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-Caria a um 1avrador
Ano 7 Cenelnhes Sinta Catarina, 13 de Março de 1954
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'Numere 294

Meu bom amigo.
À semana passada estivemos em Caçador, florescente mu

mcipio da região "Oeste, representando a I Associação Rural de
Canoinhas no Primeiro Congresso das Associações Rurais de San
ta Catarina, certame promovido pela FARESC, -sob os auspicias
da Secretaria da Agricultura. . ' ,

j

Devo dizer-lhe do inesquecível espetáculo que presenciei,
revelador da existência de uma nova mentalidade em Santa Ca
tarina; ,demonstração de que os -atuais governantes desejam am-

.

mwtm: ���W� -�." L�R�U��
parar e estimular as atividades rurais.

CAD:tA POSTAL, 2
Encontravam-se em _ Caçador delegações representando a

quasi totalidade dos'municípios .catarínenses, inclusive dos 15 re

cem criados: eram pecuaristas de Lajes, São Joaquim e Bom Re
tiro; triticultores de Chapecó, Dionisio Cerqueira, Canoinhas e

Xaxim; rizicultores do Vale do Itajai.. viticultores de Urussanga,
Caçador e Videira. Homens de todos os quadrantes do Estado ,__

ímbuidoã do mesmo entusiásmo, da mesma devoção aos proble-
mas ruralistas. "

Em outuhro próximo realizar-
se-ão as eleições para renovação

Presentes o Exrno. Sr. Governador do Estado, que presí- "dos Poderes 'Legislativos 'Federal,
diu ás sessões de instalação e encerramento do Congresso; o Estaduais e Municipais em todo
Exrrto, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa; Secretários de o territorio nacional. Concomitan
Estado, Diretores' de Serviços e Chefes de Repartições: a Dire- temente alguns Estados elegerão
ção da Federação das Associações Rurais de Santa Catarina, De- substitutos para os seus atuais
putados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores, decorreram Governadores. Entre estes, São'
as sessões plenárias em ambiente de cordialidade, de entusiasmo Paulo, ojnais adiantado, o mais
e interêsse sem par pela situação do trabalhador do campo. evoluído economica e politica.

-

Eleita a Direção do Congresso, de que fiz parte como
mente.

secretário, foram constituidas as. diversas comissões especialisadas.
. Detentor do maior contigente

Em companhia do Prefeito Waldernar Bornhausen, de Rio do Sul; eleitoral brasileiro. São Paulo pos
do industrial Guilherme Reneáux, de Brusque; do sr, Jaime Ar- sue filhos ilustres, homens cultos

ruda Ramos, Chefeçdo Serviço de Cooperativismo; do dr. Laurín- e patriotas, dignos por todos os

do Lunardi, P :�feito de Dionísio Cerqueira; do sr. Mário Brusa, titulos de, ocuparem os mais altos
Presidente da Câmara Municipal de Capinzal; do sr. Indalécío postos de governo em todo o paiz.
Arruda, da' Associação Rural de ,Lajes, integrei a Comissão de Com o' seu numeroso eleitorado.

Assoeiativismo Rural, incumbida de emitir parecer e encaminhar os paulistas estão em condições
ao plenário todas as téses e proposições subordinadas ao tema de dicidir o pleito para Presiden-
"associativismo". Outras comissões foram constituídas: a do trigo, te da Republica, como ficou AO-

Outro aventureiro que tirou o

a da mecanização, a dos adubos e fertilizantes.
.

. '_ beiamente demonstrado em 1950,' seu proveito foi o sr. Hugo Bor-'
d Ad d B gui, Guia candidatura foi lançada

Examinadas as téses e proposições pelas diversas comis- quan o o sr. emar e arros,
pela legenda do modesto P. S. T.

sões, passou. o plenário do Congresso a discuti-las livre e demo- ,frustrado nos seus planos 'resol-
o'''_ veu apoiar o ex-Ditador, abrin- (Partido Social Trabalhista). Es-

craticamente. Foi um espetáculo inédito em Santa Catarina; dire- te' se não obtiver apoio de outras
tores dé serviços e chefes de repartições sabatinados, publica-

do-lhe assim as portas do Catete.
agremiações mais poderosas não

mente, pelos lavradores. O sr. Dr. Afonso Veiga, do Fomento Ve- Ma8� lamentavelmente, o povo atingirá o seu objetivo na con

getal, -ínstado por congressistas, explicou-se sobre a demora da paulista não se entende nesta quista dos Campos. Elisioe ,

entrega de tratores adquiridos ao Ministér.�9�_da Agricultura. O atual conjuntura tão importante
Dr, Brandão, do Serviço de Expansão <lo Trigo, alvo de criticas, para os seus destinos. Os partidas

Por ultimo {) P.S.D. vem de

foi à tribuna explicar-se sobre sementes selecionadas, adubos e politicos.. apregoam a necessidade lançar- o seu candidato, o Depu

máquinas, dando amplas satisfações aos congressistas e demons- de acordos para a escolha de 'um tado Federal Cunha Bueno, ao

trando que a demora na distribuição de sementes, nos anos' an- .

bom candidato màs cada um quer que se sabe um moço ilustre ;

teriores, não era de sua responsabilidade. ",
\

que o mesmo saia dos seus r{t1a- �

,

digno mas pouco conhecido rio in-

'I
. dros.. Para maior confusão ainda, terior do Estado, e por isso mes-

Dezenas de téses e proposições foram discutidas e vota-
'

irobahilid d dinfluencias extranhas vem se in- mo com poucas pro uiua ea . e

_

das, inclusive algumas da delegação de Canoinhas que era constitu- itô
.

I hti
.

terpondo nas negociações e ao que
VI oria, sa vo se o iver o apoio

ida dos Drs. Roldão Câmara' e Augusto Pedone e do triticultor ltl- d t f
.

derâ.tudo indica, com a intenção de re ou ras orças mars pon eraveis,
varo Malon, referentes; entre outras, à análises de terras e ao custo '

.

tid berdíd'tumultuar aiuda mais a já tão fom- pOJS o seu par lotem per J o

de combustíveis é lubrificantes destinados aos tratares ágricol?�:, plicada politica de Piratiuinga. terreno ultimamente tambem em

, •
Por delegação de todos os congressistas, discursei na ses- Haja vista' a intromissão ostensi- São Paulo, á exemplo do que vem

são de instalação;' saudando o Exmo. Sr. Governador do Estado. .

va 'do Chefe do Governo, vetan-
acontecendo em todo o territorio

A noite de domingo, num banquete de 480 talheres,' oferecido ao do e sugerindo nomes e ainda por
nacional.

Governador e aos Congressistas -pela Prefeitura e'Associação Ru- intermédio do seu porta- voz .Ian- Existem aiuda otimcrea sobre o

ral de Caçador, voltei a fazer .uso da palavra, à instâncias do, go Goulart - em boa hora escor- lançamento da candidatura do sr.

Presidente da Rural de Caçador, sr. Normando Tedesco e do Pre- raçado do Ministerio do "Traba- Prestes Maia,' pela legenda
_

da
feito Pedro Castelli. lho-o qual tem interferido nas V.D.N., sem qualquer dúvida um

Trouxe 'ae Caçador, a melhor impressão: A Comissão Or- negociações quer por intermédio grande candidato mail infelizmen

ganízadora.do Congresso,notadamente as autoridades de Caçador, dos seus fâmulos. quer por intermê- te com poucas chances em virtu

conseguiram verdadeiros prodígios.. Não houve detalhe e nem diodos "pelegos'! do Ministério do de da falta de entendimento en

\ pormenor, descuidado. Estáva tudo previsto e roi tudo executado Trabalho, os quais constituiam a tre 'os paulistas.
com perfeição: programas, sessões plenárias, visitas, acomodações sua tropa de choque e que nun- "Faltam ainda alguns meses pa-
dos congressistas, indicações sôbre a cidade "e 0_ município. É de ca permitiram que as coníebula- 1

. , â ê bra as e eíções e ate la e em pos-
se ressaltar uma faceta que não escapou aos visitantes: toda a ções chegassem a bom termo ou .

1sive que. os paulistas acordem
, cidade, homens e mulheres, autoridades e povo, desdobrou-se em porque não lhes convinha ou por- deste letargo, libertem- se das in
._, atividades éontribuindo para o esplêndido sucesso atingido. Foi tra- 'que o partido está deveras p'rati- fIuencias extranhas, aligem os' a

balh.o de' equipe. Porisso perfeito. Postas de lado divergências do em diversas alas e cadá uma
. d

" ventllJ'eiros e resolvam com patri-
políticas,

'

e,squecidos naturais desentendimentos, Caçador, como e 88 possue um candidato que·
'

'

_ otlsmo este' seria problema, poilil
um só homem, proporeionou aos demais municípios catahnenses ambiciona passar quatro anos [;Ias S Pão 'aulo pOllsue entre os seus

edificante exemplo. {ôfas poltronas dos CamposiElisios. fi-lhos inumeros homêns de válor

Regressei do Congresso empolgado com a marcha do ru- Ao lado de tudo isso, vemo!! e dispostos aos maiores-'sacrifici08

ralismo em Santa Catarina e entusiasmado com o município de um- Governador honesto e bem para- continuarem este grandioso
Caçador. Nas cartas seguintes pretendo tecer comentários sôbre' i.ntencionad�, é verdade, m�s {ra-, progresso, real orgulho de. todos

ó futuroso município _ o, homem, a terra e a economia .:;. cote-, co e inexperiente, manobrado pe- os brasileiros.

jando-o com o nosso, estabelecendo paraI.elo desvantaJ'oso paTa
los politicos e pelo Catete .. S, Ex-

• - t" t' d' ,São estes 011 votos que fazem to, -
n,ós, sem dúvida, mas do qual havemos de fruir muitos benefí- CIa. nao eS.8 acos uma o com as .

l'd I'
. . ,-d-· dos 08 brasileiros, de norte á sul.

cios e ensinamentos.
I es po ltlcas e assim vem sen o

um joguete nas: mãos das velhas esperando que.os seus irmãos pau-
, Cordialmente, .

d P T B P S T:\ listas solucionem tão magno pro-
.

AROLD'O r"ARVALHO.
raposa� 0'i'... o .. u, ou

b d h
"" mesmo de outros partidos. lema a m"l or maneira passiveI.

Com tal atitude S. Excia. tem
O. C. R.

'

contribuido 'ainda mais- para au-
------.------------...,;;;---------�

mentar a c.onfusão. De tal situa
ção quem tem tirado basiante
proveito é o sr. Ademar de Bar
ros que vê assim- aumentadas as

Buas. probabilidades de fazer do
-Soverno de S. Paulo um tram

polim para o Cstete. Tambem o

sr. Janio Quadros tirou algum
proveito mas não soube conser

va-Ia POiM 8S suas atitudes ulte
riores lhe roubaram toda :a chan
ce de exito; (_(li ele castigado, pe\
la sua desmedida ambição e, no

momento atuál, a sua situàção é
. . critica e, talvez, o obrigue a desis
tir PQrque, ao que tudo indica,

FONE, 1� CIROULA AOS. SABADOS

Problemas
Sucessórios

::::;?í'?

-NOTAS POLITICAS
NEREU - General sem

Exército ..•
A1bino vive a falar em-- "es

trondosos sucessos", '''adesões
recebidas", Hapôio errcorrtra
do", "PSD o maior partidinho
do sul do mundo" e' outras
baboseíras que tais, Só um cego
não constata o desaparecimento
gradativo do PSD em nosso mu

nicípio.
Hoje, ' em Canoinhas, há re

manescentes do PSD. O Verea
dor pessedista_ e ô Diretório do
PSD de Major Vieira, integram
a UDN ja há muito. Em Major
Vieira o PSD não conseguiu

estará fadado
fracasso.

ao mais completo

Concurr"encia Publica para construção 'de um

8arbaquã
. Coletivo para extração de Herva Mate

Cab_endo à COOPERASIVA DE PRODUTORES
DE MATE "CANOINHAS" LTOA',;,dar execução ao mesmo;
pede aos snrs. Construtores interessados que· depois dos
entendimentos e esclarecimentos' necessarios fornecidos
no escritorio da mesma; apresentem sual? propostas par�
imediato inicio e breve conclusão do mesmo no lugar
AGUA-VERDE.

As propostas devem ser apresentadas até' o dia
20 do 'corr'ente:

, Doenças
-

dos olhos, ouvidos, nariz e garganta
-

DR. ANTÔNIO SA·LIBA
)

Com cU,tsos espécializados na Argentina
R�ceit� de óculos. Operação das amigdalas, por

processo modex:mõ)
Tratamentos e operações dentro' da especialidade

exClusivamente -

Atenderá em Canoinhas, no Hospital Santa Cruz
de 15 a 30 de mar;o. Da� 8 ás -1 � e das 14 ás 17 horas.

elementos para formar-um Sub
,Diretório nem prometendo Cr$_
5.000,00 a certa pessôa.'. Na ci
dade e, em muitos pontos do
interior" ja há muito tempo, são
registradas adesões de elemen
tos que votaram no' PSD e a

bandonaram o partidó.
O PSD em todo o municipio,

perde terreno. Em muitos dis
tritos e em diversas localidades,

, já não existe, praticamente.
Não se' trata de afirmação l

para a�m,"r efeito eleitoral para
impressionar. É a realidade núa
e crúa-Qualquer pessedista rea

lista, conhecedor da situação po
lítica municipal, concordará co

nosco. Albino, diga-se a verda
de, faz o que deve fazer: pro
cura ocultar a situação real, não
pode admitir, publieamente.: o

fracasso das hostes de Nereu.

Nereu sabe disso tudo. Têm
um fichário e informações fieis
sôbre a situação em todo o.Es�
tado, município por. município.
Daí o seu visivel interêsse .por
um acôrdo, com !I UDN. Nereu
não desconhece que só o PSD
não conseguirá elege-lo nem de

putado federal, quanto mais se

nador!
Mas, voltemos a Canoinhas:

em Major Vieira o PSD desa

pareceu; em Papanduva, com a

adesão do Coronel Severo de
Almeida e dos senhores Narciso)
Cuebert, Jovíno Erriídío" e ou

tros à UDN, ficou o partido re

duzido à ínexpressívidade; em

Paula Pereira só há diretórios
e eleitorado da UDN e do PTB;
Três Barras, o velho baluarte
pessedista, com o 'fechamento
da Lumber perdeu 50% do seu

significado politico e o pequeno
eleitorado que lá permanece é
dividido entre UDN,PTB e PSD;
em Feltpe Schmidt, urna ude
nista, foi constituido um Dire
tório integrado por' elementos
de "Bela Vista do Toldo" e

"São Pascoar', além de 4 ou 5
cidadãos residentes no novo

Distrito, respeitáveis mas, nio
eleirores, e por outros que es

calados sem previa consulta .es�
tãG recuando. '.

Sinceramente, e·u não sei on
de o

>
sr:'Albino Budaot vê pes

sedistas ... A não ser que a grande
indústria do Dr. Fernando tm

Três Barras seja I,lma olaria des
tinada ao fabríco de soldados
para o 'exército oe Nereu ...

"Notas Sensacionais"•••
Major Vieira, Papanduv& e

outros distJ itos, em breve da-,
rão "notas sensacionais" ••• Es

perem e verãó!

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13-3-1954CORREJO DO NO�R�T�E ___:;_::_ -_-�-___,-..;...-..--;-------------

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de CaPrefeitura Municipal de Ca-
noinhas, em 14 de' dezembro de- -nhas, em 1Q._ de dezembro de
1953. 1953 ..

Portarias, de 3 de novembro
de 1953. �

.

I.
I

-Ó,

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoínhss, no uso de suas atri-:
buições resolve:

Conceder Licença
a' Otilía Herbst, ocupante do

.

cargo de Professor Complemen
tarísta, padrão J, do Quadro U::
.nlco do Município, com exercí
cio na Escola Mixta de Campo
das Moças, para assinar-se Oti
lia Herbst Cordeiro, em virtude
.de haver contraido núpcias com
o sr. Albertino Cordeiro.

Conceder Licença
De acôrdo com o artigo 163,

do Decreto-lei n", 70.0., de 28/10./
1942.

a Otilia Herbst Cordeiro, 0-

eupante do cargo de professor
Complementartsts, padrão J,.. do
QUàdro Unico do . Município,
com exercício na Escola Campo

. das Moças, por 90. dias, a contar
de 3 de novembro de 1953.

Designar
De acôfdo com o lartigo 89,

do Decreto-lei n". 70.0., de 28jlD/
1942.

Irene Ignachewski, não titula
da, para substituir a professôra
Otília Herbst Cordeiro, regente•

da Escola de Campo das Moças,
distrito da séde. a contar de 3
de novembro de 1953, com a

gratificação diária de Cr$ 16,0.0..
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 3 de novembro de.
1953. --

Ass.: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário.

Decreto n? 75, de 5
zembro de 1953.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal

.

de
Canoinhas, . usando das atribui-"
ções que lhe confére o artigo

.

74, item 1° da Lei Orgânica dos
Municípios.

de de-·

Decreta

Artigo .

1°: A cobrança das
rendas constantes da Lei Orgâ
nica para o exercício de 1954,
far-se-á nas épocas estabelecidas
em Lei e de acôrdo com a le
gislação em vigôr.
Artigo 2°: As tabélas explica

tivas das despesas fixadas pará
o exercício de 1954; de acordo
com a Lei n. 24.9, do corrente
ano, são as que com êste baixam

Artigo 3°:· Este decreto entra
em vigôr no dia I de Janeiro
de 1954, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, em 5 de dezembro de
1953.

.

Ass: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares

Secretârío,

)

Decreto de 14 de dezembro
de 1953. '

Benedito Terezio de Carvalho
JUAior, Prefeito Municipal dê
Canoihhas, no uso de suas atri
buições resolve:

Exônerar-
De . acôrdo com o par�grafo

1., alínea a, do artigo 92, do
Decreto-lei n. 70.0, de 28-10.=1942

Orlando Nascimento do cargo
de Jardineiro,' do Quàdro Uni
cO do Município, a cuntar ,de 15
de dezembro de 1953.

II

Ass: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

Decreto de 16-12-53.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoínhas, no uso de suas atri
buíções resolve:

Transferir
De' acôrdo com Os artigos do

Capitulo VIII, do Decreto-lei n.
70.0., ,de 28-10-1942, Boleslau Kwí
ecien do cargo de Operador de
Máquina, para o carg';? de Dire
tor da Secção de Máquinas, pa
drão Z, do Quadro Único do.
Município, adotado pela Lei n.

2:40.; de 23 de novembro de 1953

Prefêitura Munícípal-de Ca-.
noínhas, em 16 de dezembro de
1953.

Ass: Benedito Terezio de Car
valho Junior Prefeito .

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

,

Portada de 16-12-53.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
,Canoinhas, no uso de suas

atribuições resolve:

Admitir
De acôrdo com o Decreto-lei

n. 79, de 16 de junho: de 1945

Osmario Rodrigues Martins
para, na qualidade de extranu
merário mensalista, exercer a

função de Motorista, referência'
XI, com salário mensal de Cr$
1.10.0.,00; c'0nfo,rme Lei n. 241, de

, 24 de novembro de 1953.,
Prefeitura Municipal; dê Ca

-rihas, em 16 de dezembro de
1953.

Ass: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito.

. Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

Podaria de 16-12-53.
'.

Benedito Terezio desCarvalho
Junior; Prefeito Municipal de
Canoínhas, no uso de suas atrí
'buíções, resolve:

Admitir

De acôrdo com o Decreto-lei
n. i9, de 16 de julho de 1945

Waldemar Carlos Stange pa
ra, na qualidade de extranurne.
ráríó mensalista, exercer a fun
ção de Zelador de Cemitério,
referência II, com salário men

sal de c-s 60.0.,0.0., conforme Lei
n. 241, de 24 de novembro de
1953.

Prefeitura Municipal de Canoí
nhas, em 1.6 de dezembro de
1953.

Ass: Benedito Terézio de Car
valho Junior � Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

Portaria de 16-12-53.

Benedito Terezlóae Carvalho
Junior, Prefeito Municipal·. de
Canoinhas, rio úso de suas atri
buições resolve:

. '. �

Admitir,
De acôrdo com o Decreto-lei

n. 79, de 16 de julho de 1945.

Frafl(�ü:co Müller para, na qua
lidade de extranumerário. men
salista, exercer ii função de

. Motorista, referência XI. com o

salário mensal de· Cr$ 1.10.0.,00.
Lei n. 24'1, de 24 de novémbto
de 1953.

Ass: Benedito Terezio de Car
valho Junior - Prefeito.
Osvaldo Ferreira Soares,

Secretário.

Portaria de 16-12-53.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri-
buições resolve:

'

Admitir

De acôrdo com o Decreto-lei
n. 79, de 16 de Julho de 1945.

Erotídes de Oliveira Quadros
para, na qualidade de extranu-
.merárío mensalista, exercer

_

a

função de Motorista, referência
XI com o salário mensal de
Cr$l.lOD,DD; conforme Lei ri. 241-
de 24 de novembro de 1953.

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

Ass: Benedito Terezio de Car- "

valho Junior - Prefeito..

Osvaldo Ferreira Soares.

Secretário.

Decreto de 16-12-53.

8'�bédito Terezio de Carva
'uíd Júniot', Prefeito Municipal
<de· Canoínhas, no uso de suas

atribuições resolve:
.

Exonerar

I De acôrdo com ô'parágrafo 1.
alínea b, do artigo 92, do De
ereto-lei n. 700, de 28-10-1942,

.

Francisco Müller do cargo do
Motortsta, padrão-O; do Q�adro
Uni co do Município.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 16 de dezembro de
1953.

Ass. Benedito Terezio dt! Car
valho Junior - Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares ..
,

Secretário.

Decreto de 16-12-53.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito- Municipal .de
Canoinhas, no uso de suas atrí-,
buições resolve:

""-,
Exonerar
De acôrdo com o parágrafo 1.

alínea b, do artigo' 92, do De
creto-lei n. 700., de 28-10-1942.

.\
Waldemar Carlos Sbmge do

cargo de Zelador de Cemitério
padrão H, do Quadro Uníco do
Município.

, #
..

Prefeitura Municipal de Canoí-
nhas em 16 de dezembro de 1953

"As!: Benedito Terezio de Car
valho Junior : Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

\

Oportu�idade
Casas e datas à venda,

no perímetro urbano. Pre- /

ços convidativos.

/ Procurem o snr,.

Coury, nesta cidade.
Feres

-

Tamanho GIGANTE
0.85 m x 1.77 m (1.5m')

FA(!;IL TRANSPORTE - MADEIRAMENTO LEVE
COLOCAÇÃO SIMPLES

CONCESSIONARIOS: .

Empreza Industrial e Comercial "fUCK" Lida.
RUA CAETANO COSTA. 4 - TELEFONE 140 '

CANOINHAS - Santa Catarina

_.

Juizo de Direito da Comarca de-Canoinbas
E D_I T A L

De praça para venda e arre-
.
gistfo Imobiliário desta Comarca,

matação dos bens penhoradoe ia sob n° 20.771; terreno este avalia-
JOSÉ DRANKA JÚNIOR, nos do a razão' de "7'" (sete centavos)
autos de Ação Executiva, que lhe e todo por Cr$ 42.350.0.0. (quaren
move JOSÉ RICARDO DE JE- 'ta e dois mil e tresentos e cincoen-

, SUS, na forma abaixo: ta cruzeiroe): E. quem os bens
quizer arrematar deverá compare-

O Dr. Lourenço Rolando Ma- cer no lugar,
.

dia e hora acima
luceli, Juiz de Diteito da Comar- mencionados, send« eles entregues'
ca de Canoinhas, Estado de San- a quem mais der e maior. lance

.

ta Catarina. na forma da Lei. etc.- oferecer acima' da avaliação depois- .:»

Faz saber aos que o presente de pagos no _ ato I.l preço e {ls cusEdital virem, dele conhecimento tas da arrematação. podendo en- ( I
tiverem. ou interessar possa, que tretauto dar fiador idôneo por três
no dia 12 de março próximo en- dias. O presente Edital será afixa
trante, ás 14 horas, no Forum, no. do no lugar de costume e publiEdifício 'da Prefeitura Municipal, cado três (3) vezes no jornal "Cor-
o porteiro dos auditórios levará a reio do Norte", desta cidade na

. público pregão' de....venda e arre- forma da Lei. DADO e passadomatação a quem mais der e maior
nesta cidade de Canoinbas, aos

lance oferecer acima do preço da 'quinze dias do mês de Fevereiro
avaliação de 42.350.,00'0 seguinte. de mil novecentos e cincoenta e
imovel: Um terreno com a area quatro.'
de 605.000 (seiscentos e cinco mil

Eu Rubens R. da Silva. Escrivão.metros quadrados), situadu-no lu- '( ,

, o escrevi.« .

gar "Taquarisal", dêste Município
e Comarca, demarcado devidamen- Lourenço Rolando Maluceli
te e confrontando. se, a partir da Juiz de Direito
barra do Rio Barra Mansa, pelos Está conforme o otigiual, do
'fundos com terras de Francisco d f'que, ou e.

;Maria das Virgens, e pelos lados' 5 F
. ---....., 1954Cauoinhas, 1 evereiro ne.,

com terras de Eduardo Pinto, Ana
Mariá das Virgens 'e Odorico COB- Rubeos Ribeiro da Silva
ta; devidamente transcrito no Re-

'

-Escrivão-

Edital de Proclamas '

Seba8ti�o Grein Costa, Escrivão de 1-936. domés!,ica.; S6!teiI'� e ":
d P Of]

.

I dR' t CI' sidente neste distrito filha ilegiti- ,e az e ICla o egls ro -

, ,_..

-

. ,. ma de Estanislau Faincz e devil de Major Vieira, MUOlClplO Dona Emilia Muchinska,
e Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc. Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem tiver conhecimento de
existir -algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.

E pára constar e chegar este
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar.
Major Viei.ra, 18 fevereiro ?e 1954

Faz 'saber que pretendem casar,

Miguel. Loíka e Ilda Faincz ele,
natural deste Estado nascido nes

te Município, no dia 5 de �aneir.o
de 1936 Lavrador, solteiro, domi
ciliado neste Distrito, filho legi-'
timo de Haracem Loika e d-e
Dona Madalena Kochevicz Loika
e ,residentes ne8te� distrito. Ela,
natural deste Estado. nascida nes

te distrito no dia 30 de Julho
Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil
•

/

. Sociedade Beneficente' Operária
.

Concorrência P�lra Arre�damento da Séde Provisória
Em conformidade com o contrato existente, convido os inte

ressados a se candidatarem ao arrendamento da "Séde Provisória"
dentro das seguintes condições:-
/

I) - Ser sócio quites com Buas mensalidades;
2) - Adquirir, por compra, o estóque e 'demais pertences do
atual Zelador;

".3) - Assinar contràto em cartório competen_te, pelo prazo
de um (1) ano .

Ohlervação:- As propostas deverão ser apresentada�, por. es

crito e em envelope fechado; a Diretoria, da Socle�ad�. ate o dIa 15

(quinze) de março próxirno, às' 18 (dezoito) horas, lO::hcando o valor
do aluguel ou'arrendámento que pr{ltende pagar à Sociedade mensalmente.

.

Canoinhas, 17�de fevereiro de 1954
OSVALDO KOCH - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
----------�------------------�--------------------------------------------

Esquadrias' Santa Cruz S. A.
"Assembléia Geral Ordinária"

1 a Convocação
Ficam, pelo presente, convocados os Sr�. acionistas desta so

ciedade, para reunirem-se em assembléia geral ordinária, ,a realizar-se
no dia 2.9 (vinte e nove) de Março corrente, ás 14 'horas (catorze
horas) na séde social, no Campo d'Agua Verde s/n, nesta cidade, afim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 ° - Leitur-a, exame, discussão e deliberação' sobre o b.al�nço
geral; conta de lucros e perdas, contas da diretoria e parecer do Con
selho Fiscal, relativos ao exercício de 1953.

2° - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal para o exercício de 195;4.

3° - Assuntos diversos.

NOTA: Acham-se a disposição dos senhores Acionistas, no

escritório da sociedade, cito no Campo d' Agua Verde, os documentos
a que se refere o artigo 99 do Decreto 'L�i n. 2.627 de 26/9/1940.

\ Canoinhas, 1 de'Março de 1954.
/' ..; ....

ERICH HEDLER FRANCISCO WiLMAR FR.lEDRJCH
Diretor Gerente �m exercício

,

Diretor ,Comercial-
.. ,\

SAULO CARVALHO
Advogado

. Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 202

Canoinhas S. Catarina

DR.

Acor..deões
I

Todeschlni
Exclusivista nesta praça

•

. Empreza Fuck
Rua Caetano Costa 4 - TIf. 140

CANOINHAS 3-".

Dr."Aroldo '. Carneiro de Carvalho
ADVOGADO. - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas civeis e

comerciais � Direito industrial e legislação do trabalho .. Na

turalisações e títulos declaratórios - Causas criminais.

Escritório e Residência:
Rua Vida I Ramos Cànoinhas -

- Santa Catarina

........��MW�-�� I ...

I DR. GENTLLÉ�9��ES FILHO I,
Formad{) pela Faculda(le de Medicina da Universidãde de Porto

Alegre - Ex-Oficial �dico da Aeronáutica - Prática
nos Hospitais de Porto Alegre

-

Cirurgia e Clínica Geral -- Tr.atamento pré-nupcial e.
pré-natal -- Especializado em doenças 'de crianças

.

Consultório anexo à Farmácia Machado - Residência à

Rua Cél. Albuquer�flie - Fone 288 - Canoinbas - S. Catarina

::::::::::::::::::::::::::::::::::1==::1::::::::::1:::::::::::C::::::::::=:=:::::::::I::�=II:::::::: .

= f H
"

.

n

, 55 Ban(o Indústria e Comércio 'de Santa Catarina S. A. H
" "
" "

55 Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegrafico: c I N C O» :r
" "

ft . TAXAS DE D�PÓSITOS 55
" "

:: Contas ài Movimento· Contas a Prazo ::
55 �
:: A Disposição 3% a. a. Com avisó de'1"'20 dias 5% a. a. ::
n Prazo Fixo 6 mêses 5%% a. a. ::
" "

:: Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. ::
•• f ••

55 Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 100.000,00 55
.. � - ..

!! Agencia nesta cida'Cle à Praça Lauro Müller, esq. R. Majo.r Vieira 5!
" . �n Abra uma conta no "Inço" e pa_gue com chequei ii!: 1II ••• ,,;.s•••• lII•••••• ,.•• IIS as•• II•••••IIIII•••••••••� ••••••••IIf.··...•UJllaa. ::
•........= II••• M:••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••1••••.41.:11 _.:••

Irmãos Procopiak &
Via. Ltda.

Está comprando toros de
pinho, cedro e imbuia, pa
gando os melhores preços.
Melhores informações em

seus escritórios, à rua Vidal
Ramos, 69. Ix

� Vende-se·
<

Um caminhão F.6 C0m redu
zida tipo 1950 máquina nova,
pneus serniusados, com lona e

,
outros pertences, com ou sem

truck,
Um radio marca KRLAINE

6. válvulas para Luz.'
Uma bicicletaMonarck para

homem,
.

, Informações-com João B. Pa
checo, em Trê's' Barras.

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. 'Souza

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali-

.

anças, aneis em geral,
por preços razoáveis
Rua Eugenio de Souza

•

PERDEU-SE
Um macaco de caminhão no

trajeto Canoinhas - Três Barras,
gratifica-se a quem achou e en-'

tregar
.

na Serraria de Ludovico
Dambrovski.

-PROPRIEDADE
Vende-se uma situada quasl.

no centro da vila de Três Bar
ras; contendo uma casa de ma

deira coberta de telhas, com

duas datas.

Fazem-se .condiçêes. Demais dt'
talhes com João B. Pacheco. 2x

"Diário de Notlclas"
o matutino de maior tiragem, da

.

Capital da Repjblica
"A CARETA"

A revista mais popular do Brasil
I A venda na "Agência Lotérica",

Praça Lauro Müller
vindos do Rio por avião.·

<Contribuição voluntária do ··Correio do Norte"
em favor da bêa imprensa)

Vista-se d� acordo com

a estação, escolhendo
�t .

agora o seu raje
de linho

".I '"

Exclusivista' no Município'
João ,J. Periera
Rua Vidal R.mos sln '.

Caixa Postal 97 .. Fone: 298
CANOINHA'S

"K

AtTA QUALI�ADE
E DI-5TINÇAO

13-3-1954

Gov�r�o M�"ikipéll
/' -A;P .çr S T�I L A'S

.

No áto que nomeou JOSÉ
No áto que designou ALEXAN· BARTOLOMEU 'FEDALTO pa-

DRE 'NOVAK para exercer em ra _exercer o ·cargo de
. Fiscal,

Comissão o cargo de -Diretor do . padrão T, do Quadro Uníco do
O.M.E.R., padrão/Z-2, do ..Qua- Municipid, foi lavrado o seguinte:
dro Unioo do Münicipio, foi la- Na conformidade da Lei ir, 240,
nado o seguinte: Na conformi- de 23 de novembro de 1953, o
datle da Lei n... 240, de 23 de no- funcionário a que se refere ês
vembro de 1953, o funcionário a'- te titulo, passa a exercer,o car- .

'.

que se refere este título, pa�sa a. go de Fiscal, padrão R, do Qua.. "

exercer o cargo. em Comissão, de . dro Uníco do Municipio. "

Diretor do O.M.RR., - padrão Z,' Sec�etaria Municipal .dé\'Ca- •do Quadro Unico do Município. noinhas, 'em 31-12-19fi3. .'
..'

Secretaria da Prefeitura ,Muni- ,'o Ass�� Osvaldo Ferr�lra Soares.;_
cip,'l de Canoinhas.,em 31�12.1953._· Secretário. "

Ass. Osvaldo 'Féire'ir,a Soases->
Secretário. .,'

.

. '-
.

._�

No ato que iJo�eoti EbCARO
ALEIXO' MAYER para exercer

o cargo de Diretor de Fazenda,
padrão Z·2, do. Quadro Unico do
Município,

.

foi lavraM�o>seguipte:�
Na conformid,ade,_ da ,J;..ei n, 24�,,,de 23 de novembro de 1:953," o
funcionário 8;· qüé se refere êste.
título, pàssa a 'exercêr o cargo-de
Diretor de .Fazenda, padrão Z-3.
do Quadro Unico do Municipio.
Secretaria da Preíéitura Muni

cipal de-Çanoinhas, em 31-12-1953.

Ass.:
.

Osv'alàtr Ferreira Soares-
Secretário. ,

'

. Ass. Osvaldo Ferreira Soare�
Secretário .

:9::==::::::::::::::=::==:::=::::::::::::::I===I:::ác::==::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::
".

�III _:

n Dr. AristideS Diener ÜI: CIRURGIÃÓ DENTISTA R:: � H
li Raios.x - Pontes Moveis e Fixas) ii
G FH / �

55
'

Dentaduras Anatomicas fi LIN8E1HB ETAM
'ii Rua Vidal Ramos 5E de fama mundial
U CANOINHA� SANTA CATARINA ii' distribuidor exclusivo

r:::::mm::�=�=��':�m:::::I:m:::mmlm:m;:;:m:::::::::::m::::::::::::::::::::::::55 Casé).
.Eilita

�" -,

N.o;�áto 'q�e nomeou REI"NAL- No âto que nomeou MILTON
110 CRESTANI para exercer o . ALVES NUNES. para exercer o

cargo de Contador, padrã"0',,",Z-2, . càrgo de Escriturário do D.M.E.R.,
do Quadro Unico do Muuicipio, padrão U, do Quadro' Unico do
foi lavrado o seguinte: Na con- Município, foi lavrado o seguinte:
formidade da Lei u, 240, de 23 Na conformidade da Lei n, 240,
de novembro de' 1953, o funcioná- de 23 de novembro de 1953, o

h rio a que se refere este titulo, passa funcionário a que se refere êste
a exercer o cargo de . Contador, titulo, passa a exercer o cargo de
padrão Z, dotQuadro Unico do Escriturário do D. M E.R., padrão
Municipio. S, do Quadro Unico do Municipio.
Secretaria da Prefeitura Muni- Secretaria da Prefeitura Muni-

cipal de Canoinhas, em 31 de cipal de Canoinhas, em 31-12-1953.
dezembro de 1953. Ass .' Osvaldo Ferreira Soar!'ls-:;-".

Secretário .

No áto que nomeou CLEMEN- .

TINO ESTANISLAD PIECZAR-
,CKA para exercer o cargo de Te
soureiro, padrão Z, do Quadro
Unico do Municipio, foi lavrado
o seguinte: Na conformidade da
Lei n. 240. de ?3 de novembro
de 1953, o funcionário a que se

refere este tíJ,ulo, passa a exercer

o cargo de Tesoureiro, padrão X,
do Quadro Unico do Município,

Secretaria da Prefeitura Muni
cipal de Canoinhas, em 31 de de
zembro de 1953.

Ass.: Osvaldo FerreiraSoares=
Secretário,

Áss. Usvaldo Ferrejra Soares
Secretário .

No âto que nomeou MOACIR
JOSÉ LEMOS para exercer o car

go de Iuspetor Escolar, padrão T,
do Quadro Unico do Município,
foi lavrado o seguinte: Na con
formidade da Lei n, 240, de 23
de novembro de 1953, o funcio
nário a que se refere êste título,
passa a exercer o c,argó de Ins
petor Escolar,yadrão T, do Qua
dro Unico do Municipio..
Secretaria da Prefeitura Muni

cipal de Canoinbas� em 31-12-1953.
Ass.; Osvaldo Ferreira Soar�B

Secretário.

-No áto que �omeou IVILASIO
COELHO para exercer o cargo
de Agente Flojestal,-padrão T, do .

Quadro Unico' do Municipio,.' foi
lavrado o seguinte: Na conformi
dade da 'Lei n. 240, de 23 de.no
vembro de 19S3, o funcionário 8

'<lu€: se refere êste rítulo, passa a

exercer o cargo de Agente Flo
restal, padrão S, do Quadro Uni
co dó Municipio,
Secretaria da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, em 31·12-l953.
�" '00_

•

Ass. Osvaldo Ferreira S08re8-
,. Secretário.

'. '

No' átÇi' .que nomeou EDUAR
DO D� SOU�A para> exercer o
cargo de Porteiro-Continuo, pa
drão O, do Quadro Unico do
Municipio, foi lavrado o seguinte:
Na conforfnidade da Lei 'no 240,
de 23 de novembro de 1953, o.

funcionário a que se refere êste
titulo, passa. a exercer o cargo
de Porteiro-Continuo, padrão L,
do Qu_adro Unico do Municipio.
Secretaria Municipal de Ca

noinhas, em 31-12-i953.
Ass.: Osvaldo Ferreira Soares

-Secretário.

No áto que nomeou LUDO
MILA BOJARSKI para exercer
o cargo de Auxiliar de Secreta
ria,' padrão R, do' Quadro_Uni
co do Municipio, foi lavradô' o

. seguinte: - Na conform'idade da
Lei n. 240,. de 23 de novembro
de 1953, a 'funcionária a que se,
refere deste titulo, passa a exer

cer o cargo de Auxiliar- de Se
cretaria, padrão P, do Quadro
Unico do Município.
.

.

Secretaria da Prefeitura Mu
nicipal de Canoinhas, em 31 de
dezembro de 1953.
IAss. Osvaldo Ferreira Soares

-Secretário.

No áto que nomeou PEDRO
No áto que nomeou GILBER- _ PAULO PORTES para' exercer

TO O'AQUINO FONSECA para o cargo de Carcereiro, padrão
exercer o cargo de Escrituráriõ, K, do Quadro _Unico do' Muni-
padrão D, do Quadro "Unico do cípioJ foi lavrado o seguinte:Múnip.ipio. foi lavrado o seguinte: Na conformidade da Lei n.240,
Na conformidade da Lei n.' 240;

.

rIe 23 rle novembro de 1953, o
de ,23 de novembro de 1953, o

funcionário a que se refere êsfuncionário a que se refere êste
tít.ulo, pa'lsa 'a exercer'o cargo de

. te título, passa a exercer o car-

Escriturário, padrão S, do QUIl-, go de Carcereiro, padrão 'F, do'
dro Uoico do ,MuBicipio. Quadro Unico do Municipio.
Secretaria da Prefeitura Muni. . Seêretada da Prefeitura Mu-

cipal de Canoióhas, em 31 'de de- � nicipal de Canoinhas, em 311
zembro de 1953.' 12/1953.

Ass.: Osvalqo Ferreira Soares
-Seéretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grandioso' drama �qiIe' .será . apresentado no .Cine Vera Cruz, dia 21
___________......

.

__...;..... f/"
.

_

•

de· março

.ALBINO R.AUI},'BUDANT
.

.

. o fun cíonárío honesto'� labOTios6','b pa ti'íó;�� ardoroso, o..
contador que primava pelos 'cálculos perfeitos, o jornalista cons
ciencioso - sofreu radical metamorfose ao' saber da, derrota de
seu querido PSD, ao ver o nobre cidadão BEN�DITQ l'EREZIO
DE CARVALHO ,:rtJNIOR ser empossado festivamenteno .cargo de
Prefeito Munícípal, para o qual fôra eleito pela' vontade livre e

soberana dos canoínhenses.
.

......
.� :.- ..

".

, .. Çomo funcionário passou á deshonesto e preguiçoso.
'Nas horas

-

de expediente lia revistas e jornais, escrevia para o

Barriga-Verde, comentava .futeból, criticava o govêrno, desobe
d.ecia ordens do Prefeito, recebia verrciméntos e, . ainda', qUeria
ehimarrão com auditório ê oüifàs regalias. '.

"

. '.

Pafrióta. Sómente foi durante o govêrno pessedísta, qu;n':
do ajudou com artigos excitantes a confiscar rádios e motocicle
tas e levar para a prisão cidadãos dignos, do maior -respeíto e

consideração, cuja única culpa consistia em serem brasileiros cem

por. cento; mas descenderem de pais ou avós_estrangeiros. Hoje,
'

para êle, o único áto patriótico: fundação do Centro' Cívico "Dr.
Aderbal Ramos da Silva,', obra monumental do super deputado
Dr. Fernando Osvaldo de Oliveira. Fala-se que o Centro promo
verá sessão solene para tratar' de GRANDE FABR-IÇA DE CON-
SERVAS. Será verdade? .

-

I,

-

,

Como contador desaprendeu, não sabe mais fazer contas.
Diz êle -v no jornal. "Barriga-Verde", de quarta feira última, em
letras gradas:

.

OS OPERÁRIOS NÃO TIVERAM AUMENTO DE SALA
" aros E-O� FUNCIONARIOS FORAM BENE�ICIADOS COM

AU'MENTO QUE NÃO VAI ALÉM DE"'25%. PARA OS PRO·
FESSORES APENAS MAIS CEM CRUZEIROS.

-

-

. -

Para que tôdos possam admirar os conhecimentos aritmé
ticos do sr, Albino, or�anizamos o quadro subsequente, de acôrdo

_ com o aumento dos funcionários. 'por Lei sancionada' pelo Pre
,', ;feitó Benedito Terézio _ de Carvalho Júnior:
,- e.'

-: Vencimerrto antigó -., Novo Aumentó %
1 funcionário Cr$ 700,00 Cr$ 1.500,00 Cr$ 800,Q_0 114,28

,� '1 funcionár-io 1.300,00 2000,00 _700,00 53,84
i -funcionárfo .

1.300,00 1..900,00 600.00 - 46,15
. _ ;'2.ItIlIlCiQlilários L300,00' 1.80.0,00 z: 500,00 38,46

, f furiciônário 2,0.00.,00 2.800,00 800,00 40,00
2 funcicnários 1.400,qo "'.' . '1:900,60 500,00 35,71
1 funcionário

.

90.0,00 _ 1.2C'0,qa> _, 300,00 33,33
. 1 funcionário 1.800,00 2300,00 500,00 27,77-

1".. �.
• '.,' -

"', - -�
.

. '. .Onde os 25% do. senhor Albino? Aconselhamos ao senhor
. Contador -recordar "Problemas sôbr e porcentagens"."

De jornalista c�nciêncioso a mentiroso vulgar. Sabe
perfeitamente' que os operários municipais foram beneficiados pele.
Prefeita Benedito Terézio de

'

Carvalho Júnior, não só com au

meato de salários,_de um cruzeiro por-hora, como tambem, com

'habitação gratuita - o que representa auxílio mensal de 150 ii

200 cruzeiros.

,
-

I
I

_ Ele, o ALBINO - visitou a Vila Operária, onde de bôca
aberta, .queixo caído e olhos arregalados, viu alinhadas seis mo

destas, mas .alegres e confortáveis vivendas, onde vivem nossos
leais operárãos, .' ........

Outra gr.ande mentire: "Para os professores apenas mais
cem cruzeiros". Eis. ã realidade:

12 professores tiveram aumento de Cr$ 250,00
19 « « « de Cr$ 200,00
-'9- « « « de Cr$ 100,00

,
Os nove q!le tiveram aumento d� apenas cem cruzeiros,

sã_q pr()fessores. que foram reprov!,\dos em exames de habilitação,
ur:na ou duas vezes, e tão logo sejam aprovados, receberão au

mento de mais cem cruzeiros, confórme reza a Lei.

( .-0 ALBINO j:)ABE que os funcionários ,e operários muni
I, -Ci-páis nunca - em -tempo algum - foram tão beneficiados como

agora, 'nunca tiveram um -Prefeito que fôss� -tão generoso, bon
doso e amigo como b sr. Benedito Terez;o de Carvalho Junior.

-

ELE sabe que tod�s e�tão c.ontentes I admiram o s,eu DITO.

A VERDADE, A PURA VERDADE, é que o Jornalista
Albino Raul Budant voltou clà Ilha com grande vonfade de men

tir. Mentir. em letras garrafais e em longos, rouqüénhGS e des-
afinados discursoi.

--

OBSERVADOR

i "'

"4rno"
Enceradeiras eletricas simples e a('o

pIadas com espalhador de cera
"eletro-automatico"

Liquidificadores ARNO IV CenteI)áril) com inovações
exclusivas, modernas e f,uncionaes.

(

Radios; a luz e baterias
Radio fonografo

Um conforto no seu lar' "Pioneer"
Seu guia para um mundo de, prazer sonoro

J. C6>RTE
. Rua Vidal Ramos, 70.1

Caüoinhas
Fone, 125 Caixa Postal, 76

Santa Catarina

t Convite Missa
A Familia l·UDOVICO PIEC

ZARKA, per-, interrnedio do
"Correio do Norte", convidá seus

· 'parentes e as, pessoas de sua
amizade, para' assistirem ás San
tas Missas de um ano; em in
tenção de' sua inolvidável espo
sa, mãê e, sogra

Angelina Pieczaeka
/

a serem celebrãdas segunda
feira, dia 15 do corrente, uma

na'Matriz "Crísto Rei" ás i hQ:.
ras e, outra na Capela "Sto. Es
tanislau" de Rio Novo ·ás 8,30
horas.

.

Pela comparência a êsse 'ato
de amizade e piedade cristã,
antecipam seu comovido agra-.
dêciméntô. _

Precisa-se
2 ou 3' camise,iras. Infor

mações na casa das case

miras.

Edital' de' Proclamas
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Ci�_"
vil de Major .Vieira, Município
e Comarca de Canoinbae.sEstado
de Santa Catarina, etc,

Faz seber quepretendem casar,
Victor Latuchevski e Julia Hap
halski Ele, natural deste Estado
nasc-ido em este distrito DO dia 13
de dezembro de 1924 de profissão
LB'fftrdor, solteiro, domiciliado e

residente neste d i s t r i to,
filho legitimo de Antonio Lato
chevski e de Dona Josêía Lato
chevski e residente neste distrito

·

Ela, natural deste Estado nascida
em este distr ito no dia 12 de Fe
vereiro de 1923 de profissão do
méstica, solteira e residente neste
distrito filha legitima de Vicente
Raphalski e de Dona Francisca
Urbaneck, e residentes neste dis
trito.

Faz saber gue pretendem casar:

Leonides Simões de Oliveira e

Maria ,de Lourdes Oliveira. Ele
natural deste Estado nascido em.
este Municipio no dia 2 de Agôs
to de 1928 Lavrador Solteiro do
niciliado neste Estado filho legiti
mo de Primitivo Simões e Dona
Joséfa Alves de Oliveira residen
tes neste distrito. Ela, natural,
deste' distrito nascida neste ditri
to no dia 23 de iulho de 1929
doméstica solteira e residente neste
distrito filha' i1egitima de João
Pereira da Rocha e Dona Rami·

·

ra Franco de Oliveira residentes \

neste distrito.,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem tiver conhecimento de'
existir algum imp�dimento legal,
acuse-o para fins de direito.

E para constar e chégar este
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado n9

· lugar.
.

Major Vieira, 18 fevereiro de 1954

Sebsstião Grein Costa'
Ofici�1 do Registro Civil
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•

r Pelos,'Lares
,

e.Salõe�
decorrer da semana

ri�, filho- do sr. dr. Segundo de
Oliveira; sr. -Henrique Todt resi
dente em Cachoeira; srta. Terezi
nha Sumanoski; sra, Josefa Cone
guudes, esposa do sr. Amazires
Davet: o jovem Sylvio Bauer, do
comércio lócal.

Dia 18: A Viuva Sra. Berta
Schroeder; sra. Helena, esposa do
sr. Leopoldo Buba; Viuvá sra.

Julieta Seleme: Irene, filha do sr,
Paulo Voigt,
Dia 19: Sra. dna. Olga, esposa

do sr. Pedro Prim; residente em

Curitiba: sr. José Th. Kohler.

Aniversarjam-se no
, ,

'HÓ.JE: O jovem' Nilo -Baatos:
sr. AIr.iidio""'Zaniolo, rridustrial.

AMANHÃ:� Geny Maria, filha
do sr, Pedro P. Portes; Dna. E·

dith, esposa do sr. Nelson Cor
deiro, residente em Paula Pereira;
sr. Harry Grodt.

Dia 15: O sr. João Maria Cor
reia.residente em São João doa Ca�
valheiros; sr. Henrique Passos, de
União da Vitoria; o menino Wie
gando. filho do sr, Silvio WiJ
tuschnig.

.

Dia 16:
-

Helmi, 'filha do sr.

Henrique Waldmann, de Encruzi
lhada; sr. Benito G. Bastos; o sr.

Amazires Davet, sr, Jair Corte.

Dia 17: À. sra, doa. Helena,
esposa do sr. Generoso Prohmaun,
residente em Três Barras; dr. Ci-
riàco de Souza residente em Três
Barras; sra, Irene, esposa do sr,

Ernesto Zukow; 8 srta, Matilde
Wendt; o menino Osvaldo Hogê-

(

, 1 '

A todos os aniversariantes os

cumprimentos efusivos do "Cor
reio' do Norte".

REHHER
A BOA ROUPA

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

A RAINHA SANTA
Episodio glorioso da história de Portugal. Estrelando Auto
nio Vilar e Maruchi Fresno • Super produção Espanhola

-Corrt. da Série BANDIDOS DAS SELVAS

Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre - R E P R I S E

Amanhã - ás 17 horas - Improprio até 10 anos

ANDROClES E O LEAO
Com Victor Mature - Jea)) Simmons - Róberto Newton e outros

Amanhã - ás 20 horas - Improprio Jaté 14 anos

ANDROCLES E O LEÃO
28• Feira - ás 20 horas - -Imp. até 14 anos - R�PRISE

----_.-

3a• e 4a• Feira • ás 2Ó horas - Improprio até 18. anos

'Embrutecidos pela Violencia
Com Kirk Douglas - Virginia Mayo e outros-

-----

,

5a• e 68, Feira - ás 20 horas· Improprio até 14 anos

Paixões selvagens atiçadas no Atlantico Norte pelo ODIO ...

TRAIÇÃO ... E VIOLENCIA, é o que veremos em

COR'sARIO MALDITO
Um dos mais excitantes filmes da temporada

ELENCO: Dana Andrews - Carla Balenda· Claude

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


