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o DESCALA'BRO
,

-

ADMINISTRATIVO
o brilhante jornàlista e' grande patriota Sr. Albino Budant, o maior amigo da "cidade-meni

na", o grande defensor das liberdades públicas, o '''protetor'' da colonia alemã em nosso mu

nicípio, o insuperável realizador résponsavel pelos sucessos das administrações passadas, o bri-
lhante jornalista Albino Budarit -- Q INCONFUNOIVEL -- declarou-se em oposição

ao "descalabro administrativo instalado em nosso Municipio e no Estado"

Descreio do patriotismo desse anos, apresentar maior soma culares, que reclamavam os tra-

.homem. Ponho em dúvida a sua de realizações que o meu an- balhos dos rnotoniveladores da
sinceridade d e propósitos: Não Prefeitura foram. atendidos nasfecessor em todo o seu perío-mais acredito nas suas jactancias suas reinvindicaçôes Inumeras es-

de amor à terra natal. do governamental". tradinhas foram abertas em aten-
Seria fast.idios» enumerar todas

. ção ás solicitaçôes de moradores
as realizações do atual GIIVI-'rna- do interior.
dor. E' certo e tudo o povo sabe: Na região de São João dos Ca
lRlNEU, em dois anos já apre-

.

valheiros e noutras do municipio,
senta o DOBROI das realizações até estradas particulares, de- aces
de ADERBAL 'em quatro. so às residencias e ás roças de co

lonos contribuintes foram abertas.
At� fora do municipio as maqui
nas trabalharam. Pateos de Igre
jas e de industries foram melho-.
rarlos com o equipamento da Pre-'
feitura. Canoinhas em tempo al
gum conheceu dias de tanto pro
gresso, de tamanho desenvol vi
ménto. __A agricultura .tomou novo

alento e ameaça transformar, com
pletamerrte, para nossa felicidade,
o futuro de Canoinhas no qual se
vislumbram dias, ainda�mais pros
preros, assentada a nossa economia
não na indust.ria e x t ra t i va

O Prefeito Benedito Terézio de mas no arroz, no trigo, na mau

Carvalho, de sua pane, o grande" dioca, 00 milho, na agricult'ufa,
responsavel pelo DESCALABRO enfim.
'ADMINISTRATlVO do Munici- O cruciante' problema da crise
pio, em dois anos de Governo fez de energia elêtr ica que desafiou a

executar a 'Planta Cadastral da argucia, o tirocínio e a capacidade
cidade. Tornou Canuinhas a cidaue do Governo' pessedista, será so

piolll'irH 110 Estado: d urÜ.ca que luciouado 110 Norte Catarinense,
couta com lHO Plano de DeRell- DEFINITIVAMENTE, por Iri-
volviruento Urbanístico Deli ini- neu. A ponte sobre o Rio Canoi-
cio ás obras do Cislçilll1e"to.· Me- Ilhas, que uesafiou a capacidade
canizou os serviços da Pr-feit.ura. realizadosa de Aderbal e de seus

equiparando Cauoinhas ás Prefei- âulicos está sendo construida ne-
turas mais progressistas do Esta- lo "desgoverno" de Irineu. O Quar
do -- Joinvile, Blumenau e ltajaí. tel da Policia Militar e o Grupo
Auxiliado pelo povo fez construir Escolar de Papauduva, obras cuja
e já entregou. aos escolares do ar- conclusão zombou de Nereu e de
rabaloe "Agua Verde" um edificio Aderbal, não resistiram ao -impe-

..
escolar' em alvenaria de tijo'los", to construtivo de Iri,ieu e -ai

-

és:'"
com sanitários e agua encallada. tão prontas, entregues ao publico.

. Está cOllstruindo, cm ide,üieas'. '"

Sim,d'é!tcalabró administr�tivd: ..
'

concliçõt:s, olítro eclificio igual na .

A' C
.

h h f d
prospera localidade de "MarcÚio d qUllbem anOIl) as o c e e o

o, "P
'.

d A-'
-' esca a ro, agora, at.acou as obras

Ias. restlglan o a SSoclil_çao d P O Id dOI··
.

-.. ,-' • a raqa swa o e I \'elra vai
Rural fez do amparo a lavoura'··d '

f'
'

I·d- di·" envI ar os, maIOres es orços para
uma rea I a e pa pltallte; a ·Asso- d t ·d d de' h d. - �

d' I d"d
. o ar a CI a e e allOln as Q

('laça0, que nao Ispun la e se e< .

,.' d I;) t· t' d'
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Propria. que não distribuia senlp.n-, sVel �laÇ(t)a 'ae a· as LeClmend o

A
. agua.

'. � .:-., o a t�
.

C r as .0 ras o eraportes e contava umcarl1ente, coI)1 qUil- t -,;.'M' u ·c' I.

d h·' I
o 01 Ipa . �1.1'0 ou mnco ara os, oJe e, ta vezr . "
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.. .

a melhor e· a niais prospera do', ,.?Im, deecalabro admlOIstratIVo ...
Estado, instalada em mormmental O povo todo compteende. O po-
sécle. dispondo de tres Go�junt.os vo todo sabe. Não convem ao sr.

mecanizaclos e V�ndo distribuido Albino Budant apareçam realiza,
em dois anos cerca de DUAS MIL ções do atual Governo Desejaria
sacas de sement.es selecionadas; só- o Diretor do "Barriga. Verde" que
mente neste ano a I\sRociação já não se coustruisse a ponte, que
distribuiu cerca de tres mil envc- não houvesse .ruas calçadas, que
lopes com sementes de hortaliças, não houvess6 estradas, que' não
gratuitamente. Dezenas de pautes houvesse nada. Ele queria 'a com

inclusive uma de triuta e dois 'pleta inatividade para que o Go
metros, sobre o Rio Itajaí do Nor- verno da VDN, nõ Estado e no

te, na estrada 'do Pinhal. foram' Mun-iápio, equivalesse ao Gover-'
construidas. nesse.' periodo. de des-

"

nQ_ do PSD. E!e e seus cornp;�Y:'
-calabro. As estradas municipais sas sabem que havendo realizações �

nunca foram tão bem cOllserva· o -povo. ná sua sabedoria, há .. de
das, qUf�m dllvidar viaje hoie ao' ficar, "sempre, com os realizadores,
Tamanduá, à Paula Pereira. f com os' capazes. com" os autenti·
Paciencia, ao Pinhal. ao Rio Cla- C08 humens publicos Ele e seus:
1'0. Antigos caminhos qllasi intr'ln- compafsas, entretanto, insistem e

sitaveis, com\) por euclinto foram querem "volt.ar" a deRgovf'ruar à
transfornJados em alltenticas ro- nossa terra Porisso [Ião COfJve·m a

dovias . municipais_. Novas estra- eles surja'm obras do atual g�\!p!lIo:
das e ruas foram abertas. Parti- AlI:.ino Budant. é funcionaria

Dou-me ao trabalho de respon
der aos ataques do Diretor do

"Barriga Verde" sob a coação das
circunstancias. Preocupado com a

impressão que poderão causar fo
ra do Município, onde não sejam
conhecidos nem o jornalista, nem
os responsaveis pela administração
de Canoinhas. Aqui, seriam dia
.pensaveis as explicações, o povo
conhece, suficientemente, o sr. Al
bino Budaut e não ignora à res

peito ou atualPrefeito Municipal.
Em distantes plagas de Santa

Catllrilla e do Brasil, o cidadão
sob cujos olhos cair um exemplar
do "Barriga Verde", concluirá que
se' instalou lia administracão de
Canoinhas e de Santa Catarina
um balido de cangaceiros irres
ponsaveis. d e vis perseguidores
que. à moda do governo ditatorial,
espanca seus ariversar ios. invade
lares. confisca bens, "arranca di
nheiro' à alimentação de milhares"
de trabalhadores", malbarata os

dinheiros públicos, aumenta impos
tos e, inerte, cruza os braços sem

cuidar de uma realisação relegan
do a o completo abandono as tI.e:
cessidadés coleti vaso

Hesume-se. o descalabro admi
nistrativo. em poucas palavras.
Não havia lima Planta Cadastral
da cidade de Canoinhas. Falava
se de longe em longe em calça
mento das rUH:; da cidade. Plano
de Desen vnl vi rnento Urbe nístico
da ciclacle_ foi coisa que iamais
entrou em cogit.ação MeGan.ização
dc;s,.yerviçlls d,<,!, contabilidade e ,da
Receita da Prefeitura era um mito
Ponte sobre CJ rio Canoiohas um

sonho. Edificios Escolares cons

truidos em alvenaria de tijolos
urna esperança. Amparo à lavoura
urna necessidade. Estrada� bem
comervéldail. uma promessa. Pon
tes no interior, tiro "luxo" para
o qual jamais houve recursos de
m(lnta.

PI'ocessaram-se as· eleições de
Outubro de 1950. é) povo, na sua

illconscipocia, baniu das Adminis
trações do Estado e do Municipio
os homen3 do PSD, os mesmos

14 instalarlüs desde 1930. O Sr.
Irineu Bornhausen empossou-se no

cargo de. Governador do Estado.
Em Canoinhas o sr. Benedito T.
Carvalho era investido nas fun
ções de Prrfeito Municipal.
Não decorriela, ainda, a meta

de do quiuquenio pllra o qual foi
eleito e' o sr. Irineu Bornhausen
p�ócla·ma alto e bom som, em
discurso oJicial, sem contestação,:
"A' despeito dessas difiçulda
des - um antecessor r endivi�
dádo e uma oposição .�istemá:
tica -- consegui, sob varios'as

peCtos,' no curtt> espaco de deis
,- �'�

• • •

Em Canoinhas, à d-speito de
lançado um repto de honra, o

"Barriga Verde" não apontou, ain
da, urna unica realização iniciada
e concluida nu Governo Aderbal,
custeada, inteiramente pelo era rio
estadual. E o apaixonado jorua-
'lista não respondeu ao repto pela
sirnpliciasima razão de que não
há, aqui, como em muitos outros

Municipios de Santa Catarina,
uma ú nica obre q II e a teste � exi-
tencia do governo pessedista .de
1947 !

Atrás da c ó r t i n a'
j

1) Nos circules pessedistas está sendo aguardado com o maior
interêsse o pronuncionamento do ex-deputado Dr, .Orty de Magalhães
Machado sôbre , a recente escôlha do Dr. Tárcisio Schaefer para Pre
sidente do Diretório Municipal do PSD.

, Vale apenas recordar que o brilhante parlamentar da legisla
tura passada, desassombradamente, encabecou tremenda campanha
contra o ex-Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem em

Canoinhas, chegando. a reunir farta documentação que foi exibida aos

deputados catarinenses e ao próprio Governador Aderbal Ramos,

Qual será o pensamento do Dr. Orfy Machado sobre o atual

dirigente do pessedisI?o canoinhense?

2) Em todos os partidos democráticos os Diretórios são cons

tituidos em Convenção pará a qual' são convocados todos os membros
at ivos do Partido. ° PSD de Canoinhas constitui novo Diretório sem

atender 'a esse imperativo.
À portas fechadas o Dr, Fernando Osvaldo, de Oliveira e'

i

mais quatro ou cinco companheiros "escalaram" o novo Diretório co

mo quem "escala" time de futeból. Ocupantes de cargos, membros
efetivos e' componentes da Comissão de Propaganda foram "escalados!'
sem ao menos haverem sido consultados. Muitos não escondem o seu

desagrado por isso e têm protestado comunicando à Secretaria do Par-
tido a sua desaprovação e o seu desligamento.

.

Aproveite o Dr. Fernando Oliveira a lição, ..

3) Dizem as más linguas que na' reunião" à portas fechadas
de que resultou o novo Diretório do PSD,

-

fôra escolhido o prestigio
so politico Sr. Agenor Vieira Côrte para Vice-Presidente do Diretório,

<

quando o sr. AlbiFIO Budant, cuspindo chispas -de ciume, protestou,
veementemente, sustentando: "EU devo ser o Vice-Presidente. EU

tenho um jornal. EU sou o maior sustentáculo do PSD em . Canoi
nhas" ° Sr. Agenor Côrte, na sua ponderação e no. seu despreendi
mento respondeu: "NÓS renunciamos à Vice-Presidência. Deixamos o

cargo para o Albino. Desejamos,. apenas, úm lugar de membro, o úl

timo, se possivel".
Dois homens. Duas atitudes.

Sociedade Beneficen

te Operária
Aviso aos _Associados

Festa de Santa Cruz
A Comissão de Festeiros agra

dece ao povo em geral pelo seu

comparecimento á Festa de Santa

Cruz, aproveitando o ensejo para

apresentar o resultado da mesma,

que obedec� á seguinte ordem:

Cozinha

Comunicamos aos srs, asso

ciados que, em Assembléia Ge

ral Ordinária rea-lizada em data

de 10,: do corrente, foi .eleita a

nova Diretoria e Conselho Fis

cal, assim constituida:

OSVALDÇ) KOCH

1. Secretario

-c-s 10.495,00
9249,50
4.310,00' .

3604,ÓO
3.2.50,00
2.780,50
2077,00
1.704,00
1.243.20

e barraquinhas 1.190,00
- 1.181,00
1.015,00
81.5,0'0
558,00
500,0.0
435,50
88,50

Avião
Leilão
Barraquinhas
Festeiros

Botequim
Churrasco
Café
Bingo
Novenas
Cadeia
Bilhetes premiados
Rifas

Presidente: Rolf Walter.

Vice- Presidente: Ithass Seleme.

1. Secretario: Oswaldo Koch

2. Secretario: Nazir Cordeiro

1. Tesoureiro: Moacir L. Ncvack .

2. Tesoureiro: Reinaldo Crestani

Orador: Carlos Schrarnm

Dir. Esp.: Douglas Benkendorf

Bibliotecario: Waldemar Knop
Conselho Fiscal: Darcy Wiese,
Dr. Waldemiro Bubníak e An

tonio Burga rdt.

Listas
Roleta
Medalha.s
Telegramas

SOMA 44496,20
2.665,00

---- -

41.831,20
Despesas
Lucro liquido
Canoinhas, 5 de Maio de 1953

Descalabro administrativo. O Govêmo Municipal, au

xiliado pela população do "Campo d'Agua Verde", fez'
construir o moderno Edificio Escólar, em alvenaria, de

tijolos, patada de .sanitárid� ,e· agua 'enc�mada,
CUj0 cliché estampa-mos.

sua terra.
De�creio do patriotismo desse

homeQl. Punho em dll vida. a sua

sinceridade. d e propósitos.' Não
-'

mais acredit0 nas"sllas jactrancias
. de amor à terra natal.

municipal, servidor\ do Prefeito
r:csponsavel pelo. descalabro. Está
Pl?rtanto, na obrigação moral. no

indeclin\}vel dever de pedir de
missão para não colabor-aI' com o

�escalabro, com a rui na, com a"
destruição, com a infelicidade da I AROLDO C;. DE CARVALHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associacão Rural de Ca'noinhas
,

.

AVISO IMPORTANTE
A Diretoria da Associação Rural de Canoinhas, [as

saber a todos os seus associados:

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

"eucaliptus robusto e oiminalis", "acacia negra", ,{acacia
mimosa", ,(casuarina", "cinumomo" e "}acaranda";

2°. - Esta distribuindo, gratuitamente, aos associa»
dos interessados, se·mentes de hortaliças, a saber: pepino,
abóbora, tomate, alface, repolho; cenoura, nabo, beterraba,
ervilha, agrião do seco, cebolinha, rabanete;

3°. - Dentro de breves dias IIwá' à venda adubo qui
mico, ]liPerloslato, jd encomendado ao Seruico de Expansão
do Trigo, do Ministério da Agricultura;

4°. -- Á partir do mês de maio fará ampla distri ..
buição de sementes selecionadas de trigo, a serem recebidas
par intermédio do Serviço de Expansão do Trigo 'e que si>:
rão vendidas ou ceaida s por empréstimo, em cumprimento
ás instruções a serem recebidas

NOTA IMPORtANrr:: ,"ó poderão adquirir semen
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 atraso com a Tesouraria da ASSO:
CIAÇÃO não serão atendidos em suas pretensões- antes de
liquidados seus debitos.

Á 'partir de 1. de maio, a Associo cão Rural premo»
. verá Çl cobranca, judicialmente,' das sementes cedidas Pú1:'
emprestimo e até aquela data não devolvidas, divulgando,
peras colunas dos jornais locais, á relação de todos os as

sociados deuedores.

A direcâo da Associação, endereça veemente apéto a

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

vicos prestados, no. sentido de que compareçam com urgên
cia à 'sede social afim de regularizarem sua situação.

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

Canoinhas, io de abril de 1953.

AROiDO CARNEIRO DE CARVALHO:: Presidente

VALMOR A. FURTADO:: Gerente

Para seu T\R,ANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

,

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

Trans�portadora Wolfram Ltda.
CANOINHAS

F. Schmídt, s/n
Fone - 112

S�O PAULO,'
,C. Campos, 272
Fone - 9-66-55

Servimos bem para servir s�mpr�a·

Agência Municipal de
Estansüea

;' .�' r:
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QUARTos· SALAS. TERNOS ESTOFADOS C�Sâ> ErHta
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.A· Vi�ié\ e. em Pr_�staç()es
. 'VENJ).�.,;SEREPRESENTANTE NESTA PRAÇA· . , -v.. ,:.Ix ",_
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': � Rua CUl: ;:AlbUqUerquf Um motai- V8 côri1plet'o'em.per-s

eUI O', • .,88t08 ca�xFaonPe·,osltal·21, 3,t.I', feito estado de conservação.
-

' Trata� cõ� os srs� Alvin Wagner,
__ Joã� Sele�e ou Ernesto' GteipeL

"

EDITAL

Torno públíco/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 no ano

passado, como sejam as 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
tário!'> ou responsáveis legais
dos diversos ramos de indus
trias acima aludidos.

Informo, outrossim, que a A

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

consignadas faltosas ou retar
datárias as informações, estarão
sujeitas a penalidades conforme

prevê a Lei Estatística.

Canoínhas, 21 de abril de 1953.
NILTON JOSÉ BAYESTORFF

Substituto-Agente de Estatística

Ix

Casa Erlita

Tem bom 90s,to?
_.... ., -

•

"
ç

Tome' C(lfé. ',s� 'Tereza

LlN6ERIE ET4M
de fama mundial

distribuidor exclusivo

Cooperativa de Produtores- d� Mate

"Canoinhas" Lida. 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 E.xtraordinária dos associados, a rea

lizar-se em sua séde social, no dia IOde maio proximo
vindouro, às 13 horas, em Primeira çonvocação,. afim
de tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

I - Balanço Geral; Relatório do Conselho de Ad

ministração e Parecer do Conselho -Fiscal, feferentes 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.;

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

sembleia 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 Convocação, para o dia 23
do maio próximo vindouro, às 13 horas.

Canoinhas, 26 de abril de 1953.

'Miguel Procopiak - Presidente

U 8 i n a Me t a I ú r g i c a J oi D v i II e S. f.
JOINVILLE -:- Santa Catarina

---------..-----------

FABRICANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada« Tornos Mecân�cos 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 Autoelaves •

Instalações para Olarias - Máquina para cíltndrar.selas > Chapas para fogões' •

Formas para fabr+cação de tubos de concreto - Engenhos de Serra Horizontal
e 'I'íssot - Tesoura Guilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina

para .ehapas de aço doce - Desfolhadeira para tóros • ·Afiadeiras Automáticas·
Moin4o Batedor - Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem· Moen·
das de Cana e qualquer tipo de M,áquinas sob orçamentos e desenho.

Representante nesta Praça 29x6

J. c ô r te Rua Vidal Ramos, 33 - Foue, 125
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"

ii Banco Ind. e com. de, Sta. (eterlna SIA ii
ii Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegráfico: � I N C O,» �j
"

"

. ii .
"

Texss de Depositos ii
ii'" . ·CO�IAS DE M�UIMEHlO ii
:: À 'Dlsposição 2%a. a. Com aviso de 60 dias 4%a. a. Si
:: Limitada 3%a.a." "90" 4112%a: a. ::
ii Particular 4%a. a, " " "120 '" 5%a. a. ii

. ii Limitada Especial 4112%1'1. '3, Prazo Fixo 6 mêses 5112%a. a. ii
ii, .. :

.
Prazo Fixo 12 mêses 6%a'. a. ::

.SI ••

n DÉPOSITOS POPULARES 5%, - RETIRADAS LIVRES ::
.. ..
•• .�, no

:: Agencia nesta cidadeà Praça Lauro Müller, esq. R. Major Viei-ra ::
ii :: �

ii Abra uma conta no "lnco" e pague com cheque! iS
� �
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E=:::::::::::::::::::::::::::::::�:=:::::::::::::::::

Dr Aroldo Carneiro da Carvalho
ADVOGADO

'(Inscrito na Ordem dos' Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

.................. '!c.

Inventários, cobranças,
. contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação- do
trabalho' Naturalisações e títulos ..deda.ratorios.

Causas Criminais. ..

" .

,

Escritório e residencia :

Rua Vidal Ramos
.

Canoin'has S. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P'ElO Sr
e

fIomenageando todas as

consagrado, 10 de maio,
creve, jubilosa,

,"

maes, neste dia qne 'lhes é
"Correio do Norte" tra.ns

o soneto � seguir.
�J@ €1
@ ®®

Martins Fontes

Beijo-te a mão, que' sôbre mim se espalma
Para me abençoar e proteger.
Teu puro' amor o coração me acalma;
Provo a doçura do teu bem-querer.

,,-

Porque a mão te, beijei, a minha palma
Olho, analiso, linha a linha a ver

Seem mim descubro a um traço de tu'alma,
Se exi�te em mirb a graça do teu ser.
\ ".

.,

E o M, gravado sobre a mão aberta,
Pela sua clareza, me des"perta

.),

Um grato enlevo, que jamais senti

� Quer dizer - Mãe - este M tão perfeito,
E, com certeza, em minha mão foi feito,
Para, quando eu for bom, pensar em ti.

Al'\IVERSARIANTES DA SEMANA'

dolfo Schramm; Vva. sra Justina
Fontana; Lauro, filho do sr, Car

,los .'VIülbauer;
DIA 14:- Sr.' Paulo Ritzmann;

Maria, filha do sr. Antonio Sant'
Ana; sra. Wanda, esposa do sr.

Nelson Scheidmantel; Paula, filha
do sr. Guilherme Mohr.

DIA 15:- Jovens Péri Gustavo
Lernke e Artur Bauer .Filho; sr,

Henrique Waldrnann

Aos aniversariantes, nossos pa
rabens, com votos de felicidades'

HOJE:- Sr Gilberto Ritzmann;
sr. Wiegando Olsen- Selva, filha
do sr. João B Rudolf; Lourival
José, filho do sr. Leonardo Brey;
Maria de Lourdes, filha' do sr.

Miguel Procopiak; sra. Gertrudes
Grodt, de Marcilio Dias.

AMA �HÃ:- Sra, Lucila, .

espo
sa do sr Vendelino Kloch; sr.

Raul TremI; Aroldo Paulo, filho
do sr. Jacob Seleme.

IHA ll:-'Jovem João Nelson
Grittens; sr. GtIilhe�me Mohr; sr.
Agenor Gomes;. Gerhard�, filho do
sr. !'aulo Voigt]
DIA 12:- Solange, filha do sr.

Tufi Nacier; Marilda, filha do sr.

Osmario Davet.

DIA 13: Ter�za: filha do sr.

Ney S. Machado; Florentina, filha
do sr. Ludovico Pieczarka; sr, Da
vino Délmas; da Silveira; sr. A-'

FALEC:IMENTO
Com a avançada idade de, 83

anbs, faleceu dia 5 do corrente,
em Paula Pereira, o venerando sr

Pedro Adelino Cordeiro,
"Correio do Norte" envia à fa

milia enlutada suas condolencias,

Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS e: REFORMAS 'O'E BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessório,s
,

Caixa- Postal, 93 - CAHOIHHAS - Santa' Catarina

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
TRIBUNAL DO ]URI EDITAL

o Doutor LOURENÇO ROLANDO MALUCELLI, Juiz de
Direito da Comarca de Canoinhas, Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente virem, ou dele conhecimen
to tiverem, que tendo' designado o dia vinte e oito (28) de maio,
proximó entrante, ás 11 horas, na 'sala das audiencias, no Edificio do
Forum, para abertura da 2a. Sessão OrdináI;ia do Tribunal do Juri
desta Comarca, no corrente ano e havendo procedido ao sorteio dos
júrados que deverão servir na mesma sessão, foram sorteados os se

guintes: 1) Amazires Davei; 2) Alfredo Leandro Stulzer; 3) Alfredo
Mayer; 4) Alexandre Novack; 5),. Alfredo Ernesto Lepper; 6)- Agenor
Fábio Gomes; 7) Alfredo ·Maia Jatay; 8) Braulio Ribas da, Cruz; ,9}
Derby Fontana; 10) Emilio Lempke; 11) Ervino Fleith; 12) Euclydes,
:Woitexen; 13) Ernesto Graipelj 14) Hugo Peixoto; 15) Heleodoro Fer
reil,'a Belo; 16) José Allage; 17) Leniro Wendtj H�) Marcelino Rubel; 1"9)
Nilton José Bayerstorff;. 20) Otto Friedrich; e 21) Romeu Ferreira, a

todos os quais cada um de persi e a todos .os interessados em geral,
co'nvoco para comparecer á s.essão (lo Tribunal do Juri, tantó no refe-
rido dia como nos demais dias seguintes, enquanto durar a sessão; incor
rendo o jurado f;rtoso na multa de Cr$ 100.00 (cem cruzeiros) por ses
são, alem das demais previstas em lei. Outrossim, faço saber, que nes

sa sessão serão julgados os processos que se prepararem em tempo. E
para que chegue ao conhecimento de todos, VJandei po€\§,sar o -presen
que será afixadQ no lugar do costume e publicado na Yfõrm,a, da lei.
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, aos 28 de abril. de 195>3.
Eu, ZENO BENEDITO R DA SILVA, Escrivão o datiJografei.

'LOURENÇO ROLANDO MALUCELLI - Juiz ;;fie Direitó
C�nfere e dou fé. Data supra.'

.

O Escrivão ZENO�BENEDITO RIBEIRO DA SILVA

Associação Agro-Avi
cola Norte Catarinense

Can�inhas, 2 de Abril de 1953

Apraz comunicar a V. S. que
em data de 27 de julho de ],952

-

foi nesta cidade fundada a Asso
.ciacâo AgI'0-Avic0Ia' Norte Cata
rinense, abrangendo todos os rnu

nicipios vizinhos, com séde é fo
rum nesta cidade.

Foi empossada e aclamada a se·

guinte Diretoria que regerá os seus

destinos no periodo 1952-1954.

Presidente: Sidney Campos Cor-
,

te; 1. Vice-Presidente: Dr. Saulo
Carvalho; 2. Vice-Presidente: A
fonso Olmédo; 3. Vice, Presidente:..
Max Schumacher; 1. Secretário:
Alfredo de O. Garcindo; 2 Se
cr�tário; Alfredo Viertel: 1. Te
soureiro: Irineu M. Budant; 2. Te
soureiro: Ad.olfo Walter; Diretor
Sem Pasta: Ithass Seleme.

Cordiais Saudações

ALFREDO DE O, GARCINDO
1. Secretário

de ProclamasEdital
[osé Maria Furtado Primo, Es-

I
crivão de Paz e Oficial do -Re

gistro Civil do Distrifo de Major
Vieira, faz saber pue pretendem
casar-se: Bogeslau Burdziak e Li
dia Chopinski. Ele, natural' deste'
Estado, Canoinhas, nascido em Pi
nheiros no dia 22 de agosto de
1922, lavrador, solteiro, domicilia
do e residente neste dishito, fi
lho legitimo de Istanislau Bur
dziak e Maria Bordziak. Elà, na
tural deste Estado, Çanoinhas,
nascida em Papanduva, no dia 28
de julho de 1928, domestica, sol
teira domiciliada e residente nes

te d tc;trito, filha. de José Çhopins
ki e Leocadia Çhopinsk i.
Apresentaram os documentos e

xigidos pelo Codigo : ivil art. 1811.
Si álguem tiver conhecimento de

algum impedimento legal, acuse-o

nara fins de direito, E para cons

tar e chegar. este ao conhecimen
to de todos, lavrei o presente que
será afixado no lugar do costume
e publicado ,no jornal "Correio
do Norte" da cidade de "ancinhas

Major Vieira, I R de abril de 1953

-. José Maria Furtado Primo',
- Oficial do Registro- ivil
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ESPORTES
Canoinhas X lpiranga.. A sensação de ama
nhã no Estadio Alinôr Vieira Côrte, sob o

patrocinio de lrmãos Bartnik
Finalmente na tarde de ama

nhã, a torcida canoínhense, te
rá a oportunidade de assistir o

primeiro classico do ano. Urna

peleja que vem sendo esperada
com enorme ansiedade, e que
por certo levará grande massa

de torcedores a � presencia-la.
Quem vencerá? E' o que todos

perguntam. Os ipiranguistas di
zem que confirmarão os resul
tados das partidas anteriores,
enquanto que os canoinhistas
prometem quebrar o tabú desta
vez, Portanto, amanhã todos na

baixada, .

para presenciar essa

monumental peleja. Os dois qua-,
dres atuarão completos, e "alvo

modificações de ultima hora, se
rão os seguintes:-
Canoinhas:- Waldo, Ivo e Chi

quinho; Roberto, Tensini e A

dãozinho; Pedrinho, Lolongue,
Nelson, Joel e Ruy,
Ipiranga:- B(,de, Sebastião e

Ricardo; Egidio, Ma rínho e Pe

drinho; Pavão, Lazinho. Irajá,
Sava

..
e Fioleck

x x x

LOLONGUE E RUY JOGARÃO
Falara-se na cidade que os

dois excelentes dianteiros canoi
nhistas não 'jogariam amanhã,
todavia informamos com abso
luta certeza que ambos estarão
defendendo a jaqueta alvi-rubra
cem a dedicaçãu de sempre.

x :y x

Nossa S. de Fátima
Dia 13 de Maio,

A Paroquia de Santa, Cruz
convida a todos os fiéis . para
tomarem parte ao ato religioso WOLLEY- BALL
que no dia 13 de Maio a Cida-
de promove, coincidindoos nos- Realizou-se dia 16 proximo
sos festejos com a chegada da passado, a eleição da nova Di-

.

Peregrina Imagem de Fátima ao reto rta do Club Esportivo Bim-
Rio de Janeiro. - Na Igreja ÍVIa- Bam-Bu, ficando assim consti,
triz: Missa Festiva ás 8 horas; ás tuida:» Presidente· de Honra:
19 horâs:' Procissão. de N. S. de Vergilio Trevisani - Presidente:
Fátima, - Antonio Gungel - Vice-Presi-

REAPARECE PEDRINHO

Depois de longo afastamento.
de nossas ca nchas por motivos Iparticulares, reaparecerá ama-

.

nhã '

o valoroso extrema direita
canoinhista, disposto a realizar
uma grande partida.
Grande noticia para a fami

lia alví-rubra.
x X x

o Cine Teatro Vera Cruz sente-se' honrado
em apresentar à distinta platéia desta cida
de, no próximo domingo, dia .,17, a monu_;,

mental pr;pdução do Cinema Nacional

VENENO

dente: 'Saul Zugmann - l°. Se
cretário: Nivaldo Roeder - 2°.
Secretário: José Lucas Filho -

,10 Tesoureiro: Osmar S3 bagh -

2°. Tesoureiro: Clementino E.
Pieczarka - Orador: Casserniro
Sberze.

�

Conselho Fiscal:- Isaac Zug
mann, Natan Zugmann, .

Henri
que Bartnick, Narciso Bartnick,
Arno C. Hoffmann, Leopoldó
Heimbeck, José Kauva, Silvio
Bauer, Luiz Packer, Evelasio
Coelho, Evelásio Vieira, João 0-
Iinger e Oscar Franck. �

.

Conselho Técnico: LourivalA.
Burgardt, Mario Gungel,- Wal
dernar J. Hoffmann, Irineu Roe
der, Silvino Fuck - e Benedito
Ferreira Primo.

Departamento de propaganda
Masculinor- João Cornelseri,Wil
mar Lucas, Renato Roeder, Do
naldo Hoffrnann, José A: Perei
ra e Ivo Fechner,
Ala Feminina.- Teresinha Tre

visaní, Inês Franck, Maria de
Lourdes Burgardt, Dalva Buba,
Dorotéa Wojkowski; Laurici Mi
chs'lski, Zita Gutervil, Edith

Linzmayer, Iolanda Trevisani,
Dolores Hoffmann, Norma GOQ';'
calves, Maria.' Luiza Bauer e

Laurici Fischer.

Escreveu:- CHIQ'UINHO

]uizo de Direiro da Co
marca de Canoirrhas

EDITAL· DE CITAÇÃO DO REU
JOÃO TRI!\IDADE

PRAZO 15 DIAS

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

FAÇO SABER ao acusado
João Trindade, brasileiro, natu
ral deste Estado, filho de Joa

quírn Trindade e Joana Fernan
des, com 27 anos de-idade, ca

sado, lavrador, residente em São
João dos Cavalheiros, distrito
de Três Barras, desta comarca, .

analfabeto, atualmente em lugar
incerto e não sabido,' conforme
certidão do Oficial de Justiça,

.

incumbido .da sua citação, que
é pelo presente citado, para com-

.

parecer nesta cidade, na 5 .. la
<

das audiencias, no Forum, .no

dia 27 .de maio, ás 10 horas, a
,fim de ser interrogado e se ver

processar no processo em que é.
acusado, como incurso nas 'pe-
-pas do artigo 129 do Codigo Pe-

. ri�, ficando desde logo citado

para todos os� demais atos e ter-
,

,

mos do ,processo,;, até final, pena
de revelia. E para que chegue'
ao conhecimento do referido re'u
mandei passar '0 presente edi
tal que vai afixado rio local do
costume e publi.cado na impren
sa local,. deixando

. copia aos

respectivos autos. Dado e pas
sado nesta cidad€' de Canoinhas,
aos 5 de maio de 1953. Eu, Ze
no Benedito Ribeiro da Silva,
Escrivão' o escrevi.

.

O Juiz' de Direito

.Lourf'nço 'Rolando� Malucelli .,

Confere e d9U fé.

.Oata s,upl'a.

O Es,crivão: Zeno
Ribeiro da silva.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AtenÇãó, Srs. Criadore's, Produtores, Lavradores e Industriai
A Associação Agro-Avícola Norte Catarinense, marcou para os dias 5" 6 e 7 de. Setembro p. futuro, a realização dâ la. EXPOSIÇÃO AGRO

, '

AVICOLA, 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 sábados, das 15 ás 16 "'horas, com o Secretário Sr. Alfredo Garcindo, em sua residência

,

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

::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::=�:::=:::::::::::=.:::::::��:::::::::::::::::::
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ii Dr. Aristides Diener H
.. li.
H _
- "

5: CIRURGIÃO DENTISTA :: .

" "
� "
•• •• I
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i� 'Raios X· .: PQnrtes· Mov.e,is e J;ixas ii �
H �I
:.: D t d A t
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. lat � . en. a ,urjas '. ,na omlcas ,ii!
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5: Rua Vldal -Ramos ::
'

II :: .

55 CA.NO·INHAS SANTA CAfA·R·INA ,E:
- "
" "
.. ..

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

I DR. GEÍ'JTIL_ BORGES FILHÓ I1-
- MEDJ'CO

Formado pela Faculdarle de Medicina da Universidade de Porto

JAlegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática
nos Hospitais de Porto Alegre

'

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamerrto pré-nupcial e
.

pré-riafal -- Especialieado em doenças de crianças

IConsultório anexo à Farmácia Machado - Residência à. :
"Rua ca. Albuquerque FOlie 288 ! CaJloinhas.- S. Catarina'
.... �----------�.I..

'SAULO
.

CARV'ALHO
Advogado' .

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

Canoinhas S. Catarina

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

Um p'reS:6ote "

comprado na

Casa Erlita
sempre agrada

e
.

,,':: Novamente aberta a com

pra de Xaxim .ern tronco.
�

Paga-se ótimo preço, Cr$
4.00' por metro corrido no
, d� fáb

.
.

pateo o a rrca.

Bitola mínima 25 cm.

na
.

ponta mais fina. Me
lhores informações na Fá
.brica de Vasos de Xaxirn,
'a rJa 12 de Setembroou
na Casa Vitoria, a rua

Paula Pereira. "

·A'LUMINIO
·bo'm"e barato'
.. 8�m:pre na

··(!(J;fI,fl '�.tita

Acaba de receber novos
"

figurinos, bem corno a-

mostras de trajes .para
inverno

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃo'

Vista-se de acordo com

a estação, escothendo
agora o seu traje

de inverno

Exclusivista no Município
. João J: Pereira
Rua Vidal Ramos sln

Caixa Postal 97 .. ,fone ,298
,

'1'
.. ·CA NHASc.

,PREFEITU'RA :MUNlCfPA·L DE CANO'INHAS
:Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Março de 1953

9 44 Despesas diversas .

9 44 1 Seguro contra acidentes no trabalho
9 44· 2 Seguro de bens moveis e imoveis
'9 8 SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
9 84 Despesas diversas
() 84 Contribulçôes a institutos de aposentadorias,

.

L. B. A. e .S. E. S. I.
Emolumentos OU custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas ínstítuí-,
ções
Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas" ;

Auxilio à -Assoclação dos Ex-Combatentes 110 'Brasil
- Seccão de Santa Catarina .

AuxiliO' á Snciprla_ge Rpnpficpntf> Operária
. ii DIVERSOS

Despesas diversas ,

Aluguel- prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas
Pensão à família de Adjnor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão áVva e fi I h,)<; meTlOIPS de Agostinho T. de Lima
Pensão-a João Florentino de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

Código,
Loca]

;

8 94 2
9.
9 O
9 00
9 00 1
9 00 2
9 :2
9 24
9 24
9 3
9 :30
9 3() 1

9' 31 .

9 31 1;
9 34
9 34

9 34 2
9 �4 3
9 4

T.ITULOS

9 84 6
9 9
9 94
9 9�

Aplicação da taxa de conservação de estradas
,

.

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo -c

Aposentadas
Funcionados em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇõES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas
Restít. de irnp e taxas de exercidos encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo ....

Pa-ra substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares é aquisição dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família .

PREMIQS DE-SEGURO E INDENIZAÇÃO
'.- POR ACIDENTES

9 84 2
9 '84 3

9 84 4
9'84 5

9.94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 5
" 94· (>
9 94 7
9 94 8

Cr$
Restos", a pagar de '1952

SOMA CR$
, Saldo para Março

SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesouraria
.No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS
Nas Intendencías

FUNDOS VINCULADOS
No Banco N do Comercio
No Banco "INCO"
Na Tesouraria

DESPESA: ORÇAMENTARIA

Anterior :1 Do mês I Total

1.580,00 '

2.100,00
3.160,010

'

4.200,0.0 ,

4.740,00
6.300,00

75,00 I 75,00

? 600,00. 600,00

11.:t27,1O
. 3.120,00

, 14.100,00

4.124,10
1.539,20
5.640�00

15.451,20
4.659,20
19.740,00

3.210,iO 3.210,70
481�5Q 481,50

2.000,00 2.000,00

10:-000,00 10.000,00

90,00 90,qo
3.770,00 2.737,40 6.507,40
1.000,00 500,00 1 500,uo
1.000,00 500,00 1.500,00
1.000,00 1.000,00
.500,00 1.000,00 1 500.00

30,00 So.oo
367913,80 153.597,80 521.511,60
142.157,iO 57.150,60 199307.70

510070,90 210.748,40 -'720'819,30

67.938.40
- '-'-'....,- .-

788757.70

50.616,30
885,30

16.436,80 67.938,40

..
'

10.288,80
60.786,70
19.434,00

1 . 90.509.50

Canoínhas, 31 de março .�� 1953

LOUÇAS e mais LOU�AS
na Casa Erlita'
Para seus anuncios?

CORREIO 00 NOR r·"

RENHER
A BOA ROUPA

. rCoüRi:ê'uPA,
g. ,

I OUfOAcOOS CA�
....�.. OÜ'OST,OEMA,IS �:

.�.. !âHCCOES .00 �

. 'COURO CABElUDO.

_.

-Gilberto d' Aquino Fonseca Benedito T. Carvalhodr.
Hesp, pi Contador Prefeito

,.

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

Vestidos bons! Vestidos bo
nito's! -Vestidos baratos!

sempre na

'Casa Erlita .

P·A R A F E R IDA 5,
E C Z .,E M A ,5,
IN FLA'MA,CO E5"
C o C 'E I·R AS,
F R I E 1 R A S,
ES PI N H A S, 'lS'lC.
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CORREIO DO NORTE

GOVERNO
,

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
S. A. Moinho Santista Industrias Gerais, para estabelecer-se rio Wasginski, transf. carroça para Estefano Gurginski: Aduci Peixel,

como Mercador' de Cereais, tendo corno deposita rio Irmãos Zugman; transf. bicicleta para Vacilo Marko: Benito G. Bastos, transf. cami-
Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes S. A., baixa caminhão Interna- nhonete para Irmãos Procopiak & Cia. Ltda.: Divanir Davet, bolsá
cional; Ignácio Geliuski, baixa carro de lavoura; Rudolfo Zipperer, de estudos: Joaquim Vieira de Lima, transf, area zt680m2 para Ha-
transf. caminhão para João, Goestmeyer; Emp. Ind, e Com. Fuck roldo Koepp: Gersi Golanovski, bolsa de estudos: Vaslau Niedzilski,
Ltda., baixa caminhão; Emp. lod. 6 Com. Fuck Ltda., certidão; Com. licença para construir casa residencial: Joaquim Fernandes Luiz,
e Ind. Germano Stein S. A., transf, area 57m2, para Emp. Cine T. transf. automovel para Alcides Fernandes Luiz: Estefano Denczuk,
Vera Cruz Ltda.; José Andr ade, transf. bicicleta para Oscar Frank' licença para estabelecer Posto de Venda de Carne: Almir José Ba-
Grafica Santa Cruz Ltda., licença para estabelecer Tipografia, Livra; yerl.· baixa sua bicicleta: -Francisco de Assis Costa, 2,50m2 de terre-
ria, Popelaria e Editora de Jornais; Serraria Caraguatá Ltda., Jicen- no no Cemiterio Municipal de Major Vieira: Luiz Santos, licença
ça para estabelecer Serraria; José Theodoro Kohler, licença- para es- para construir casa residencial: Hugo João Pontarolo, transf. cami-
tabelecer Casa Comercial; Guilherme Knüppel, licença p'a(�a estabele- nhão para Idalino Francisco Tulio: Francisco Bollauf e BUa mulher,
cer Torrefação e Moagem de Café; Bebidas Arco Iris Ltda., licença transí. area i1985m2 para Francisco Ferreira de Melo: Nelson Bayes-
para estabelecer-se como Mercador Ambulante de Bebidas; Alfredo torff, transf. contrato, referente ares 630m2 para João Rodrigues;
Banach, transí. antomovel para Friedrich Wilhelm Erbert Hans Sacbweb; Agostinho Brener, transf. caminhão para Emp. Ind. e Com. Fuck
Teodoro Caetano de Oliveira. baixa Casa Comercial; Pedro Nogatz, Ltda.;. Ernp. Ind. e Com. Fuck Ltda., baixa um caminhão; Gabriel
licença para Estabelecer Casa .Comercial: Maria Luiza Silveira Schu- Costa, baixa sua motocicleta; Amadeu- Olivette, transf. motocicle-
rnanu, transf. area 800m2' para Marta Neppel; Edy Hundbuchuer, li- ta para Otmar Haag; Juraci da Silva, transf. bicicleta para An-
ceuça para estabelecer Padaria; Renate Riede, continuação bolsa de gelina Zavaski; Ricardo Gurginski, baixa sua bicicleta; Clara Mül-
estudos: Congregação Pia União das Filhas de Maria, licença e dis ler Pfleger, transf. area 550m2 para Lauro Michel; José Eduardo
pensa de impostos para um festival; Jorge Schwarz, licença para es- He níng, baixa. seu caminhão; Maria Wipieski, baixa seu carro de
tabelecer .Barbearia: Alfredo Kellner, transí. automovel para Artur lavoura; Hildgard Plugge, bolsa de estudos; Gerda Plugge, bolsa
Moisa; ldalino Francisco Tulio. trausí. caminhão para Hugo João da estudos; Loja Maçónica União e Trabalho, transf. area 800m2
Pontarolo: José Gudas transf. bicicleta para o seu nome; Cassemiro .para Antonio Conçeição; Harry Schreiber, licença pára substituir
Zielinski, licença para estabelecer Oficina de Ferreiro; Elpidio Lisboa,

.

2 janelas por uma porta e urna vitrine; Eduardo Areas Horn;
baixa Casa Comercial; Waldomiro Meister, licença para estabelecer baixa duas bicicletas; Isidoro Jarschel, transf, bicicleta para Ney
Alfaiataria; Cavalheiro & Corroa Ltda. liceuça para estabelecer Ser- Cordeiro; Alice Helena Kretzer, continuação bolsa de estudos;
raria; Nestor Preima, licença para estabelecer Casa- Comercial; Gre- Horst Bollmann, baixa sua bicicleta; Langoski & Bannach, baixa
gorio Poczapski, baixa Casa "Comercial: Alfredo. Diener, baixa Casa sua. serraria; Otto lVleiners, baixa reboque de seu caminhão; A-
Comercial; Osvaldo Borges de Souza, licença para estabelecer Casa fonso Ribeiro, baixa seu carro de lavoura; Joaquim Fernandes
Comercial; Maria Leocadia Postol, licença para estabelecer Casa Co- Luiz, baixa um autornovel; Miguel Procopiak, baixa reboque de
mercial; Leopoldo Buba, transf caminhão para Theodoro Borcck; seu caminhão; Rufino Fernandes Pereira, baixa sua aranha; Fran-
Theodoro Boreck, transf. caminhão para ldalioo Tulio; <.Empresa de cisco Wiltuschnig, baixa seu carro de lavoura; Estanislau Novak,
Transporte Canoinhas Ltda. baixa um Ónibus: Teodoro Zetinski, bai- baixa carro de lavoura; Odilon Pazda, transf, bicicleta para Ho-
xa carro de lavoura; Lidia Biluk, continuação bolsa deesrudos: Oso- racio Nogueira; Sergio Bialeski, baixa carro de lavoura; Augusto
rio Chuk Martins, transf. carro de lavoura para Luiz. Correa de Oli· Haerisch, .transf. caminhão para João B. Pacheco; Alzira Rincon,
veira; J�ão Salomon, baixa sua bicicleta: Alberto Haul Casarnajou, .sua remoção para a Escola de Sereia: Leopoldo Buba, transf. ca-
trausf, .area 370m2 e urna casa para Antonio Boreck: Antonio Hibei- minhonete para João Sabbatke; Nelson Metzger, baixa bicicleta;
ro de Lima, licença para estabelecer Casa Comercial; Antonio Bituer, Nelli Stefunko, continuação bolsa de estudos.. Arnaldo Pape, bai-
baixa sua bicicleta; Ivelasio Coelho, cancelameuto de sua licença; xa carro de lavour:a; David da Cruz Machado, tranf. automovel
Fausrina Martins Camargo. baixa sua bicicleta; .'\ Casa da Criança para Djalma Benkendorff; Joaquim Jungles, transf. caminhonete
de Cauoinhas, -licença e di,;!),-lIsa de impostos para um f-st.ival; Fran- para David da Cruz Machado; Severo de Andrade, baixa carro

cisco .Bollauf, transí. area 800m2 paraAltair Bertun; Araci Sill Schik, de frete; Albino R Budant, licença premio de seis meses - Por
transf. _area 300m2 para Eduviges Hadke; Afnnso Rohrbacher, transf. ter gozado recentemente licença premio de seis meses �e mais fiO
bicicleta para Alvino Rohrbilcher;' Frtlllcisco '\otouio Kohlel', transf. dias para tratamento de saude, e .po)' estar esta Prefeitura me·

bicicleta para Car](ls Arnoldo Kohler: Fra;lcisco Àrt.ner Filho. licença canizando seus Serviços ContabeLs, não é acol1selhavel o afasta-
para estab�lecer Casa Comercial; Pedro Humellhuk, trau�f. automo· mento do requerente, motivo pelo qual indeferido seu requeri-
vel para Basilio Humenhuk; Wally Gassllt'r, trausf. biGicleLa para rr.ento, deixafldo para data oportuna; Nilton J. Bayesto'rff, 30 dias
Berta Gassner; Augusto Sabbatke, licença para construir um tumulo de licença para tratamento de saude; Antonio Batista, licenç& pa·
no Cemiterio Municipal; Edna Romana Stange, cOlltinuação bolstl de .ra estabelecer-se como Mercador de Madeira; Antonio Batista,
estudos; Afonso Fardoeki, baixa sua biciclda; Werner Eugenio Kel- baixa Mercador de Cereais; João Sabbatke, transf. caminhonete
Ifle[' e l-1l1a melhu, t.ransf. area 1050m2 para Manoel Machado; José para Hugo Sabbatke; Almir Silva, transf. bicicleta para Walde-
Pololliski, transf. bicicletá partl Joallir Crist(); Joaquim de Paula Vi- mar Scholze; Epaminondas Muchenski; licença para estabelecer
eira, .IicPllça para construir casa residencial; Paulo Voos, baixa carro Padaria; Schwolk & TabJrda, licença para estabelecer Agencia
de lavllllra; relva Humenhuk Rudolf. continuação bolsa de estudos; Loterica Federal, Venda rle Revistagem Geral e Engraxataria;.
Hel�na Mar'ia Kohler Zimer, licença para remover· casa residencial e Estanislava Drachinski, licença de seis meses, para tratar de in·
cOllstruir 40rn de cerca; Henrique WUlIderlich,. baixa duas bicicletas; teresses particulares; Boleslau Zap, licença para construir 80 rr.e-

HpllriqllP WUlIderlich, baixa oficina de consertos de bicic!eta'_ Ma- . tros de cerca; Fermina Lopes, baixa carro de lavoura; Tela Kies·
n(wl p,'dr(l Ft'ITeira, transf. areá 3025m2 para Mária Crzariua dos ki, transf. carroça para Floriano Kieski; João Schiminski, baixa

Alljos; Ernesto Sllckow, transf. camillhão para Vitor Falquetti;
-

Er· carroça; Maria Nichinchesld, baixa impostos de Boleslau Kiets;
npst(l Suckow. baixa seu camillhão; João Pereira, transf.__ uma bici- Hercilio Medei!"os, licençá para estabelecer Oficina Mecanica; Jo-
clpta que comprou do dr. Euelyues C. Cintra para �seu [lUme; Eurico sé Simões, licença para estabelecél' Casa Comercial; José Alves
Panlo. licPllça para construir casa residencird: JiJão A Ilerbach, tra nsf. Ri beiro, licença pa ra estabelecer C asa Comercial; Agenor João
carro dI" ((lVuura para Rodolfo Aucrbach: Tufi Nader, baixa sua mo· Kreiling, isenção de impostos por dois meses -Rara sua fabrica de
tocicl("ta: João Tomaz da Silva. transf. bicicleta para Leopoldo Koe· Caramelos e Chocolates; A Cooperativa de Produtores de Mate,
nig: Olly Magalhães Machado, transf. motocicleta para Tllfi Nader:' transf. automovel para Aijtonio Bertão; ·JoãÓ Frederico A. Siems,

. Erica Scuellil( Martins, 90 d!') licença, a conttlr de 12 de fevereiro dé baixa automovel; Cristovão Fuck, transf. area 400m2 para Alvino
1953: Alfredo Barnack, transf. caminhão para Serraria Caráguatá Koch; Albino' R.. Budant,- licença de 60 dias; para tratamento je
Ltda.: Afonso Hannemann baixa urna ·bicicleta e um carro de lav.ou· �aude. O requerente deve juntar atestado médico subscrito por
ra: Antonio Lourenço Preto transf. carro de lavoura para Juãu raru· Junta Médica Oficüü, de acordo com o §Ao., do art. n. 155, do
cheski: Antonio Nicolazzi transf. automovel para Ruprecht Loeffler: Decreto Lei n. 700, de 28· 10-1942-; Willy Ballock, baixa bicicleta;
Zoni Pereira _bolsa de estudos no Licen Industrial de Sdllla Catarina: Francisco Bollauf, e -sua Mulher, transf. area 1248m2 para Euge-
Ernesto Fischer baixa sua biciclet.a: El'llesto WUllsch trallsf. carni- nio Silveira; Francisco Sollauf e sua mulher, transf. 'area 800m2
nhão de Emilia Klaumann para seu nome: Idalino Franciscu Tulid e para Sebastião Bonassoli; Francisco Bo-llauf e sua mulher, transf.
sua mulher transf. area 800m2 para Theodoro Boreck: Judite Goss area 800m2 para Ana Herminia Pfle'ger; Antonio Gapski, segun-
de Lima exoneração do cargo de profe3sora muoicipal: Isidoro Novak da via da carta de aforamento n. 79; Ingo Bollmann, transf. area
exoneração do cargo de Operador de Maquina a coutar de 11-2·933; 300m2 para Miguel Bonacordi; Ernesto Greipf>l, transf. caminhão

Congregação da Pia União das Filhas de Maria licença e dispença para Otto Meiners; Itiberê da Cunha S A, requer baixa um cami-
de impostos pãra um festival: J uliq Glaba. certidão negativa: Olivia nhão; Itiberê da Cunha S A, baixa um CAminhão; Itiberê da

Treiweiler, bolsa de estudos para seu filho: João Frederico AlI.�llsto Cunha S A, transf caminhão para Paulo Müller; Miguel Dideck,
Siems, liceuça para esl.abeler oficina de consertos de bicicleta: Ari baixa carro de lavour'fl; Arnaldo José Machado, licença para esta-

Krailing, trflusf. bicicleta para Agenor Krailing: Estefania Di·as. transf belecer Casa Comercial; Antonio Soares Fragoso, transf. bicicleta
Aranha para BClsa dos Santos Vieira: Univaldo Allage, baixa Bar- para João Schelbauer; Afonso Herbst, baixa carro de lavoura;
Boteuuim e Mesa de Bilhar: VFllentin Baoack Filho, baixa seu ca·· :\ltino de A Rocha, trànf. automovel para João Wunderlich; Ira
minhão: Luiz Pereira do Vale baixá Botequim e Casa Comercial: Di· já' Pires, tranElr. bicicleta para João H. 'Siems; Lauro Wenr:lt,
noh Antonio Co-rte, continuação bolsa de estuoos: Lucie Sahr, certi· requer transf. bicicleta para Osvaldo Wendt; Gilda Ziemann, bai·
dão negativa: Irmãos Bart.nick, licença para construir 27m de muro xa bicicleta; João Lopes transf. .bicicleta para Siivestre Gurgins-
e dois portões: Dr. Gentil Borges Filho, transf. automovel para Age· . ki; Ernesto Greipel, transf carrlÍnhonete para Max Olsen; Dely
nor Pacheco: lolanda Nepomuceno Pinto do Valle, remoção de Se· Cóncieção, baixa caminhão; EmUio Haensch, licença construir ca.:
reia para a Escola de Rio dos Pardos: Paschoa Coelho. continuação sa residencial; Waldemar Schulze, transf motocicleta parq Felis-
de bolsa de estudos: Moacir José Lernos, seja anotado em sua ficha berto. Bv'Q; Aldo Pacheco dos Reis, tranf. bicicleta para Osvaldo
funcional tempo f\erviço prestado ao Exercito e ao Estado: Antonio Knorek; Estanislau GeJ.,inski, transf. bicicleta para Vicente' �ava;
Sucharl:l. baixa seu carro de lavoura: Luiz Daniel Cordeiro, licença Carlos Felix Mück,_ transf. _bicicleta para Boleslau Zavaski-; João

vara estabelecer Casa de Frutas; Joijo Ruthequevi, . baixa de seus Bechel, transf. bic-icleta para João WinJ.e�ski; Jair' Dirscl:{naib'el,
dois caminhões: .João RuLhequevi, baixa impostos Mercador de Ma· exonera·ção do cargo de operario; Norber1;1) Zingenbork, baixa bi·
deiras: Gregorio lurkiv, baixa seu carro de l.avo.ura: Ecilda Grittens, cicleta; Leopoldo Fallgatter, dois metros cubicos de terra; Neide.
exoneração do cargo de professora municipal: Ernesto Alberto Schu· 'Damaso, da Silv'eira, transf. bicicleta para- Leonardo Rochai Jos€
macher, transf. éaminlwnete para Weroer E. Kellner: Domin�os Kar· 'Gerémias dos Reis, baixa bicicletêl; Canoinhas_ Força e Luz' S.A.,
-vat., baixa seu carro de lavonra: Nilton 'Vieira, traÍ1�f. bicicleta pa·

.

duas certidões de que goza de isenção de impostos. referentes 2'
ra Elenterio Dranka: Cum. e f Ind. Bebidas Jung Ltda .. lieeriça para,

.

caminhonetes; Ter'ezinha de Jesus,'Romals', -exoneração do caTgo
.

estabelecer-se como Mercador de Bebidas.· ambularJte: ,030rio Lemos, de Professora Au:-dliar; 'Evaldo Voigt, transf. ·automo.vel para Jo-
baixa seu carro de lavoura: Darci Vieiqj,dos Santos, bo1sa de estu· se Piotrovski; Antopio Dias, trbnsf. area 800m2, parª João Máli·
dos: LíluJ'o Kuchner, transf. bicicleta para Carlos Schopinski: Vale· nGski; Paulo Gelinski, tnmf. area ._800m2 'para Nicolau Burgardt;

9-5-1953

PRECISA-SE
"de operários para fábrica de

esquadrias de madeira.

Paga-se bem

Tratar com Otilio Oliveira, á
Rua Marechal Deodoro.

(Fábrica) 2x

Vende-se
Uma casa de material situa- .

da á Rua Vidaf Ramos.
Ver e tratar na Casa Pro

gresso, com o sr.

Eduardo Klodzinski. 4x

Vende-se
Um bungalow novo com

uma data e meia de terre

no, todo cercado, situado no

prolongamento da Rua Ma-.
,

jor Vieira, dentro do qua-
dro urbano. . 4x

Informações nesta redação,
ou com o sr. Nestor Novak.

I Roupa suja Ilava-se' aqui

I Só. com o

I. Sabão Tupy

·Bicicleta.
Vende-se uma bicicleta pa:
ra moça, marca Hermes, em
.perfeito estado de conserva

ção. Tratar nesta redação.

Hã Relojoaria Suissa
�e 6uilnerrne J. A. Souza

V. S. poderá comprar re
logios, qijouterias, �li
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio âe Souza, pró·
ximo à Caixa Economica

Humenhuk, Medeiros & Cia.
Ltda. transf. caminh,ão para Ar
tur Gaissler; ConcfÍção Rodri

gues, tramf. bicideta para Lau
delino Pereira; Alfredo Miebra.tz;
transf. bicicl€ta para Pedro Fuck;
Paulo Voos Junior, transf. bici
cleta para Alfredo Mielbratz;
Sociedade Exportadora C'atari·
nense Ltda" baixa caminhão;
José' Zàcalusne, transf. bicicleta.
para Pedro Zacalusne; André
Motioski, transf. bicicleta para
João Alves Ríbeiro;' André Mo
tioski, transf. de um'a bicicleta
para seu nome; Otavio Inacio
dos Santos, baixa bicicleta; Hen·
rique Schmidt, transf. bicicleta
pará Ped-ro Neúburger; Sigfrid
Anton, transf. caminhonete para
seu nome; Basilio Humenhuk &
Cia. Ltda., transf. bicicleta para
Leonidas Bach; Lourenço Wàl
trich, transf autornovel para AI
tino de A. RQc}:la; Irmãos f'ro
c9piak & eia. Ltda., baixa um

caminhão; Vanda q. Artner, li
cença de 90 dias; Luiz Packer,
transf. bicicleta pata Jorge
Schwarz; Erhardt Peter, transf.
bicicleta para Elpidio Grein;
Bento de Lima & Irmãos, tr{ll1sf.
éaminhonete para Elziario Roza;
'Ony M, Machado, ba1xa seu

Geepp; AHredo S'chiessel, transf,
biCicleta para kmãos Procopiak
& Cia, ,Ltda:; Aritqnio Nicolazzi,
li,cenç_5t, para demolir um casa,

'; :T- .

Canoihlias, 16 de 111arço de 1953 .

OSVALDO F. SQARES
Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·FLO'RIDAFUBA' E- CANGICA PREFIRAM SE'MPRE
Fabrico higienico e esmerado .

-.-. Pedidos pelo Telefone 139

ÀllJ 6 - CANOINHAS - S. Catarina. 9 de Maio de 1953 - N. 253

1835 -:- 5 de .Maio 1953_-_
-

A Policia Militar do Estado de Santa Catarina, comemorou ,

dia 5 do corrente mês, 118 anos de. sua creação,
A 5 dé Maio de 1835, o Presidente da Provincia de Santa

Catarina, Comendador FelícíanoNunes Pires por decreto da mes

ma data, creou a Força Policial do Estado. Espírito disciplinado
e disciplinador, tendo por principio não tergiversar diante os mag
nos problemas de cuja realisação resultassem beneficios para o

bem publico, para a grandeza da sua terra ou berro comum da
.

Patria, embora tivesse de enfrentar e vencer os maiores obsta
culo:�, certificara-se logo, Feliciano Nunes Pires, da necessidade

, de oferecer à coletividade catarinense, sempre possuida de- gran
de e civico interesse em trabalhar pelo pregresso da Provincia,
todas as garantias de que ela precisava. Por isso uma de suas a

certadas resoluções foi, sem duvida, extinguir o he terogerieo e

ineficaz Corpo de Guardas Municipais Voluotarios, creando em

sua substituição uma Força Policial Militar, disciplinavel e com

posta exclusivamente de cidadãos brasileiros.

A Força Policial Militar teve no antigo regime fazes de
sensivel prosperidade e por varias vezes a sua evolução entra
vada. retrocedendo mesmo a situações mcompatíveis com f) pro
gresso da provincia: - ora por circunstancias admissiveis, Cumo a

deficiencia no equilíbrio financeiro, ou acontecimentos imprevistos.
No cumprimento do seu dever, vem encontra-la a Repu

blics, a quem rendeu suas homenagens. subordinando-se-lhe sem

relutancia, visto reconhece-la como o regime de Ordem e Progresso.
Esta Centena ria Organisação Militar, nascida sob o mais

modesto aspecto, vive ascendendo sempre, -na sua trajetoria e

conquistando nos dias de paz, r. simpatia e a confiança das po
pulações a quem assegura a tranquilidade e a arriem, graças as

virtudes militares de seus servidores e os seus méritos nos cam

p<?s de batalha. . ,

O seu passado é de glórias e sacrifícios. 'Nas regiões i

nhospitas do Paraguay' Iendarro; no sertão calcinado de Canudos;
nas cochilhas do sul; no Contestado sombrio; no Paraná "e São
Paulo, adustos e agrestes, a Policia Militar Catarinense, deixou

i
- escrito com letras de ferro e sangue a .historia bem contadá da

bravura brasileira e do stoicismo do soldad J brasileiro.

"Correio do Norte", '�congratulando-se com o Comando
Geral da Policia Militar e os oficiais da 38. Companhia Isolada,
apresenta ao seu Comandante, Cap JubalCoutinho, sinceros para
bens e votos fle desenvovírnento à briosa e historie a Corporação.

I_c
i
!

� _ ....

SOUIED4DE ESPORTIVA ERVAL
Assembléia Geral Ordinária

D'e ordem do sr. Presidente, e de conformida
de com os artigos 20 e 21 dos Estatutos, estão con
vidados os sócios da Sociedade Esportiva Erval, para
a Assembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no' dia
"24 de maio de 1953: ás 14 horas. na séde Provisó
ria da Sociedade Beneficente Operária, com a seguinte

• .1 ' _- -,.�..' 'I!' �
,�. .

'

ORDEM 'DO DIA:
10. - Eleição de nova Diretoria, por término

de .marndato.

20. - Demais assuntos de interesse da Soêidade.

NOTA:- Não havendo numero legal a Assem
bléia funcíonará 'meia .hora depois, com qualquer nú-

S mero de sócios.
t As chapas para a Diretoria, deverão ser apre-

.sentadas até o dia 20 do corrente.
-

Canoinhas, 5 de maio de 1953.
-

WALDEMAR KNOP - L Secretário 3x
......................................................

Sociedade Mu.sical-Tupi
CONVITE-BAILE

A Sociedade Musical Tupi, tem a grata satisfação
de convidar seus associados bem como os socios do
Clube Canoinhense, Sociedade Esportiva Erval e So
ciedade Beneficente Operaria, para o baile que farão
realizar hoje, dia 9, com inicio ás 21 horas, no ,Sa
lão Haensch e Bechel, em regosijo ao 3°. Aniversá
rio de Fundação.

'NOTA:- As mesas poderão se:.;: reservadas no

local do Salão.
.ij.olando . Bollmann - 1. Secretario

Ministério da Guerra
14a. Delegacia de Recru

tamento

EDITAL
I - EXIste na carga do Quar

tel General - 5a. Região Militar,
em Curitiba, uma máquina de
impressão tipográfica marca

"MARINONI", de cilindros com

duas ramas, formata 0,73 x o,M
e 0,68 x 0,48, tiragem de 800
exemplares por hora, pelo pre
ço de aproximadamente Cr$ ...

90.000,00 (noventa mil cruzeiros).
II - Melhores informações se

rão prestadas pelo 2°. Tte. De

legado, nesta D. R., das 9 as 12
horas e das 14 as 16 horas, nos
dias uteis .

Çanoinhas, 7 de maio de 1953.

CARLOS' NOGUEIRA
2°. Tte. Del. D. R.

CioeTeatroVera Uruz
APRESENTA

HOJE - ás 20 horas-

A Aguia e o Gavião
em 'I'echnicolor - Grandioso Far
West com John Payne e Rhon
da Fleming - Inicio da. série
Guarda Costa Alerta
IMP. ATE' 14 ANOS

DEDICADO ÁS MAES
€i®®®®®®®�®®® ®®®®®®®®®®��
®.

- �� Senhor bondoso e onipotente, bálsamo dos aflitos, 1°� alento dos necessitados, vós que atendeis aos que vai pe- :
� dem socorre, daí-me Senhor um filho respeitador das leis :
� dos homens e das vossas leis, um filho sadio de mente e �
� de corpo. �� Mãe!... Três letras singelas que reune o Universo, �
� ressoam como uma musica de aleluia e de triunfo, forja mi- ®
® lagrosa onde a labareda do sacrifício aquece o sempiterno �

I Ser. Como a todos os labutadores da vida, a vós é consa- �grado tambem um dia, o dia 10 de Maio
", Operaria maior

®
. da nossa redenção e da nossa sobrevivência. �� O vosso culto resiste. a todas as crenças e a todos �
� os credos! Conservais em vossa magnitude como semente ®
� imorredoura, toda a essência da creação. A vossa finalidade �® precipua é uma só e a vossa tar:efa ingente é a mesma nesAte ®
� mundo desigual, qualquer que seja a vossa raça ou vossa cor. �
m Trazer em si outra vida é superar a si própria, é �

®vencer a tendência egoistica da própria conservação. ®®o .@,� É deixar que o novo ente qual planta indefesa co- �® piando as parasitas sugue a seiva da arvore mater. E de- ®� pois 'de liberado à vida autonoma,' novos problemas se .le- �® vantam. A Mãe ausculta e labuta, escrava da nova VIda. ®® .

®

� Enfrenta intempéries e vigílias, em defesa do pequeno ente.

�••
J

® Respeitemos indistintamente esta heroina e sejamos ""

m benevolentes para Aquela que rompendo os grilhões dos �
preconceitos, vence os sacrificios da materriida?e renegada. �

® Reservemos um lugar, reportando-nos a nossa época avoen- ®

� ga para a Mãe Preta, das senzalas que embalou em seu seio, �m o "nemnem da sinhá". Ser Mãe não é meramente dar.o ser ®

� é completar-se, burilando e orientando-o na comunidade soc.ial. �
I

�

Ao ter um filho a mulher cumpre o. seu destino m
biológico, educa-lo cumpre ela (I seu papel SOCIal

. �
. Glória a vós Mães de todas as nacionalidades. �

m GABY �
i . .®
®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

I
-

'

..

Aiois Karasinski. Escrivão de
Paz e Ofic-ial do Registro Civil
deste distrito de Papanduva,
Municipic e Comarca de Canui

nhas, Estado de S. Catarina, etc.
Faz saber que pretendem ca

sar: ERNESTO DE LIMA, na':
tural deste Estado ... distrito de

Taió, nascido em 28 de maio de

1924, tratorista, solteiro,' domi
ciliado e residente em Papan
duva, filho legitimo de João Pau
lo de Lima e de Maria de Uma; e
LAURA MAGUIROSKI, natural
de Papanduva, deste distrito,
nascida em 30 de abr il de 1931,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente em Papanduva, fi
lha legitima de Basilio Magui
roski e de Antonia Maguiroski.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Art. 180,' ns. l-, a
4 .do Codigo ci-n. SE> alguern
souber de algum impedimento
oponha-o na forma da leL La
vro o presente para ser afixado
no lugar de costume desta Es
crivania de Paz do distrito e

publicado no jornal "Correio do
Norte>1 da cidade de Canoinhas.
Cartorío de Paz de Papan
duva, 18 de abril de 1953
ALOIS KARASINSKI

Ofíctal do Registro Civil

....................................�

I

BODAS DE PRATA

x x x

Domingo em Matinée ás 14 horas
REPRISE

CENSURA LIVRE
x x X"

DOMINGO:- A's 17 horas"
.

A Valsa do Imperador
em Technicolor - com Bing
Crosby e Joan Foritaine - A Pa
ramount tem a honra de apre
sentar:- O Grandioso e Sober
bo Espetáculo de Mil e uma

Emoções!
CENSURA LIVRE.

x x x

38. e 4a. feira:- A's 20 horas

Sessão Pão-Duro

Surpresa.; Decepção ... Riso... e

Amor deliciosamente servido à
francesa - eis o que veremos em

Hérdeira sem Fortuna
estrelando Paul 'Henreld e

Merle Oberon
IMP. A TE' 14 ANOS

'Comemorarão seu 25°. aniver
sário de casamento, dia 12 do'
corrente, o sr. Alfredo Mayer e
sua exma esposa, Dona Frtda
G Mayer. pais' do nosso esti
mado e esforçado companheiro
de trabalho, Fridolino A. Mayer.
Pelo transcurso de tão signi

ficativa data, "Correio do Nor
te" apresenta seus sinceros vo

tos de perenes felicidades."

x x x

5a. e 6a. fE:ira:- A's 20 horas

Romance de uma

Esposa
com Creer Garson e' Walter

Pidgeon
IMP. ATE- 14 ANOS

x x x

Domingo proximo
VENENO (filme Nacional)

x x x

, Aguardem para Ó dia 24

t=:'eras que foram ho
mens e PERDIDA

DOMIN�O: ;'s �o horas AcaRADECIMENTO
Albertino Marques e Familia,

Dois grandiosos filmes em profundamente consternados
Technicolor '

com (, falecimento de sua ines-

Uma aventura na Africa quecível e querida esposa e mãe
D A V I N A M A R QUE S,

com Humphrey Bogardt e Ka-
vêm por Intermédio desta folha,tharine Hepburn 'externar seus agradecimentos a

A Valsa do Imperador todas as pessoas que os confor

,

com Bing Crosby eJoan Fontaine ', taram ,no doloroso ,tra�se" bem
. IMP. ATE' 14 ANOS "'" como as pessoas que acompa

nharam o féretro, gnviaram Ilo-
o ",' X' x x

'

-"_', '-� ,. "". res oti que .de qualquer forma
Segunda Feira REPRISE

. manifestaram seu pezar
IMP. ATE' 14 ANOS Agradecem em especial aos i

lustres Facultativos Drs. Mario
Mussi e Haroldo Ferreira, aos

srs. Dr. João CoJodel, Walde
miro Bubniak e Luiz Bora, pe
la assístencia, zelo e dedicação
com que trataram a extinta.

Banco Indústria e Comércio Santa
Catarina S. 4. - "I N UO"

Edital de Concurso

Pelo presente, tornamos público que se a_cha aber
ta, a partir de 7 até IS do corrente, a inscrição' para o

Concurso- de "Au{'iliares Contratados", a realizar-se no.

proximo dia 17 dõ andante ás 9 horas da manhã! �a sé
de da Agência local, para candidatos do sexo femmmo.

As interessadas deverão efetuar pessoalmente sua

inscrição, todos ós dias uteis_ das 14 áli 16 hor�s,. onde se

lhes prestarão todos os informes sobre as ·materlas.

Canoinhas, '5 de maio de 1953.

I',
BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO STÀ. CATARINA S/A

OSMAR NASCIMENTO HORACIO COSTA
Gerente Contador

....... .

EDITAL' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


