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Anselmo Du�rt,;e e Le�riór Amar
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DOMINGO:- A's 20 horas' '",
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V�NENO.·
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com á maior rumbeira â� Àmé- -,
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q�k e, '4a, feirar-. 1\'s"20 horai�:;"
,

, Sessão Pão-Duro ,j;�'
','

" .;:. ". ;:: �

, ,�"J- Iij'i'-"

Roy RogeFsnb grande Far-W�sV' :'
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lentos en tre horrrens' ,e .feras.;
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CORREIO DO NO/RTE

Cooperativa de Produtores de Mate Ministério da Guerra

"Canoinhas'' Ltda. Edital de Convocaçêo 14a. Delegada dé Recru-
tamento

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 Extraordinária dos associados, a rea

lizar-se em sua séde social, no dia 10. de maio próximo
. vindouro, .às 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

exercicio encerrado, em data de 31 de maio de 1952;
,

,

II - Sobre a desligação ou não 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 dá 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 Uítima Convocação, para o dia 23
do maio próximo vindouro, às 13 horas.

Canoinhas, 26 de abril de 1953.

Miguel Procopiak - Presidente

Usina Metalurgica Joinville s. A.
JOINVILlE Santa Catarina-:-

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

FABRICAI'iTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de

.Precísão, 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 Autoclaves -

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

Formas para fabricação de tubos de concreto - Engenhos de Serra Horizontal
e 'I'issot - Tesoura Cuílhottnajpara madeira compensada - Tesoura Guilhotina

para ·chapas de aço doce - Desfolhadeira para tóros - Afiadeiras Automáticas -

.

Moinho Batedor - Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem - Moeu
.

-das de Cima e qualq:uel' tipo de .Máquinas sob orçamentos e.desenho.

, 'Representante nesta Praça 29x5

J. c ô r te Rua Vidal Ramos, 33 ' FOlJe,125

C�NOINHAS .; S, CATARINA
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I�' Banco lnd .. e (om. de Sta. Catarina SlA ��
e! Matriz: ITAJAÍ

'

,Enderêço telegrafico: « 1 N C O,. !i
ali ••

'si Texss de Depositos ii'
'Ii CO�JAS D� M�UIMEHIO ii
-5: À Disposição . 2%a. a, Com aviso de 60 dias 4%a. a. ii'
:: Limitada 3010a. a. " '"',, 90 " 4V2%a, a. ::
•• li ••

ii Particular 4%a. a. "120 " 50/oa. a. :-S_
:= Limitada EspeCia14V2Jfoa. a. Prazo Fixo 6 mêses 5%%a. a. ::
'ai - Prazo Fixo,12 mêses 6%a, a :;
";.11 , ••

'S! DEPOSITOS POPULARES 5% - RETIRADAS LIVRES Eã
•• o.

i: Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ::

ii Abra uma conta no I/In/co" e pague com cheque! ii•• .11
..". . ..

" :::::::::"::::::::::::::-:::::::::::::::=�=:::::::�:::::::::::::=:�::::::=::::::::::::�:=:::::::::::;:

Dr Arolde Carneiro de Carvalho
'AnVOGADO

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

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
.

civeis e comerciais, Direito, industrial e legislação do,
trabalho - Naturalisações e titulas dec1aratorios.

Causa-s Criminais.·

Escritório_ é residencia:
Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

2?

.- Para. seu"T'R�NSPORTE:
SIRV-SE DE QUE\1 QUIZER ...

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transport�dor'a. Wol,fram L,tda.
CANOINHAS

F .. Schmidt, s/n
. Fone - 112

, SÃO PAUbO

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

Servimos bem para servir sempre
, .a: aa:: b!!!L

EDITAL
I - 1-Existe na carga do Quar

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

"MARINONI", de cilindros com

duas ramas, formato 0,73 x 0,57
e 0,68 x 0,48, tiragem de 800

.

exemplares por hora, pelo pre-
ço de aproximadamente Cr$ ..

90000,00 (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.

Canoinhas, 7 de maio de 1953.

CARLOS NOGUEIRA
.

2°, Tte. DeL D, R.

PRECISA-SE.
de operários para fábrica de

esquadrias de madeira.

Paga-se bem

Tratar com Otilio Oliveira, ,fi.
Kua Marechal Deodoro. '

(Fábrica) lx

Vende-se
Uma casa de material situa

d� á Rua Vidal Ramos.

Ver e tratar na Casa Pro

gr-esso, cojn o sr.

Eduardo Klodzinski. 3x

Vende-se
Um bungalo w novo com

urna data e meia de terre

no, todo cercado, situado no

prolongamento da Ivua Ma

jor Vieira, dentro do qua-
dro urbano. 3x
-,

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

distribuidor exclusivo

LIN6ERIE ETAM
de fama mundial

Casa Erlita

T,em ·bom gosto?
Tome Café' Se Tereza

,

Seja económico

e faça. s�as compras na

Casa: Erlita

Um motor V8 completo em per
feito estado de conservação.
Tratar com os srs. Alvin Wagner,
João Seleme ou Ernesto Greipel.

Oficlna R�lâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFO-RMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (AHOIHHAS - Santa Catarina

16-5-1953

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::
-

.
. -

.. ..
•• II.
li. ..,.

iE Dr_ Aristides Diener ii
ii. ••
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i: CIRURGIÃO DENTISTA ". ii
III. ..
.. ..
.. ..
.. ..
SII ••

;i Raios X - Pontes Moveis e fixas !s
•• lIIiI
.. ...
II. a.

Ei Dentaduras AnatomicBS- ,ii
_ H
.!I ••
a. • •
• 0 ' ••

i: Rua Vidal Ramos ::
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:: CANOINHAS SANTA CATARINA ::
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I DR. GENT�LÊ�9�9ESFILHPII Formado pela Faculdade de Me.dlclna da

UlliverSid.ade
de Porto

IAlegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica _., Prática
.

nos Hospltais de Porto Alegre
.

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e
'

pré.natal -- Especializado em. doenças de crianças '

ICo?�ullÓri() anexo à Farmácia 'Machad�
.

- Hesidêucia à. ':
Rua CeI. Albuquerque - Fone 288 ' Canoinhas . S Catarina

(
i1MN Mm

"

:&i!i&QQtD8hil&k ••; 'iRl! = (Ww.

-DR. " SAULO CARVAL,HO
�---------------------

Advogado
Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n Fone 205

Canoinhas S. l'atarina;:

Um presente
comprado na

Casa Erlifa
sempre agrada

AT�NÇAO
Nova.merrte abertaa com

pra de Xaxim em tronco.

Paga-se ótimo preço, c-s
400 por metro corrido.no
páreo do fábrica.
Bitola mjriima 25 cm.

na ponta mais' fina. Me�
lhores informações na Fá
brica de Vasos de Xaxirn,
a rua ,12 de Setembro ou

na" Casa Vitoria, a rua

Paula Pereira.

��LUMINIO
bom e barato
sempre" na

. ea�a, �litita

I Roupa suja
.. I

I
lava-se aqui

Só com o

ISabão Tupy

Bicicleta
,

Vende-se uma bicicleta pa-
Ta moça, marca Hermes, em
perfeito estado de conserva

São. Tratar nesta' redação.

Acaba de receber novos

figUrinos, bem como e
mostras de trajes .para

. inverno

Vistã-se de acordo com

.

a estação, escolhendo
agora o seu traje

'de inverno

Exclusivista no Município
João J. Pereira
Rua Vidal Ramos s/n

Caixa· Postal, 97 •. Fone 298

CANOINHAS
•

Na. Relojoaria ,Suissa
de 6uiílmrme J. A. Souza

.

v. S: poderá cornprarre-
logios, bijouterias, a��- .

ancas, aneis em geral,
por preços razoáveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Económica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE "

----------------------------�------------
16-5-1953

Atençãot Srs. Criadoresl Produtorêst Làvradores e-Industriais
A Associação Agro-Avicola Norte Catarinense, marcou para os dias 5,.6 e 7 de Setembro p. futuro, a realização da

.

la. EXPOSIÇÃO AGRO
.

AVICOLA, nesta cid-ade. - Espera esta Associação o apoio destas nobres � 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, Dezei:nbro nr. 13, nesta cidade.

Estatutos da Conferencia ViCentina "Cristo Rei", de· Canoinhás
CAPITULO I

Art. 1 o - A . Conferencia Vicentina "Cristo
Rei",- da cidade de Canoinhas, Santa Catarina, funda
da em 29/10/48, sob 0S nobresauspícios de promover
a caridade aos que dela. necessitam, amparando ainda
a velhice que realmente necessite de amparo, tudo
em consonancia com sublimes exemplos de São Vi
cente de Paula.

A rt. 2° - A Conferencia Vicentina, "Cristo

Rei", terá sua séde e fóro nesta cidade de Canoi

nhas, ficando unida e solidaria ao Conselho Metro

politanc em Florianopolis, Capital deste Estado, e a

Sociedade de São Vicente de Paula nó Brasil, de
Conformidade com os seus regulamentos, adotando

sempre em sua norma de trabalho o manual da So
ciedade de São Vicente de Paula, que é universal.

Art. 3° - Sempre inspirada pelos elevados
sentimentos de soliedariedade humana, quer moral
corno materialmente, a Conferencia Vicentina "Cris
to Rei" se destina ao seguinte:

a) Distribuir semanalmente aos pobres, des
validos' e incapacitados, para prover a sua propria
subsistencia, óbulos em vales que terão somente va- ,

101" para aquisição de generos alimenticios e medi
camentós e que serão pagospela Conferencia Vicen-
tina mediante sua apresentação;

.

b) ter o maximo cuidado na distribuição des
ses. óbulos, afim de evitar os falsos mendigos, que
aparentando 'enfermidade ou invalidez, tentam rece

ber auxílios como se fossem realmente necessitados;

c) empregar ti maior interesse e atividade
ern . pról do progressivo desenvolvimento da bernfa

zeja obra Vicentina, procurando pessôas que quei-:
ram contribuir com mensalidades e donativos a bem
da manutenção e prosperidade da Conferencia;

,d) sendo seu unicc .objetivo praticar a cari
dade em geral, não pode a Conferencia fí lia'r- Se a as

sociações par tidarfas, ,não se permitindo também ma

nifestações ou discussões políticas no recinto das 'reu-
niões;

. .

e) encaminhar pára ocupações honestas os

desviados das verdadeiras finalidades e que dispo
nham de aptidões, possam ser uteis a sociedade;

f) haverá Úes categorias de associados, os

que assistem .as reuniões ordinàrias, os quais devem

.
ser de comprovada conduta moral e católicos mili

tantes;' aspirantes os de menor idade e contribuintes
os que só contribuem com mensalidades;
/ g) A Conferencia Vicentina "C risto Rei", po-
derá quando assim o permitirem suas posses, cons

truir abrigos ou casas para pobres ou velhos de

samparados, dentro dos preceitos da causa Vicentina.

CAPITULO II

lia Diretoria

Art. 4° - A diretoria da Conferencia Vicen
tina "Cristo Rel", compor-se-á dos seguintes mem

bros, pertencentes aos quadros efetivos, eleitos por
assembléia geral e com o mandato de 1 ano: .

a) Um Presidente, um Vice-Presidente, um

primeiro Secretário, 'um segundo Secretário, um Te
soureiro e segundo Tesoureiro; e um Procurador;

b) um Conselho Fiscal, cornpôsto de 7 mem
bros e um assistente espiritual que será o Vigário
ou outro Padre por ele indicado.

Art. 5° ,-' O presidente deverá éonsiderar
seu cargo não como simples honraria, porem como

um peso a levar para maior gloria de Deus e incen
tivo para as 'bôas ações de ajuda ao próximo.

Art. 6° - A Diretoria reunir-se-á ordinaria
mente às sextas feiras, ou em assembléia geral nos
primeiros domingos de cada. mês.

Art. 7° - Extraordinariamente a Conferencia
reunir-se-á por convocação do Presidente ou a pe
diClo da maioria da diretoria e Conselho Fiscal,

Art. 8° - Compete ao Presidente:
a) Representar a Conferencia Vicentina "Cris

to Rei" em Juizo ou fora dele;
b) resolver todos os negocios, fiscalizando-os

com os demais membros da diretoria, solucionando
as duvidas sobre os direitos. e deveres da Conferen
cia Vicentina;

c) presidir as reuniões e assembleias gerais;
d) resolver com a diretoria as concessões ou

suspensões dos socorros, quando se tornarem neces-

sarios ou desnecessarios; .;3 � ,j • I'

e) tratar com a diretoria de todos os assun

tos de interesse da Conferencia Vicentina;
.

f) nomear comissões de sindícancias e outras
que se tornarem' necessarias;

g) convocar reuniões de assembleia geral por ,

iniciativa própria ou de acordo com o art 7 dos estatutos.

, h) expedir ao Tesoureiro ordens de pagamen-
ta, combinando as formas de contabilidade;

i) apresentar no - fim de cada ano adminis
trativo, um balancete da receita e despeza dá Con
ferencia Vicentina, com todos os documentos a cargo

.

do Tesoureiro, sempre com o parecer do Cons. Fiscal;

I· j) assinar todas as atas e no fim de seu Pe
ríodo de administração, apresentar um relato rio cir
cunstanciado de todo o movimento da Conferencia
Vicentina.

Art 9° Ao Vice-Presidente compete:
a) Substituir o Presidente em todos os seus

impedimentos ou suas faltas.

Art 10°.:. Ao' primei!:_o Secretario compete:
, a) encarregar-se do arquivo da Conferencia
Vicentina;

b) lavrar as atas, ler e assina-las com os de
mais membros da. diretoria, bem assim encarregar-
_se de todo o expediente da Conferencia;

,
.

c) substituir' o Presidente ou' Vice-Presiden
te em suas faltas ou impedimentos.

Art. 110 - Ao segundo Secretario compete:
a) substituir o primeiro secretario em seus

impedimentos ou faltas;
. b) organizar, com o presidente ou quem o

substitua, a relação dos socorridos de acordo com o,

fichario respectivo e quotas que a cada um deva caber,

anotando quaisquer alterações, seja para aumento"
dímínuição ou suspensão.

Art. 12° - Ao Tesoureiro compete:
a) ter sobre sua guarda todos os livros e pa

peis referentes às cóntribuíções;
b) escriturar em livros proprios, rubricados

pelo Presidente, a lista dos contribuíntes., os donati
vos, a receita e despeza da Conferencia;

c) prestar contas com o procurador, indeni
zando a percentagem das cobranças, 'de acordo com

o que for combinado com a diretoria;". .

d) efetuar todos os pagamentos, desde que
as contas sejam apresentadas com o competente vis
to do Presidente;

.

"e) apresentar no fim de cada ano adminis
trativo um balanço resumido da receita e despeza
da Conferencia.

Art. 13° - Ao Procurador compete:
Cooperar e fiscalizar na cobrança dos contribuintes.

Art. 14° - Ao Conselho Fiscal compete:
a) Tomar parte em todos os trabalhos da diretoria;

b) fiscalizar a legitimidade da receita e des
peza, dando parecer P"br escrito sobre a contabílída-,
de da [::onferencia.

CAPITULO III ,

Art. 15° - A duração da Conferencia Vicen
tina "Cristo Rei" é por tempo tndeterrninado, caso

seja extinta, 05 bens que constituem seu patrímonío
passarão à Paroquia de Canoinhas, aplicando- se os.

mesmos em fins de caridade a juizo da respectiva
autoridade eclesiastica.

A.�t. 16° - Quaisquer modificações ou refor-
mas, somente poderão ser deliberadas ern

"

reuniões
da assembleia geral, convocadas pela autoridade e-

clesiastíca ou em conformidade- com o art. 7:,
"

. Art. 17° - As. eleições da diretoria, serão rea
lizadas em assembleias. gerais, no primeiro domingo
de janeiro, ou no segundo, quando aquele cair no

dia 1., de cada ano, mediante convocação com pelo
menos 7 dias de antecedencia. A eleição será reali
zada na prirnetra convocação com qualquer numero
de associados que comparecerem. A diretoria eleita
por escrutínio secreto, deverá assumir a direção logo
após a eleição ou data que se marcar na ocasião ..

Art. 18° - Estes estatutos foram aprovados
�m assembleia geral realizada a 20 de março de 1953.

Benedito T� de Carvalho Jr. - Presidente de Honra
Alfredo Mayer ,. Presidente

.

Carlos Schramm Vice-Presidente
Fuad Seleme - J 0. Secretario

Carlos Nunes Pires - 2°,. Secretario
Agenor Vieira Côrte - 1°. Tesoureiro

Frei Arnulfo Hoffrogge. OFM - Assistente Eclesiástico
Estefano Wrublevski, t1oracio Costa" João Scheuer,
Sebastião Borrassofi, Otto Friedrich, João Werka,

João ]o�é Pereira e Valério Silva
.

Reconhecidas' na P. Via
ALCIDES SCHUMACHER - Esc. Juramentado

Ir, -

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa' Catarina
o Dr. Lourenço Rolando

Mulucelli, Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quem in",

teressar possa, que por parteI

da Firma Serrarias Reuni",
das Irmãos Fernandes S. A;,
me foi apresentado o seguin»
te pedido i- Exmo, Sr. Dr Juiz
de Direito da Comarca di Ca»
noinhas. SERRAR/AS REU
NIDAS IRMÃOS FERNAN"
DES S. A., firma industrial
comercial, com séde .na cida
de de Porto Uni'lio, deste Es»
tado, por seu procurador in.
[r« assinado, bacharel inseri"
10 .na Ordem' dos Advogados,
seção deste Estado, com eS

critório, á rua Prolessora A.
mazilia 11. 202, em União da
Vitória, Estado do Paraná,
conforme faz prova o �r:stru;
menta procuratório indu.so,
vern. expôr e afinal requerer
'perante V. Excia., o seguinte:

Qu.e, por sentença protatada
pelo MM. Juiz desta Comar
ca, na ação cominatória po
ru abatencão do ato, propos
ta pela Suplicante contra
ANTON/O SANTANA, em

data de doze de dezembro do
ano proximo passo do, foi .o

mesmo condenado a tiagur
perdas e danos.furos de mo,
ra, custas, bem como restituir
a quantia recebida com çie
duçâo. . do quantum corres",

pendente ás arvores já reti
radas, tudo conforme se apu
rar na execução de acordo
com a respectiva sentença já
transitada em julgado,' Que,
segundo os calculos, a res

ponsabilidade do Sublicaão
ANTONIO SANTANA de-

. corrente da premencionada"

sentençarE. importancia que
será recla111ada na execução,
avonça para nulis de Cem
Mil cruzeiros,' Que, no entre
tanto, os bens passiveis de
responderem peLa premencio.

nada execução de proprieda
de do Suplicado ANTONIO
SA.NTANA, no seu total, mal
a tingem aos referidos encar
gos; Que, ademais, o Supli�
canle tem conhecimento de
que o mencionado Suplicado
e sua mulher, pretendem dis»
por de seus bens, procuran
do -dessa maneira se furtarem
em responder pelas perdas e

danos, juros de, mora, custãs
e devida restituição de quan»
tia em dinheiro, decorrentes
de sentença judicial exequiuel.
Isto posto,e, para evitar qual
quer manobra insidiosa que
o Suplicado e sua mulher pr e»
tendem. fazer para faser bur
lar os direitos da Suplicante,
quer esta protesta'l como de
falo protestado tem, contra
qualquer alienação de bens
imoveis de sua propriedade
ou qualquer transação que
t13nham onera:los, transações
essas que serão havidas co�

mo nulas, sem poder o cre�

- E D' I T A L
dor reclamar alegando igno»
rancia deste protesto, que de
verá ser publicado no "Dia
rio Oficial do . Estado", e na

imprensa local, si houver, bem
como afixado no lugar de
costume, ordenado assim se

jam expedidos oseditais refe
ridos, para OS efeitos de direi
to, bem como-pormandado no:'
tificar ao Suplicado ANTO
NIO SANTANA e.sua mu

lherbrasiieiras, residentes ne
te, digo, neste município, para
conhecimento deste .pro tes to.
Outrossim, após as. publica:
ções f! notificações requeridas,
solicitasse sejam os autos de-
,volvidos ao ,"'uplicante, inde
pendente dt' translario, como

é de lei e para os fins de di·
-reito. DtÍ-se ao presentl' pro
testo o valor de Cr$ 1.000,00
para tfeito da taxa judiciaria.
Termos em que P. ti E. De

_ ferimento./nutili'z(}ndo estam
pilhas estaduais consta o se

guin,te:- De Porto União, 18

de Abril de 1953, para Ca
noinhas, (a) pp. João Farani
Mansur "Querias. 18-4:53.
18-4-53. 18-4:53:-

.

Em. cuja
petição proferi o seguinte des
pacho:- A. COMO REQUER.
Em, 20·4-53. (a) Maluceli.
Em virtude do. que, . mandei
passar o presente Edital que
serd publicado uma vez no

Diario Oficial do Estado e

duas vezes nos Jornais locais
"Correio do, Norte e. Barriga
Verde", e ainda afixado no

lugar de costume. DADO e

passado nesta cidade, de Ca
noinhas, Estado de Santa

:

Catarina, aos onze de MaiO
de mil nouecentos e cincoenta
-e três. Eu, (a) Rubens R. da
Silva, Escrivão. o escrevi.

'LOURENÇO ROLANDO
_MALUCELl- Juiz de, Direito
Está conforme o original

afixado I.Im lugar de costume,
o q.ue" dou fé. Dqta supr(l.
Rubens R, da Silva - t::scrivão
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lFUBA' E CANGICA PREFIRAM SEMPR·E
,

Fabrico higienico e esmerado' ,

-,-

I'

VENENOS �EM PEQUENAS DOSES

QUE P'ARA'ISO
Roberto N. Silva(>

Subiu o arroz e o feijão"
Até isto, que maçada I
Subiu o leite e o pão,
Ó vida, sacrificada!

Farinha ? -Não temos, não;
A carne está racionada
'Subiu até o sabão!
Que espeto, macacada!

O, que há ... sempre subindo,
Se não sobe, vai sumindo,
Ficando limpo o mercado.

Subiu ... Sumiu ... Mas que fome!
Só minha sogra não some,
Nem sobe meu ordenado ...

ANIVERSARIANTES QA SEMANA
HOJE:- S1·. Nei S. ,Machado. IAMANHÃ:- ,Jovens Nélio Cor

rêa e Aroldo Schmidt; sra. Leo
poldina, esposa do sr. Rodolfo
Froehner.

filho do sr. Altavir Zaniolo; sra,

d. Pearl, esposa do sr. dr. Orestes
Procopiak; Olga, filha, do sr, Braz
Vieira.

RfNNER
A BOA ROUPA

DIA 22:- Sr. dr, Osvaldo Se
gundo de Oliveira e sua esposa
sra. d Haidée; srta. Nilda, filha
do sr. Teodoro Rumenhuk; sr.

Francisco Alves Pereira.

Aos aniversariantes da semana,
"Correio do Norte" cumprimen
ta desejando perenes felicidades.

, DIA 18:- Srs. Pedro Merhv
Seleme, de Três Barras e Ant;
nio Voicik; jovens Anuar Seleme

'e, Célio Kohler.

DIA 19:- Sra. d. Elza, esposa
do sr. Altavir Zaniolo; jóvem Jay
me José, filho de Felix Rudolf;
Vitorio, .filho de Vicente Novak;
Osmar, filho de Augusto Brauhardt,
de Felipe Schmidt.

DIA 20:- Sra. d. Paula Maria,
esposa do sr. dr. Saulo Carvalho;
srta, Geralda, filha do sr. Henri
que' Schmidt; snr. Alberto Feder
mann, de Três Barras; garota Ma,
ria Bernadete, filha do sr. Wal
mor Furtado; menino Edson Luiz,
filho do sr. Arno C. Hoffmann.

DIA 21:- menino Luiz Cezar,

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Ve5 tidos baratos!

sempre na

Casa Erlita

�""""""""""""""""""""._"�.I""

SOCIEDADE ESPORTIVA ERiAL
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presidente, e de conformida
de com os artigos 20 e 21 dos Estatutos, estão con

vidados os sócios da Sociedade Esportiva Erva I, 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

ORDEM DO .DIA:
1°. - Eleição de nova Diretoria.. por término

de mandato.
. ,

2°. - Demais assuntos 'de interesse da Socidade.

NOTA:- Não havendo numero légal a Assem
bléia funcíonará meia hora' depois, com quàlquer nú
mero de sócio�.

"

As chapas para a Diretoria, deverão ser apre-
sentadas até o dia 20 do corrente. _

'

Canoinhp_s, 5 de maio de '1953.
.

WALDEMAR KNOP - L Secretário -2x

Pedidos pelo. Telefone 139

,·E, O I T A IS

,

� .

ALOIS KARASINSKI,
Escrivão de-Paz e Oficiá I do
Registro Civil deste distrIto
de Papanduva. Munioipio e

Comarca de Canoinhas, Es-
: tado da' Santa Catarina, etc.

,

Faz saber que pretendem casar: '

BRIGIDO ALVES DOS SAN
TOS, 'natural de Rio Claro, des
te município, nascido em '15 de
outubro de 1927, lavrador, soltei
ro, domiciliado e residente em

Campina Jungles, neste distr ito,
filho legitimo de Ramiro Alves dos'
Santos e Dorvalina Ives Ferrei
ra; e LEONOR CRAvgS, natu
ral deste Estadu, município de
Mafre, nascida em 26 de maio de
193-1" doméstica, solteira; domici
liada e residente em Campina Jun
gles. neste distrito. filha legitima
de Salvador Ribeiro Chaves e de
Merzebara Bartevicz,

VERGILlO WORELL, natural'
deste Estado, municipio de Mafra,
nascido em 26 de julho de 1929,
lavrador.' solteiro, 'domiciliada e

re�idente em Campina Jungles,
.neste distrito, filho, legitimo de
Antonio Augusto Worell e de Ze
pheriua Worell; e ANAIR CRA-'
\lES, natural deste Estado, mu

nicipio de Mafra, nascida em 23
de julho de 1932, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente em

Campina Jungles, neste distrito,
filha legitima de Salvador Ribeiro
Chaves e de Merzebara Bartevicz,

WALDEMIRO RIBEIRO, na-

I tural de Rodeio Grande, deste
distrito. nascido em 16 de dezem
bro de 1930, lavrador, solteiro,
domiciliado e resideute em Rodeio
Grandt'\. neste distrito, filho legi
timo de Rufino Ribeiro t� n'" .Iulia
Prestes dH Souza; e A NTONINRA
CAITANO DA SILVA, 'natural
deste muuicipio, J1a!'IC'id� em 29 de
março de 1935, domêatica, soltei
ra, domiciliada e residente em A

gudos. neste municipio, filha ile
gitirna ele José Caitano da Silva
e de Deolinda Gonçalves Ribeiro.

NICOLAU WECRIMOZES,
QUE, natural do Estado do Para
ná. Lapa, nascido em 28 de de
zembro de 1910, operário, soltei
ro, domiciliado e' residente em

Mon'te_ rastelo, neste distrito, fi
lho legitimo de Vacilo Wechimo
zesque e de Senka Wechimozes
que; e EUDOXL\ SI\MBULSKI,
natural de Antonio Olinto, -Esta
do' Paraná, nascida em 22 de de-:
.zern bro de 1908, domêstica, 301·
teira, domiciliada e residente em

Monte Castelo. neste distrito, fi
lha legitima de João Sambulski e

de Maria Sambulski.

Anresentnram os documentos e

xigidos pelo Art. 180, Nrs. I, 2,
� 3 e 4. do Cqdigo Civil. Se alguem
souber de algum impedimento, 0-
ponha-o na forma da lei. Lavro o

presente para ser afixado 'no lu,
gar do costume desta Escrivania

,

de Paz do distrito e publicano no

Jornal "Correio do Norte" da'ci·
dade de Canoinhas.

Cartorio de Paz de PapaD
duva, 18 de abril de 1953

ALOIS KARASINSKI
Oficial do Registro Civil

Para seus anuncios?
CORREIO DO NORTE

Ano 6 - CA NOINHAS, S. Catarina, 16 de Maio de 1953 � N. 254

ESPORTES EDITAIS
NEREID_Á CREREM CÔRTE,

Oficial do Registro Civil, deste

primeiro distri to de Canoioh as, Es
tado de Santa Catarina.

Estava tudo pronto para o pe
ga Canoinhas x Ipiranga, mas São
Pedro ursou, fazendo com que a

mesma fosse adiada! por uma se

mana Um adiamento dos mais
proveitosos, pois com isso, os téc
nicos Pires e Cury, poderão pre
parar melhor os seus times para
essa grande batalha. E o torcedor
mais animado ficou para assistir

I esse -grande cIassico, e domingo
sem duvida alguma teremos uma

grande assistencia no Estad.io Mu
nicipaL Confirma-se a escalação
dos dois quadros» Canoinhas:
Waldo - Ivo e

.

Salvador - Roberto,
Tensini e Adão - Pedrinho, tolon
gue, Acácia, Nelson e Ruy. Ipi
ranga: Bode - Ricardo e Fubá -

Egidio, Marinho e Pedrinho - Ma
noel Pedro, Lazinho, Irajá, Sava
e Fiolek.

.

- Juiz - Apitará a partida o Sgto.
Dulcidio Silveira, que já perten
ceu ao quadro de arbritos da FCF.

JOGARIA O BONSUCESSO EM
NOSSA CIDADE

Um punhado de verdadeiros
• esportistas tendo a frente o re

porter Lazinho, .trabalharn ativa
mente, afim de trazer até nossa

i cidade a equipe do Bonsucesso F,
C da la. divisão de profissionais
do Rio de Janeiro, 'que dentro de
poucos dias estará excursionando
à Santa Catarina. Não há duvida
que a ideia é das mais aplaudi
das, pois trata-se de uma grande
equipe e a torcida Canoinhense,

. assistiria uma sensacional peleja.
Fala-se tarnbem que seria forma
da uma grande seleção entre (:a
noinhás e Ipiranga, para enfren
tar o poderoso esquadrão rubro
anil carioca.

EDITAL
JOSE' MARIA FURTA

DO PHIMO. Oficial do Re
gistro Civil deste distrito de
Major Vieira. Muuicipio e

Comarca de Cauoiuhas, Es
tado de Santa Catarina, etc,

Faz saber que pretendem ,(',asar:
JOSE' JUBANSKI, natural deste
Estado, Canoinhas, ou de nasceu

a 12 de dezembro de ]922, lavra
dor, solteiro, domiciliado e resi
dente neste distrito, filho legitimo
de André Jubanski e de Madale
na Jubanski: e KONEGUNDES
.JULKOSKI, natural deste" Esta
do, Cancinhas, onde nasceu a 26
de julho de 1932, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente neste

di!ltI'ito, filha legitima de José Jul
koski e de Francisca Jull\.(/ski.

Apresentaram os documentos e
xidos pelo Art. 180 do Codigo
Civil Brasileiro Nrs. 1,2,3,4 e 5.
Se' alguem so�b.er de algum im

pedimento, opoóha·o na forma da,
lei, Lavro o presente Edital, para
ser afixado neste distrito, no lu,

Faz saber que pretendem casar- se:

M lLINTINO DRZEVIESKI e

ROSA MARKO Ele, brasileiro,
solteiro, motorista, natural deste
Estado, nascido em Piedade deste
distrito aos 10 de setembro de
1932, filho de Antonio Drzevieski
e de Bronisa Kava Drzevieski, re
sidentes em Piedade deste distri
to. Ela, braeileira-eolteira, domês
tica, natural deste Estado, nasci
da em Rio de Areia d�ste distri
to a08 13 de abril de 1931 filha
de Miguel Marko e de Anna Mar
ko, residentes em Rio de Areia
deste distrito.

JUVEN AL TAVARES e ERI
CA RERZOG, Ele, brasileiro viu
v o, funciouârio público, natural
do Paraná, uascido em Antonio
Oliuto, aos 10 de maio de 1908,
domiciliado e r't'sidente' nesta ci
dade É filho de Eduardo Tava
Tes e de Antouia Salustiaua dos
Santos, falecidos Elà, brasileira,'
solteira, doméstica, natural deste
Estado, nascida no dia 2 de de
zembro de 1916, domiciliada e re

sideute nesta cidade. É filha de
EII; Herzog, residente nesta cidade,'

ROMEU PACHECO e OTRI·
LIA KURCHEVSKA. Ele, bra-:
sileiro, viuvo, lavrador, natural
deste Estado, nascido em Carnba
rá muuicipio de Laoa-Parauá aos

2t de abri! de 1914." residente em

Campininha deste distrito E filho
de Francisco dos Santos Sobrinho
e de -Joaquiua Pacheco doi' San
tos Lima, residentes :neste' muni
cipio em Campininha. Ela, Bra
sileira. solteira, doméstica. natu

ral deste. Estado, nascida em La
gôa do Sul, neste municipio aos

5 de maio de 1931. filha de Ro
mão Kurchevska e de Marta Kur
chevska.

A presentaram
....

de acôrdo com a

Lei, do Código Civil, Art. ISO os

documentos exigidos, Se alguém
souber de algum impedimento le

gai acuse-o para fins de direitos.
E para constar lavrei .o presente •

que será afixado no 'Iúgar de cos
tume e publicado no jornal Cor
reio do, Norte desta cidade. Eu,
NEREIDA CREREM CÔRTE,
Oficial do Hegistre Civil, o dati
lografei, dato e assino .

Canoinhas, 11 de maio de 1953.

NEREIDA CREREM CÔRTE'
Oficial do Registro Civil

gar de costume e publicado no jor
nal "Correio do Norte", da cida
de de Canoinhas.

Major Vieira, 9 de Maio de 1953.

José Maria Furtado Primo
Oficial qo Registro Civil.

ICONTRa CasPA,
QUEDa DOS CA·

BElOS E DEMAIS �
AFECCOES 0'0

PARA FERIDAS,
E C Z E·'M AS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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