordinária dos associados, �. rea
lizar-se em sua séde social, no dia 10 de maio proximo
vindouro, as 13 horas, em Primeira Convocação, afim
de tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

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

exercício 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.;

III - Outros assuntos de Interesse da Cooperativa.
Não havendo numero legal para a instalação da As-,

sernbleia em primeira convocação, fica desde já feita a

Segunda Convocação, para .o dia 18 de maio, às 13
horas, Se ainda desta vez não houver numero legal, fica
feita a Terceira e Ultima Convocáção, para o dia 23
do maio proximo vindouro, às 13 horas.

Canoinhas, 26 de abril de 1953.

Miguel Procopiak - Presidente

Vendem-se 'em Major Vieira
127 alqueires de terreno de cultura e caiva, distante 8 kms.

da Vila de Major Vieira, a Cr$ 140.000,00.
Uma casa' medindo 7x5 mts com 5 litros de terreno cercado,

no valor de Cr$ 10.000,00. Orna casa com Lo litros de terreno, Cr$
7.000,00, ambas situadas na Vila de Major Vieira ..

Uma casa em Canoinhas perto do Colégio, com data, galpão,
poço, etc. Cr$ -:!5.000.oo, Uma ferraria com todas as maquinas e

chaves novas, Cr$ 14.,000,00. Um aparelho para solda, novo com 14
bicos Cr$ '3500,00. Uma carroça com um par de arreamento, Cr$
3.000,00. Uma charrete -em perfeito estado de conservação" Cr$ 1.500.00.

Uma 'casa com 2 alqueires de terreno na Vila de Major Vieira,
Cr$ ô

ooo.oo.

4 alqueires de terreno caiva com erval distante 2 000 mts. 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,
Uma casa. medindo' 12x9 mts. COUl 15 alqueires de terreno

sendo 4 de cultura distante l.ooo de Major Vieira. Cr$ 25,0.00.00.
Uma caminhonete em perfeito estado, Cr$ 12,ooo.0Q..
lo datas no quadro sub-urbano. a Cr$ 1000;1)0 cada, Forne

cerá madeiras para a construção das casas nas referidas datas, por
preç-o de custo. �

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

l
ITratar na Esqrradr ias Sanfa Cruz

II Campo d'Agua Verde -:- Canoinhas
��.'�BmEm....nm�......�....ma.........."

De operários especial istas em:

Esquadrias - Marceneiros, - Montadores
ou Práticos

.

P R E 'C I S Â M;: S E

-
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ii Ban(o lnd, � tem, de ,Sta. (atarina· SIA �i
H _ _

ii �1atriz: ITAJAÍ ' Enderêço telegraííco: « I N C o � U
ii raxas de Depositos i5
.. ..
8.. IIfI

ii COMIAS Dt t40UIMEHm si
:: A Disposição 2%a. a. Com aviso de 60 dias 4%a. a.· ::
::- Limitada 361oa. a. " " ,,90 "4V2%Çl. a. ::
•• li 8"

:: Particular 4%a. a. "120 " 5%a. a. ii
ii Limitada Especia14V2%a. a. Prazo Fixo 6 mêses 5%%a. a. ::
" «

:: Prazo Fixo 12 mêses 6%a. a. ::
i� DEPOSITOS POPULARES 5% - 'R'ETIRADAS LIVRES ::
... ..

ii Agencia nestE. cidade à Praça Laurú Müller, esq, R Major Vieira ii
.. '"

.

., ..
..

Ab "I
..

h I'··ii ra uma conta no' QCO e pague com c eque. is
:::::::::::·:::::::�::::�:::::::::::::::::::::::ae::::::::::.:::::::�::::::::::::::::::::::::�:::-::::

Tem bom gC?stO?
T'orne Café S. Tereza

�Seja economíco
e faça suas compras na

Casa Erlita
R§ltNE�
A BOA ROUPA VENDE-SE

Um motor V8 completo em per
feito estado de conservação,
Tratar com os srs. Alvin Wagner,
r�ão �eleme ou Ernesto GreipeL

Um presente
oomprado na

Casa Erlifa
se�pre agrada'

Para seus anúncios?

CORREIO 00 NORTE

!
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Âtenção, Srs. Criadores, Produtores, lavradores e Industriais
A Associação Agro-Avícola Norte Catarínense, marcou 'para os dias 5, 6 e 7 de Setembro p. futuro, a realização da la. EXPOSIÇÃO AGRO
A VICOLA, nesta cidade. - Espera esta Associação o apoio destas nobres e valiosas classes, para que seus produtos sejam expostos nas referidas datas.
Demais informações e registro dos expositores, todos os sabidos, das 15 ás 16 horas, com o Secretário Sr. Alfredo Garcindo, em sua residência,

a rua 6 de Dezembro nr. 13, nesta cidade.
.

,-PELOS L�RES
e ...§aJ D <D"W<e§ .. �

Lllfirna Cruzada Guilherme de Almeida

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
AMANHÃ: Arlete, filha de Mi

guel Durek; o jovem Pedro Pau
lo Fernandes; sr Theodoro Ta
cheskí e a menina Dora Beatriz,
filha de Adolar Stratrnann.

DIA 3:- o dr José Pedro
de Almeida, residente em São
José; os srns : Saliba Nader, Nel
son Bannach e Manuel Jungles;

.

a sra Tsar ina Haas, esposa do
sr. Aristides Guebert

DIA 4:- O sr. Ubaldo R. da
Silva e sua filha Maria Dolores;
srta. Gersil, filha do sr. Drausio
Cunha; o sr José Freitas Filho;
sra. Maria, esposa do sr. Paulo
Voigt.
bIA 5:- Maria, filha do sr..

Ananias Petrintchuk; o sr. Wil
ly Priebe.

DIA ·6:- Iza Maria, filha dó sr.

Ney S Machado; Zilda, esposa
do sr. Francisco Fernandes Luiz;
SL Jordano Righetto; Milton, fi
lho de Miguel Dimidiuck; a sra.

Erna, esposa do sr. Gustavo
- Stratmann; Relüm Lauro Orual,

filho do sr. Lauro Müller; Jeda
Maria, filha do sr. Adolar Wiese.

DIA 1:- Sgto. Bento Menezes,
Radio Telegrafista da Policia;
sra Hulda, esposa do sr. Gus
tavo Thiem; sra. Leonor, esposa·
do sr. Angelo Alberti.

-

DIA 8:- Sra. Paula, esposa do
sr, Alfredo Paul.

Aos aniversáriantes da sema

na, «CorreiG do Norte» cumpri
menta, desejando perenes vo-

�

. t0S de felicidades.

Enlace Matrimonial
Realiza-se amanhã dia' 2, o

enlace matrimonial da srta. Car
men, filha do casal Izabel- Otto
Friedrich, com o senhor Silvino,
filho do casal Maria-Henrique
Voigt, am bos de tradicionais fa-

. milias canoinhenses.
Ao jovem casal, bem como a

seus projenitores, apresentamos
nossos para bens com votos de

perenes felicidades.

PRAZO DE 15 DIAS

O Doutor LOURENÇO RO
LANDO MALUCELLI, Juiz de
Direito da Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ...

FAÇO SABER ao acusado
Abilio Vital de Lima, brasileiro,
casado, com 4·0 anos de idade,
natural deste. Estado, filho de Je
roniino Vital de Lima e de EI'
melina Cordeiro, analfabeto, resi
dente que era em Velinhos, des
ta :Comarca e que se encoutra au

sente conforme cel'tidã() do <..:fiei a I
de Justiça deste Juizo, incumhido
de sua Citação, que é pelo pre�en·
te citado, para comparecer nesta

cidade, na sala das au�jiencias, no
ForumJ no dia 8 de maio próxi
mo entrante. ás 16 horas, afim
de ser interrogado e se' ver pro
cessar no processo -em que é 8·

cusado, como incur!lo nas penas
do art. 129 do Codigo Penal, fi
ca-ndo desde logo citado para to
dos o's demais atos e termos do
processo, até final, p e n.a de
revelia. E para que chegue ao

conhecimento do'referido réu, man
dei passar o presente edital que
vai afixado no local do costume
e publicl:ldo ná, imprensa local,

deixando cópia aos respectivos
autos. Dado e passado nesta cio '

da de de Cauoinhas, aos 23 de
abril de 1953. Eu, Zeno Benedi
to Ribeiro da Silva, o escrevi.

O Juiz de Direito
Lourenço Rolando Malucelli
Confere e dou fé.
Data supra.
O Escrivão: Zeno Benedito Ri

beiro da Silva.

EDITAL
João Baptista de Góss, escri

vão de Paz do Disirito de Paula'
Per-eira, Estado de Santa Catadua.

'Faço s'aber qué pretendem ca

sar·se: João Lourenço de Andra
de e Ivanilda de Oliveira. Ele.
solteiro, operario, residente neste
distrito,' nascido erp Antonina,
Estado do Paraná, a 6 de janeiro
de 1914, filho de lVIanoel Louren
ço de Andrad-e e de Maria Izabel
de Oliveira. Ela, solteira. domésti·
ca, residente ne:3te distrito, nasci
da em Valões deste E�tado, a 16
de ílgosto de 1936, filha ilegitima
de Rpsa Moreira de Assunpção.
Quem souber de algum impedi
mento acuse-o na forma da lei.

P. Pelcira", 2S de abril de 1953.

JOÃO BAPTISTA. DE GÓSS
Escrivão

Prefeitura Municipal
de (ancinhes

LEI n: 212, de 16 de Março
de 1953.

Dispõ€ sobre calçamento de
uma parte da rua Vidal Ramos
com os pisos Toi-Cret, em ca

ráter experimental,' para qual
& autorizado o sr. Prefeito Mu

nicipal a contrair contráto com

a firma SARNO, TORRANO &
ClA. LTDA.

O sr. Prefeito Municipal de
Canoinhas, usando de suas atri

buições, que lhe são conferidas
por lei, faz saber que a Câma
ra Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o senhor Pre

feito Municipal autorizado a con- '

trair contrato com a firma Sarno
Torrano & Cia. Ltda , para pro
mover pa vimentação, em cará
ter experimental, de um trecho
da rua Vidal Ramos, desta ci

dade, com cerca de 2.500 metros

quadrados.
Art. 2 - Vetado.

Parágrafo údco :- O contra

to em refercncia deverá obede
cer ao aprovado pela Câmara

Municipal, que fica assim fazen
do parte integrante da presen
te Lei.

Art. 3' - As obras de pavi
mentação serão executadas pe
la firma contratante, pelo sis
tema articulado, pré-fabricado,
com lageotas de concreto vibra
do. denominadas "Tor-Cret", de
cuja patente, para tal fim ela é
concessionária.

Ar1. 4' - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em

contrario.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 16 de março de
1953.

Ass.: Benedito Terézio de
Carvalho Junior - Prefeito

Registrada e publicada a pre
sente Lei na Secretaria desta
Prefeitura aos dezesseis de mar

ço do ano de mil novecentos e

cincoenta e três.

Ass.: Osvaldo Ferreira 80a1'€'s
Secretário

RAZÕES DO VÉTO
Véto ? artigo 2' da presente

Lei; ,por contrariar 'interês;:;es
económicos do Municipio, de
vez que c citado trecho de rua

compreendido entre as ruas Ge
túlio Vargas e Eugenio de Sou
za, corresponde a uma das fa
ces da Praça Lauro Müller, onde
de conforrnidade com o parágra
fo segundo, do artigo 2', da Lei

Municipal n 179, de 22 de abril
de 1952, a Taxa de Calçamen
to será determinada mediante
divisão proporcional aos metros
de testadas dos imóveis de me

tade do orçamento total das o

bras. O que quer dizer, terá a

Prefeitura de' pagar ii metade
do calçamento, ficando à cargo
dos proprietários da outra face
a outra metade. Isso, alem de'
tr:azer má repercussão entre os

proprietádos, sujeitará o Muni
cípio a uma despesa bastante
elevada logo no inicio do cal
çamento de nossas ruas pelo
processo ''Tor-Cret'', quando a

Prefeitura terá que E'nfrentar
outras despesas de vulto. Esse

calçamento melhor seria em ou

tro trecho da rua Vidal Ramos,
como por ·exemplo, na' quadra
compreendida entre as ruas

Wolff Filho e 7 de Set2fnbro,
ou em outra, onde com enten
dimento prévio com ,os proprie-
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R E G-I.S T R O
Aleis Karasinski, Escrivão de

Paz e Oficial do Registro Civil
deste distrito de Papanduva, mu

nicipio e Comarca de Cauoinbas,
etc;

Faz saber que pretendem ca

sar: ALMIRO FERREIHA., na

tural cio Estado do .Paranâ, mu

nicipio de Rio Negro. nascido em

10 dI' Agosto de J 93 L, motorista,
solteiro, residente e domiciliado
em Monte Castslo neste distrito,
filho de Paulino Ferreira e de Ma
ria Karpowicz, e IZARINA l\lE
DEIROS DO NASCIMNTO, na
tural de Floresta, deste distrito,
nascida em 18 de junho de ]932,
doméstica. solteira residente e do
miciliada em Monte Castelo, nes-,
te distrito, filha ilegitirna d(� .Ao II·
tonio Medeiros do Nascimento e

de Alzira Ferreira de Lima.

Um dia, êle partiu sedento de aventura,
Desmontou-se a panoplia, a ponte levadiça
Surdamente gemeu na perra dobradiça
E o clarim de um arauto estrugiu pela aI tura ...

E ele passou - famoso herói de alta bravura -

ao tremulo adjar da pluma movediça ...
Passou em riste a lança enfarpada e massiça,
rangendo no imbricado de aço da armadura ...

E ele, o grande senhor d� baraço e cutelo,
ele, o Conquistador, dos homens o mais belor'
o mais audaz, o mais feliz, o mais risonho,

- ai dele! - nunca mais voltou dessa Cruzada

que o fez perder a lança e o fez quebrar a .espada
ante o Sto, Sepulcro em que escondera um sonho!

W="'n

Faz saber que pretendem casal':

ANTONIO JASTROMBEK, lIa

t.ural de Hio do Engano, deste
distrito. nascido em 6 de outubro
de 1932, Ia v rador, soltei ro, r"si
dente e doru iciliado ell! Rocl!-,jo.
deste dist.rito. filho legitirllo oe
Jm·é Jastromb-k e cip, B['ooislava'
Juetrombck. e NATHALlA ZEN
FE, natural de R()de<>zinh(), des
te distrito, nascida- em 15 de De
zembro de J932, doméstioa. sol:

,Agência Municipal de
EstatíStica
EDIT'AL

Torno público, que a Agência
Municipal de Estatística local,
está procedendo a distribuição
dos Inquéritos Industriais.Bole
tins de Produção, para a coleta
de dados referentes ao ano de
1952.

As Indústrias sujeitas - a In

quérito, são as mesmas que
prestaram informações nn ano

passado, como sejam a's serra
rias, monjolos, atafonas, olarias,
barbaquas, tecelagens, selarias,
marcenarias,

.

goma-laca, bebi

das, etc.
Deverão comparecer imprete

rivelmente até o dia 15 do mês

vindouro, afim de adquirirem
os referidos boletins, os proprie
tários ou responsaveis legais
dos diversos ramos de > indus
trias acima aludidos.

Informo, outrossim, que a A

gencia ja procedeu o arrolamen
to em cadastro, de todas ás fir
mas sujeitas a registro, e, as

consignadas faltosas ou retar
datárias as informações, estarao
sujeitas apenalidades conforme

prevê a Lei Estatbtica.

Canoinhas, 21 de abril de 1953.

NI:LTON JOSÉ BAYESTORFF

Substituto-Agente de Estatística

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
EDITAL de CITAÇÃO do RÉU
ABILTO VITAL-- DE LIMA

tários das duas faces, concordas-'
sem eles, desde logo, em fazer

pagamentos adiantados, eorres

pondentes as suas frentes.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 16 de márço de
i 953.

Ass: Benéêhto TerÉziü' de 'Car
valho Júnior - Prefeito Mun.

CIVIL
teira, residente e domiciliada em

R odeio. neste dist: ito, filha legi
timada de Aíltonio Zeuíe e de

. Florentina Sugovieski Zeufe,

Faz sa bel' que pretendem casar:

HERCILIO GONÇALVES DÉ
OLIVEIRA, natural de Arroio
Fundo, deste distrito, nascido em

31 de maio de 1922, lavrador, sol-
,·teiro. domiciliado e residqute

'

em

I
Arroio Fundo, filho legitimo de
Frederico Gonçalves de Oliveira
e de Julia Gonçalves de Lima, e

, .

JURAC[ PEREIRA, nst.ural
de Arroio Fundo, deste distrito,
nascida em 14 de julho de 1936,
doméstica. solteira, resirlente e do
miciliada em Arrojo Fundo. filha
ilegitima de Paulo Pereira e de
Idalina Alves.

Apresentaram os docurnuutos e-

'i xigidos pelo Art. 180, nrs. 1 a 4

I

do Código Civil. Se alguern sou

ber de algum impedimento, opa-

"
.uha-o na forma da lei. Lavro o

presente para' ser afixado no lu

I gar de costume desta E�('f'ivlÍllia·

/'
de Paz 'do distrito e publicado
no jornal Correio do Norte, da

I cidade de Canoinbas.

I
I

I /

Cartório de Paz de Papanduva,
11- de abril de 1953,

ALOIS KARASINSKI
Oficia! do Rpgistro Civil

Festival S. B..0 �
Realiza-se hoje nos terrenos

da Sociedade Beneficente Ope
raria, uma grandiosa festa po
pular em homenagem ao Dia
do Trabalho e tambem para
angariar fundos para a constru

ção de sua majestosa Séde.
.

Consta do programa:
Alvorada pela Força Pública

do Estado Eleição da nova Di
retoria, Eleição da rainha. Chur
rascada, leilão de prendas, café,
doces, jogos, rifas e muitas ou

tras SUl presas. Dia 2, com ini
cio ás 21 horas, grandioso baile
nos salões do Clube Canoinhense.:

CANOINHE!'JSES! C9,uperem.
com a Diretoria da S.B.O. com

parecendo e íncentivando ás
festividades por ela promovidas.

Festa de Santa 'Cruz
, Domingo' dia 3, ao lado da
Matriz realizar-se- á a tradicio
nal Festa de Santa Cruz.

Foi organizado um grande
programa do qwü constam mis-.
sas 'pela manhã, churra'scada,
leilão de prenrjas, rifas, jogos, etc..

VENDE-SE

Negocio
de ocasião

Está no fim a venda de
datas e algumas casas

para moradia e porito
de negocio.'

Aproveitem .r

Tratar com

Feres .Coury

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


