
SR_ PAULO RITZMANN
Faleceu a 11 do corrente, repentinamente, quando re

gressava de Papartduva, onde fôra afim de participar das sole

nidades de instalação do novo município, o bemquisto cidadão
PAULO RITZMANN, há 34 anos residente entre nós e que de

sempenhou papel de relêvo na v-ida da comuna.

o

Conhecido pelo seu coração bonissimo e pelo seu espí
rito público, era um autêntico varão de Plutarcho. Um dos.fun
dadores da Sociedade Operária, do Clube Concordia, da Socie
dade Ginastica, foi Gerente da Cooperativa de .Mafe, Vereador

Municipal, Juiz de Paz do Distrito da Séde e Vice Presidente

da Associação Rural de Canoinhas, entidade à qual ele dedicou
os ultimas anos da sua vida, colaborando na hercúlea tarefa
de imprimir novos rumos à vida agraria do município.

O passamento do- ilustre cidadão teve dolorosa reper
cussão em todo o território do município.

O sepultamento teve lugar a 12 do corrente, com grande
acompanhamento e homenagens do Govêrno Mun'icipal, do
Juizo de Direito, da Associação Rural, de entidades recreativas
e de enorme massa popular. 'A beira do túmulo o sr, Àroldo
Carvalho proferiu oração de despedida e de homenagem dos

Iavradores de Canoinhas ao inesquecivel companheiro.
Sentidas condolências à famífia enlutada.

Caria a um lavrador
Meu bom amigo.
.Restou sem exame e sem nenhuma observação, na rápida

análise que, fizemos sôbre a terra e a gente de Caçador, um as

pecto digno de atenção: o comportamento do povo do próspero
'município do Oeste, no que tange à política partidária.

A luta política em Caçador é acesa e apaixonante. A UDN

e o PSD
>

têm disputado em renhidos pleitos as preferências do
eleitorado. 'Houve uma vitória da UDN'por 17 votos; outra por
11. As campanhas pré eleitorais são agitadissimas, entretanto, co
nhecido o resultado do pleito, tudo muda como por encanto. Pos
tas de lado as quesilhas e os ressentimentos vindos da campa
nha, empossados os vitoriosos, todos trabalham em comum visan
do unicamente. o desenvolvimento de Caçador.

A Primeiro Reunião das Associações Rurais" lá realizada

ultimamente, à despeito de promovida pelo Govêrno do Estado,
foi apoiada, por todos os partidos políticos. Não houve quem in

terrogasse qúal a côr política do Govérnador ou do Prefeito. To

dos, indistintamente, procuraram colaborar com as autoridades,
visando o êxito do memoravel conclave.

Há, em Caçador.rínumeros exemplos frizantes, todos' de
monstrando que O· povo e os partidos prezam antes e acima de
tudo o desenvolvimento da terra. Assim ocorre na construção de
estradas e pontes; na edificação de escolas; na compra de cami
nhões ou tratores; na construção de uma usina hidro-elétrica. On
de quer que surja uma necessidade ou uma.reivindícação coletiva,
lá estarão todos, grandes e pequenos, colaborando com o Governo
sem cogitar da filiação partidária do Prefeito ou do Governador.

Quanta diferença! Que enorme distância medeia entre Ca

çador e, Canoinhas ... Já não tratamos da diferença de conforma

ção dos terrenos - do contraste das nossas chapadas com os mor

ro� do município do Oeste. No setor político não é menor a

dissemelhança...
-

<,
. Aqui, onde impera a politicalha prejudicial, fator de atra

zo, impecilho do progresso, há estradas fechadas para satisfação
de apetites políticos; há pontes 'cuja construção foi combatida ás

ocultas; há a preocupação de se' fazer imiscuir a politicalha em

todos os setores da vida da comuna,

Houve uma Exposição, em
sabotada, prejudicada, unicamente
se achava à frente da Comissão

filiado a um partido político.
Os adversários do Govêrno, afim de impedir e dificultar

o calçamento das ruas da cidade, só devem pagar as suas partes
mediante ameaça de cobrança executiva ... E' de se promover um

abaixo assinado pedindo ao Prefeito que NÃO calce as ruas ...

I A As�ociação Rural, que ontem contava 400 socios e hoje
têm mais de 2000; que dispunha de um patrimônio de 27 contos

e
.
hoje vai à casa dos Quinhentos Mil Cruzeiros, é «mal admi

nístrada» e «mal dirigida» pela simples ê única razão de que um

dos autores dó desenvolvimento da entidade é filiado a uma

corrente política...

setembro de 1953, combatida,
porque um dos homens que
organizadora do certame era

E assim é tudo em Canoinhas. Não há atividade, hão há

setor, não há nada em que não se meta a politicalha antes e de

pois das eleições, dia após dia, noite após noite, invariavelmente,

ince�santemente; ininterruptamente.
�
Para este ponto, meu amigo lavrador, eu solicito a sua

atenção: em Caçadornão campeia a politicalha de Canoinhas cuja
fama já corre o Brasil. Em compensação lá há progresso sem par,
há des�nyQlvimento, há riqueza.

-!'

,

Aqui o 'progresso que se verifica é muito mais lento; o

desenvolvimento da agricultura não tão expressivo: o índice eco-

nômico não tão elevado. ,...

. ,

"-
Não -resídirá na hidra da imcompreensão, do ódio e do

despeito; na politicalha desenfreada; na cega paixão partidária; no
doentio interêsse político, uma explicação para o fato observado?

/

, Medite à respeito, ..:meu· amigo lavrador e chegue ás suas

conclusões.
'

Com um aperto de mão,
AROLDO CARVALHO.
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festejos assinalaram a -instalação
Município de Papanduva

A ch��a?a do sr. Esmeraldino Maia de Almeida - A atrdiêricia de instalação do
Municipio - �rande ch�rrascaqa �opular - O hasteamento do Pavilhão Nacional

na Prefei'tura e a Inauguraçao do retrato' do Governador do Estado _.

Júbilo popular - Discursos. Outras Notas
A 11 do corrent:, conforme fôra I Benedito Teréz'io de Carvalho Ju- Coletor Estadual e de todas as

amplamente anunciado, �eve lugar- nior, Prefeito Municipal de Ca- de.mais autoridades do ex-Distrito,
em Papanduva, a solene instalação noinhas, recebeu a' entrada da

.

d
' VIam-se comerciantes e industriais,

o município há pouco criado. cidade, grandes manifestações de colônos e operários, mulheres e

Ás dés horas da manhã, em júbilo e de aprêço. Os escolares crianças, todos estimulando o Pre

obediência ao programa elaborado formados e grande massa de po- feito com a sua presença, conta

chegou à cidade vizinha e irmã a pulares aguardava as autoridades. giando-o com o seu entusiásmo.
comitiva oficial de C�noinhas, a Depois dos cumprimentos foi o Assinalamos, na recepção, a pre

cuja frente ia o 'MM. Juiz de ,Sr. Esmeraldino Almeida saudado sença do Sr. Severo de Almeida

Direito da Comarca, Dr. Lourenço em brilhante e empolgado impro- o venerando progenitor do pri
Rolando Maluceli, com a incum- viso pelo Revmo. Padre João'Ze-' meiro Prefeito de Papanduva que,

bência legal de instalar o novo lesny, ex-Vigário da Paroquia, pre- emocinado, irradiando entusiasmo

município em audiência pública. sente ás solenidades como convi- veio abraçar seu filho ás portas,
Em companhia da autoridade ju- dado especial. Alem do Intendente da cidade.

diciária o sr. Ésmeraldino Maia Distrital, Sr. Jovino Tabalipa, do Do local da recepção ao Grupo
de Almeida, prim�iro Prefeito de Delegado de Policia, Sgt. Lidio Escolar, as autoridades e o. povo

Papanduva, anteriormente nomea- João. Ferreira, do Fiscal Exator, _ seguiram a pé pela rua principal,
do e empossado perante o. Exmo.. Sr. Otávio Pechebela, dos Snrs. seguidos de dezenas de automo-
Sr. Governador. do Estado e o Sr. Juizes de Paz, Escrivão Distrital, (continua na 6&. pagina)

Grandes
do

�ere�le: '1l��SS SmM[

raná é um peso constante na

balança do Brasil.
,

A maneira mais eficiente de
diminuirmos -o custo da vida, é
produzindo. - e tal fator de pro
dução, no meu modo de ver, é

dispensar a nossa atenção para
os homem, do campo, ouvíndojas
suas aspirações, tratando-os com
todo o carinho, cooperando com

eles em todos os setores onde
h o u ver dificuldades governa�

Continua na 6. página li
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parece um ditador. Senao vejamos: alem •

de estar distribuindo criminosamente o dinheiro dos associados,
ainda destrói o que não deve e constróe aonde não deve. Des
tr6i os armazens quando a safra se aproxima. Constróe um bar

baquá coletivo, em terreno carissimo, quasi dentro da cidade,
A quem vai servir esse barbaquá? Talvez para os que vão ba-

I
nhar-se nas aguas sulfuroras da sonda terem aonde aquentar-se
ap6s_ o banho frio.

•

Canoinhas, 23 de abril de 1954

(as) Antonio Sant' Ana

.... Su .a .-;

EU VI O NORTE DO PARANÂ
ALFREDO GARCINDO

Tive .a feliz oportunidade de
recentemente visitar o Norte do

Paraná, zona de Maringà e Mu

nicipios. Habituado que estou
com a nOSSR pouca lavoura.fiquei
deveras entusiasmado e me sen

ti mais brasileiro, ao ver que o

nosso cabloco tambem conhece e

se interessa pela agricultura. Até
aqui, o 'mundo inteiro quando
se referia ao Brasil descoberto

por Cabral, costumava dizer mi
norativarriente «Brasil, gigante
adormecido» - todavia agricul
tura organizada como vi, é uma
parcela que permitirá <> levan
tamento economico do Brasil,
visto que o gigante adormecido
encontrará na agricultura, base
suficientemente sólidã para se

tornar uma Nação potente e res

peitada no mercado. internacio
nal. Eu vi na zOlla de Marmgá,
belissimas plantações de café,
arroz, milho e algodão tão bem

organizadas e distribuidas que
merecem mesmo que desperte
mos o nosso entusiasmo. Que
despertemos para a Agricultura.
Me senti emocionado ao ver li

cabloco plantar com capricho,
entregar-se de corpo e alma a

terra. A agricultura é o alicer
ce .para a industría € para o

c o n s equente desenvolvimento

comercial, Parece que o para
naense e demais patrícios que lá
se 'encontram, compreenderam
perfeitamente que a agricultura
organizada, é O· sustentáculo da

Nação. Maringá possue, apenas
6 anos de vida. Vinte Bancos

mantem suas agencias funcio
nando com bastante movimento.
As melhores casas comercias,
atacado e varejo, possue ainda
a cidade. Excelentes prédios de

alvenaria, pequenas industrias,
ruas calçadas, estradas largas e

amplas, com muitos trechos pa
virnentados, Maringá apezar de

.

sua- pouca idade, foi considera
da pelo turista como. a Califor
nia do BrasiL Não quero so

mente me referir a Maríngá,
porque progresso. se nota em to

das as cidades e patrímoníos por
, ond e passei Tudo vive e se agi-

ta em tôrnoda agricultura. Ver
dadeiras fortunas e elevadas so-

, mas estão empregadas na terra.
Quando em' outros Estados o

capitalista vive de juros banca-·
rios, no Norte do: Paraná a ter
ra recompensa os' homens que
a ela dão atenção e a cultivam.
A agricultura é ali a estrela lu
minosa que" ilumina o resto do
Brasil.

O Norte de Paraná não é a

terra de aventureiros que .nós
do Sul ouvimos falar. É, sim,
terra, onde a lavoura encontra
quem néla queira trabalhar.

O café do Norte d� Paraná,
tem sido o impulsionador de to
do o. progresso, Tambem não
devemos esquecer que outros
cereaes, como por exemplo o ar

roz, constitue tambem uma ri

queza inesgotável, A terra é re
cuperada em todos os 'sentidos.
Tudo dá, mas hà necessidade de
muito amor a ela, e, isso foí o

que notei naqueles patrícios hu
mildes.

Outro elemento. importante no

Norte do Paraná, é o transpor
te, que dá escoamento. a toda fi

'

safra de café e arroz, Existem
numerosos armazéns que ser.

vem para depósitos durante a

safra, O Ministério da Agricul
tura dispensa tedo o cuidado .e

atende qualquer reinvidicação
daquela gente, pois sabe que' a

agricultura lá merece atenção.
A Agricultura no Norte do. Pa-

, \

Canoirihas têm novo

Promotor Público

Dr. João' Carlos Ramos
Promovido da Comarca lito

rânea de «São José" para a de
Canoinhas, por áto recente do
�xmo., sr, Governador do Esta
do, assumiu as funções de' Pro
motor Público da nossa Comar
ca o jovem Bacharel João Car-

los Ramos. de reconhecidos do
tes intelectuais e morais, figura
que honra o Ministério Público
Catarinense e há de enriquecer
as tradições da Promotoria de
Canoinhasr. antes ocupada 'por
homens da estatura de Lauro

Lopes, Edgard Pereira e Rubem
Costa.

«Correio do Norte», dando re
gistro à justa promoção e à pos
se de. novo. Promotor Público da
Comarca, deseja-lhe, êxito e fe

lícldadés ,pessoais, assegurando
lhe propósitos dedesinteressada
colaboração com a causa da Jus

tiça.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FABRICA DE ESTOFAMENTOS

ERNESTO FISCHER
XARQUEADA CANOINHAS - S. CATARINA.

Grupos estofados, solá-cento
colchões de crina vegetal

e de capim por

ATACADO E VAREJO

DiVAS os 650,00
Colchões de Mola

2x (solteiro) .Cr$ 500,00
/
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SAUL0 CARVALHO

Advogado
Escrítorío

.

e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 202

Canoinhás S. Catarina

DR.

"

Oficina. Relâmpag.o
"JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
• 'Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - CAHOIHHAS - Santa' Catarina·

Prefeitura Municipal de Canoinbas - 4viso-
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público que du

rante o mês de ABRIL, se procede nesta Tesouraria e nas Intendên
cias de Tres Barras, Papanduva, Major Vieira, Paula Pereira � Pos
to de Arrecadação de Felipe Schmidt, a cobrança dos seguintes im
postos e taxas:

IMPOSTO DE LICENÇA (continuação para Industriá e Comercio
2. trimestre; IMP. S/INDUSTRIAS E PROFrSSÕES, 2. trimestre;
TAXA DE FlSCALISAÇÃO, 2. trimestre; IMPOSTO PREDIAL,
1. Semestre; IMPOSTO TERRITORIAL. 1. Semestre; TAXA DE
LIMPEZA PUBLICA, 1. Semestre e IMPOSTO DE LICENÇA,
(Renovação de Matricula de Cães).

No mês de MAIO a cobrança será acrescida da multa de 10%
e nos meses seguintes 20%.

Canoinhaa. 19· de m�rço de 1954

C. PIECZARKA - Tesoureiro.

I
AVISO

Proíbo terminantemente a
.

caçada em' meus terrenos
situados no km. 6. inclusive
aos meus amigos a quem ti
nha dado ordem verbal.

Não me responsabilizo pe
lo que possa acontecer aos

. infratores do presente aviso.

NENE TABALIPA

EDilAL
Carvalho. - .Testemunhas: JOÃO
SABATKE,brasileiro, casado in
dustrial, residente em Rio d'A

reia; MODESTO ZANIOLO, bra
sileiro, casado, industrial resi
dente nesta cidade; ZACARIAS
DE LIMA, brasileiro, casado, fa
zendeiro, residente nesta cidade.

(a) A. C. de Carvalho. - DESPA
CHO. - DEFIRO O PEDIDO
DE FLS. EXPEÇA-SE MA�DA
DO, digo, EDITAL. - Em, 7-1-54.
(a) Maluceli, Em virtude do que
mandei passar o presente Edi
tal que será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez,

nos jornais lccais «CORREIO
DO NORTE» e «BARRIGA VER

DE» e uma vez no Diário Ofi
cial do Estado. DADO e passa
do nesta cidade de Csnoinhas,
80S dezenove dias do mês de
Janeiro de mil novecentos e cin
coenta e quatro. Eu,(a) Rubens
R. da Silva.Escrivã« o escrevi.

(a) Lourenço Rolando Maluceli
Juiz de Direito.

Está conforme o original, do
que, dou fé.

Canoinhas, 19 de janeiro de
1954.

Rubens Ribeiro da Silva > Es
crivão.

O Dr. Lourenço Rolando Ma

luceli, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas. Estado de
Santa Catarina, na forma da

Lei, etc.

Faz saber a quem interessar

possa que por parte de MARIA

ROSA DA SILVA foi apresen
tada a seguinte petição: «Exmo.
Snr. Dr. Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, S/A." Ma
ria Rosa da Silva, brasileira, sol
teira, doméstica, residente no

lugar «Rio' d'Areia, dêste Muni
cipio e Comarca, por' seu advo

gado dativo (doc. n. 1), infra as

sinado, legalmente inscrtto na

Ordem dos Advogados do Bra
sil, Secção de Santa Catarina,
sob n. 360, com escritório nes

ta cidade à Rua Vidal Ram03,
n. 700, vem pela presente, na

qualidade de mãe e tutora dos
menores puberes Ce linda Fabrí
cio dos Santos e João Maria Fa
bricio dos Santos, expor a Vossa
Excelência o seguinte: a) que vi
veu em concubinato, mais. digo, .

durante mais de vinte anos, ncs

lugares "Toldo», «Rio dos Poços»
e «Rio d'Areia», todos de Canoí-

nhas. com TOBIAS FABRICIO
DOS SANTOS, falecido em 23
de janeiro de 19'53, conforme re

gistro de óbito sob n 3.369, feio
to no Cartório do Registro Cio
vil dêste Distrito da Séde, a fls.
299 do Livro n. 8, certidão jun
ta aos autos do processo de a ('

rolamento n. 1710, registradoa
fls. 48v/49 do Livro n. 3 da Es
cri vania do Civil e Orfãos da

Comarca; b) que dessa união re

sultou os nascimentos dos me-

ncres «JOÃO MARIA FABRI

CIO DOS SANTOS"-, em 28 de

lVlaio de 1939 e "CALINDA FA

BRICIO DOS SANTOS», em 15
de Julho de 1936, como se vê
das inclusas certidões de batis
mo (docs. n. 2 e 3), eis que os

menores não foram registrados;
c) que a peticionária sempre se

conservou fiel ao seu compa
nheiro e protero, de digo, e pro
tetor, de cujos filhos 'sempre
cuidou com dedicação e carinho;
que sendo solteira a peticiona
ria e tambem tendo falecido em

estado de solteiro o pai dos me

nores, a investigação de pater
nidade é permitida (Cod Civil,
Art. 363, ns. [ e Il) à peticioná
ria, para demonstrar a verdade
do alegado, protesta por todo o

Tem bom gosto?
_

genero de provas admitidas em
.

.

,. direito, principalmente pela in-

Tome Café ·S. tereza quirição das testemunhas abaí-
ti xo arroladas, depoimento de pos-

.

siveis réus e pela juntada de do
cumentos que no correr da ação
apareçam. Assim, A. esta com

os inclusos documentos, vem pro
por a presente ação ordinatià de

investição de paternidade con

tra os herdeiros incertos do fa
lecido pai natural dos mE'nores

.

«CALINDA» e «JOAO MARIÁ»,
pedindo a citação por Edital dês
tes e a pessoal do representan
te do Ministério Público, sob pe-

.

na de revelia, para o fim de
ser declarado, por sentença o re

conhecimento da filiação; nos

termos dos artigos 363 ns. I e

II do Código Civil, para todos
os efeitos de direito. Deferimen
to. Cancinhas, 5 de janeiro de
1954. (a) Arolde Carneiro de

Governo Municipal
Portaria de 8- 3-1954

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de \

Canoinhas no uso de suas atri
buições resolve:

Conceder Licença
.

De acôrdo com o artigo 167
do Decreto-lei n 70Q, de 28-10-42
A Terezinha Correa Agosti

nho ocupante do c a r g o de
Professor com Habilitação, pa
drão F, do Quadre Unico do

Município com exercício na Es
cola Mixta de Arroio Fundo,
por 270 (duzentos e setenta dias)
para tratar de interesses parti
culares, sem vencimentos, a

contar de 1 de março de 1954.

Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 8 de março de
1954.

.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

, r
I

Portaria de \3-3-1954
,.

Benedito Terezio de Carvalho <,

Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri
buições resolve:

Conceder Licença
Miguel Malakoski, ocupante

do cargo de Fiscal Lançador.
Padrão T, do Quadro Uníco do

Municipio, <durante 60 dias para
tratamento de Saúde, a contar
de ) 2 de março de 1954, com

vencimentos integrais
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 13 de março de 1954

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

Para séus anuncios.?

"CORRE�O DO NORTE"

Oportunidade
Casas e datas à .venda.

no perimetro urbano. Pre

ços convidativos.
Procurem o snr. Feres

Coury,' nesta cidade.

"Diário de Noticias"
o matutino de maior tiragem da

Capital da República

"A CARETA"
A revista mais popular do Brasil

I' A venda na "Agência Lotêeiea",
Praça Lauro Müller

vindos do Rio por avião.

I (Contribuição voluntária do "Correio do Norte"
em favor da b6a imprensa)

Otima Oportunidade Para

Empate de Capital"
Loteamento na cidade de Join

ville. Peçam informações e ve

jam com

ALFRIWO GAR-CINDO - Nesta
Cidade.

Vende-se
Vende-se à Rua Coronel AI·

buquerque s/n uma casa tipo
bungalô com agua encanada,
motor, serviço �a nitario etc. .

Tratar com o sr. J. J. Perei-

ra, na agencia Renner. 1 x

LOUÇAS e mais LOUÇ!\S

na Casa Erlita

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

l-F a r m a c i a O I i ve i-r a
[specialidadt:s Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de ·Beleza de Helena

Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

IArtigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

Vista-se de acordo com

a estação, escolhendo
ainda o seu traje

de linho

Exclusivista no Município

João J. Periera'
Rua Vidal Ramos s/n

Caixa Postal 97 .. Fone- 298
CANOINHAS ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assuntos, Militares '\_
'<,

. Por preço de ocasião 1 casa

Edital com frente de alvenária em ter-

reno com area de 20x40 (1 da

'ta) sita á rua Paula Pereira n.

430. Propriedade localizada ao

lado do novo Edificio dos Cor
reios f' Telégrafos e defronte a'

" Farmácia Oliveira. Ótimo ponto
J6sé Padilha, Elpidio Vicente de comercial na-principal artéria de

Lima, David Firakoski, Sebastião ,lCanoinhas a 60 metros da Pra-
.

Calistro, Lourival Ferreira. Davi �Dr. Oswaldo de Oliveira.

Rodrigues de Matos, Francisco Tratar com o Sr, Ludovico Bo=
Silva, Joaquim Bueno, Zacal·ias

ra _ na firma União Madeireira.
Leopoldino dos Santos, Raul Ro
drigues Lima, Henrique Pape, Se
bastião Weike, Adalto Ferreira,

IErmelino Torquato, Jovino I}odri
gues do Prado, Lysandro Munhoz,
João Maria Ferreira de Souza, An
tonio Martins, Dinarte Gonçalves
da Silva, Sebastião Vieira Bisca
lho; Ludo�ico de Matt0s, Arnaldo
Torres,

.

Osvaldo de Goss. Gonçalo
Lourençó,' Sabastião da Silveira,
Pedro dos Santos-Lima; Joaquim
F�rnandes dos Santos, Eduardo

/M�seika, Gabriei Antunes de' Li-
'<,

ma, «Antonio de Oliveira, Edvin
Juraczch. José Geremias. Felicio
JSczepanski,. Fabricio V�eil'a,' Pedro
Franco dai Silva; Adão Wenggen,

I - De�em comparecer na De
legacia de Recrutamento, anexa a

Prefeitura .Municipal, os cidadãos
abaixo, afi� 'de tratarem de seus

iateresses militares.

Um presente comprado na

Casa Erlítá
sempre agrada

IMPUREZAS DO SANGUE

UIXIR Df H06UfIHA:
AUX. TRAT. SIFILlS

Vende-se

Julio Bueno, Romão Mazorovicz:
José Fráncisco Mártins, Turibio
Pires, Alfredo Pscheidt, João Ma
ria Vicente; Francisco Seidler. Jo
sé Demczuk, Porfirio Prestes, J0-
sé Augusto Cavalheiro;Pedro Chi
koski, Dinarte Marques de Oli
veira, Sebastiãô' Vieira Griten, Ar
tur Bolduan, Valentim Lourenço,
Benvindo Ribeiro, André Dembins
ki, Pedro Menegolo, Joaquim Hi
lario dos Santos, Olympio Affonso,
Antonio do Prado, Ladislau .Demc
zuk, Manoel Silva, João Maria�AI

.

ves Teodoro Marchiniak, José Ma-
chado, Manoel Antonio de Oli�ei
ra, José Julio Porfirio, Úcta via de
Oliveira, Natalia da Silva, Joaquim
Leandro, José i'\�tista da Silveira,'.
'Francisco João Droszdek e Herci
Iio dos Santos.
II - Os cidadãos acima men

cionados, deverão comparecer com

urgencia, os requerimentos não �é
gularizados no prazo de 30 dias,
serão arquivados, isto é, 'perderão
o direito de receber o certificado
de reservista.

Canoinhas, 6 de abril de 1954.

CARLOS NOGUEIRA
. r

2° Ten. Del. 148 D, R.

Industria, de Madeira Alberto Tokarski S. A.
Assembléia Geral Extraordinaria. Edital deConvocação

São ,convidados os Senhores acionistas da INDUSTRIA DE,
MADEIRÁ ALBERTO TOKARSKI S.A: para a AsselIlbteia Geral
Extraordinaria, que deverá rt;lalizaI:_-se na sede.sociàl á rua Caetano
Cósta s/número' oé�ta .cirladfl, de Canoiohas, no dia 25 (vinte cinco) de
:�bril de 1954, ás' 13 (treze) horas, afim de deliberar sobre a seguinté

." ..

,

ORDEM DO DIA.
I - A-preselltllçâ(J, dis�lIgsãD e gprovação do Relatorio da Direto·

ria, Balanço Geral eIICt,,.n,d.o em 31 de Dezembro de 1953 e demais
docurnf'lItos e Pareepl' ti .. (:ollselho Fiscal;
Jl

'

- Eleição, dt, 1lH'lIdJrllS para formarem o novo Conselho Fiscal
par,a -u excercicto' de

,

! l)'i 1;
III - Outros assuntos de interesse da, Sociedade.

AVISO
Acham-se à disposição dos' Senhores Acionistas, no séde·scial, 08

documentos, a que se refére o Art. 99, do Decreto-Lei Nr. 2.627) de
26 de Setembro de 1940,

Canoinhas, 17 de Março d'e 1954.

João Tokarski - Dire,ior Presidente:
Pedro Tokarski - Diretor Comercial.

. José Tokar'ki - Diretor Industrial.
"

"'-

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

,

Secção do Estado d!, Santa Catarina, sob n. 360) (

Inventários, cobranças, contrabs e outras causas civeis e

comerCIais - Direito industrial e legislação do trabalho - Na

turalisações e ,iítulos declaratórios - Causas crimina�s
, Escritório e Residênci�:

f<ua Vidal Ramos qanQinhas Santa Catárina

"Arno"
Encerad'eiras eletricas simples e a('o

pl?das com espalhador de cera

"eletro-automatico"

Liquidificadores ARNO IV C�ntenáril) com inov�ções
exclusivas, modernas e funcionaes.

Radios a luz e' baterias\ ,

Radio fonografo \

Um conforto no seu lar "

Seu guia para um mundo de prazer� sonoro

..

"Pioneer"
,J.. CORTE'

Rua Vidal Ramos, 701

CariOinl'las
Fone, 125

,

Caixa Postal, 76'
\

'Santa Catarina

Governo Municipal
Decreto de 4-3-l!954...

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

Dalila de Melo Kuchner do

cargo de professor não titulado
padrão D, do Quadro' Unico do

Municipio, a contar de 1 de
matço -de 1954.

�

Remover

De acôrdo com o artigo 72 do
Decreto-lei n. 700 de 28,10-1942

Alice Cunha Machado, ocupan
te do cargo de professor com'

'Habilitação, padrão F, do Qua
dro Unico do Municlpio, na Es
cola Mista de Paciencia Néves
distrito da Séde. para Escola,
Mista de Sereia, distrito da Sé
de, a contar de 1 de março de
1954.

'

Remover
Alzira Rincon, ocupante do

cargo de professor complemen
tacísta padrão' HI dó Quadro
Unico do Munícipío; da Escola
Mista de Sereia distrito da Sé
de, para a Escola Místa de Pa- '

ciência Neves, distrito da Séde

Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, em 4 de março de 1954
Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito'
Osvaldo Ferreira Soares

Secretário

Decreto n. 78 de 4.:3-1954.
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de.
Canoinhas,

-

no uso de suas atri
buições, Decreta'

Artigo 1. Fica prorrogádo até
odiá 15 do corrente, mês o pra
zo para pagamento, sem' mul:ta
no corrente exerciçio, o Impôsto
de Licença \(carroças automoveis
etc)
Artigu 2, Este Decreto entra

rá em vigôr na data de _sua

publicação revogadas as dispo
sições em con trário .. ,

'Prefeitura MUl'licipal àe Ca
noinha::o, em 4 de março de 1954
Benedito Terezio de Carvalho

Junior· Prt-"feito
'Jsvaldo F, Soares Secretário

Decretos 4- 3-1954.

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

Exonerar:
De acôrdo com o pars$rafo I

alínea b, do artigo, 92, 'I:recreto
lei n., 700 de 28-10-19,42 .

,- W:aldomiro Helko do cargo
de Jardineiro padrão O, do an
tigo Quadro Unico do Municipio

,

Exonerar:
Alberto Paul do cargo de jar

dineiro, padr ão O,
..

do antigo"
Quadro Unico do Municipio.
Prefeitura Municipal de Ca-

noinhas, em 4 de març.o de
1954.,
Benedito Terezio de Carvalho

Junior - Prefeito MunicipaL
Osvaldo ,Ferreira Soares

Secretàrio

Portaria's de 4-3-54
"

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

'

De acordo com o Decreto-lei
n. 79, de 16 de junh_o de 1945

'Waldomiro Helko ,para na

qualidede de extranurnerádo
mensalista, exercet o cargn de
jardineiro,' referencia XI, com"

salário mensal de Cr$ 1.l00,00,
:conforme LeiMunicipal n.241 de
24 de novembro de 1953.

•. Admitir
Alberto Paul pará na qUl'lli-

24-4-1954

Junta de Alistamento Militar de�CaDoiDbas
E'DITAL

I - Devem comparecer 'na De
legacia de Recrutamento, anéxa a

Prefeitura Municipal, afim de re

tirar seus certificados. de reservis-
. ta, os' cidadãos abaixo discrimina-
30s.
II -,Os certificados que não

forem procurados no prazo de 30
dias, a contar da data da publica
ção, serão remetidos a 163 C. R.
onde serão arquivados.

ISENÇAO:
Gentil Maciel Ferreira, Pedro

Lechon, Genesio Nascimento, JCJa
quim Alves, Antonio Bueno, Al-'
cides Liberio dos Santos, Achiles
de- Lima, Alexandre Lepchack;
Amadeus Rodrigues, Aristides Del
ler, Carlos Rodrigues Dias, Cas-j,
semiro Slugoviecki, Domingos Cla
ro, Dorvalino Becker Primo, Er
vin Funka, Eugenio Porta, Fre
dolin ,Alves" Isidoro 1ourenço, lri
neu Iarrocheski, Hermes Schubert
José de Lima, José J'uvenaI Bue
no, José Steklain Filho, João Mau
l'lClO .Felski, João Batista Pazd
ziora; João Maria de Lima; João
Simão Mendes; José Carlos de
Castro; José Pires de Oliveira; Ju
lio Alves Figenio; João Alves Da
vid; Leopoldo Schiessl; Laurindo
Padilha; Lauro Marques; Manoel
Alves da Cruz; Nestor Pereira;
Nailor de Oliveira; Nereu Medei
ros -de Lima; Naciso Nozykowski;
Paulino Martins do Nascimento;
Paulo Karoleski; Paulo Palivoda;
Pedro Zielinskij" Paulino Senchuk."
Sebastião de Lima; Teofilo Var
verisack: Vitor Alvt;s Cardoso; Vic
tor dos Santos; Vitor Torquato;
Vito.r Pereira; Walfrido Gonçalves
da Maia.

3a CATEGORIA
Francisco dos Santõs; João Pau

lo de Lara; Basilino Medeiros; Pe
dro Szernek; Audino Krochmalny;
'Jo�é Martinevsky; Maurilio Alves
Affonso; Pedro Dziedricki; Eurides
'Pereira; Ivano Manoel Joaquim;
José Pedrosc:> Sobrinho; Adã0,Al
ves; Ladislau Vatras; Francisco Sei
dler; Alipio Rc)(lrigues; João Batis
ta de Moraes; João B-ªJan; Ped�o
Rihe.iro; João Maria A�háia, Jo·
villo Cavalheiro dos. Santos: José
Soares. José de Souza: Hercilio
de Dli,veira, Max [\/1aros. Amaro'
Go�lar. Alfl'epo Alves. Arvino Fer
nandes, Adriano Bedrech�ck, Al
berto Kmiecik AlfreloAlvesGrein.
Aristides Padilha dos Santos. Al
fonso Boge. Augusto l!idencio da
Costa. Alfredo Kraus. Anibal Pres
t.es de Souza. Alfrido Agtistin. A
lind0 Alfredo Winsche.· Aristides
Machado. Adão Borek. Amantino
Carlos de Cas,t�o.p>Alfredo Manoel
do Nascimento. Anselmo Ferreira
dos-Santos. Antonio Ferreira Pres
tes. Antonio Batista' de Oliveira
Filho. Antonio, Correa. Antonio
Machado. Antonió de Ramos. An
tonio B�cher Sobrinho, Antonio
Kuchnir: Antonio Lapi�hinski.-An..
�tonio Buenó de Faria. 'António
Balão. Antonio Pereira. Balltazar

.

Smangozewski. o Benjamin Belen.
Benedito Bueno. Bento 8ueno de
F a r i a, Bernardino larrocheski.
Brasilio Machado Pereira. Bel�i"
ro Alves. Carlos da Silva. Glemeri
te Humeniuka. ClemeVfi�o Lemes
Gonçalves. Custodio :Rodrigues de
Carvalho. Demetrio Mariano Oles

kowif�' David Much�loski. David

dade de jarâinejrC), �xtranume-'
rário mensalista, exercer a fun
ção de jardineiro referência XI
com salário mensal· de, Cr$
1.1 00,00 conforme a Lei Muni
cipal 241 de 24. de novembró'
de 1953. /

Prefeiturà Municipal de Ca
noinhas, em 4 de março de
1954.

Benedito 'ferezio de Carvall'io
Jupior - Prefeito �_

Osvaldo FerrEira Soares
S�cretário

1

Woginhaki:
Dorvalino Prestes de Souza, Do-'
mingos Rocha, Davi Miranda,
Deolindo Gonçalves Ribeiro, Di
nor Optz, Daniel Fuck, Eduardo
Sanchuki, Estephano Papadiuk,
Edefrido Alves Elias, Eduardo :Vi
eira, Euclides Marques dos San
tos, Ernesto Pereira de Assurnpção,
Evaristo Pedrelli, Euclydes Woite
xem, Euclides Alves>David. Emí
lio Bueno de Oliveira, Eduardo
Bomfim, Emilio Alves David; Eu
rides Alves dos Santos,. Ervino
Barrankievicz, Eromino Glevinski,
Francisco Melinski, Francisco Vi
eira, Francisco Domanski, Fer
nando, Bilinski, Frederico Correa,
Felipe Góss, Felix Soek, Felicio
Nhepes, .Francisco Stackoviak,
Francisco Luiz de Oliveira, Fran-

. cisco Ianskoski, Geraldo Guaraldo,
'

Gabriel Haldi, Guilherme Carlos
Wünsche, Gabriel Prestes, Gerhald
Tobermaun, Hugo Schuvitzki, HeI·
muth Hank, Hanibal Padilha, Hen
'rique de Barros Neto. Ignacio Vo
.ginback, Ignácio Novack, João
DomingosBueno. João Pinto, João
Sant'Aua, João Gouvea. João La
pchenski, João Rodrigues Filho.
João Antunes. João Gonçalves de
Almeida. João Franco da Silva.
.Ioão Schauek, João Massaneiro.

.

João Rogaleski. Joaquim Tabor-
da Joaquim Jurigles de Carvalho.
José Krachinski·· Jósê .Barnabê
Bento. ;José· Perick.' José- Hodri
gues de Lima. José Stelzner. 'Jo·- - '!

sé Ressel. Jo�é dos'. Santos Mar
tins. José :Ferreira' dos SatltoB.

'

José Pires de Lima. J�sé de' É'àr-
ros Franco. Jose Massaneíro. Jo-
sé Appolinari<, Ht;lnriS}ue:Junp
Machad@. Julio Noiekovski.. Ju'-
lio Gaspecza.ck. Julj�l Pecini' Ba�,
tista. Juzua Pires de ;Lima. Jor-
dão Beniamin 1.l.amos. Juvino Du
{fede Juvino Jungles. Jovino Eu-,
frasio. Jovino Leffeck. Jovino Ri
cardo de Jesús. Jovioo' Mal:tinil;
Juvil10 Wenggeo BIlp.Jl"; .Juyenal'
Rodrigues; Juvenal da Silveira
Colaç(l: Lpão But.ovinH: Lp'"lardo
Gapski; Luiz Qr'ibnvski: Lfll!fo.
Martill� BaIliOS Rihei,..;:· LftlH),·li-
,nõ de S .. IIZfI; Lui7. Ah'"l' ri!' Qli
veira LHdi"lall FI'ITPil'a .1 .. RfllTtlS;
Luiz JV!fldlfú!n da� Npv.'.,: 1"11111.nel

.

Varga:;; Manoel Alv('[; Marharlo;
Manoel Ft'rnanrlt'� Veiga: Miguel
Alves Martins, 1\/figuel Bial(�Aki,
Nabor Bup.nó; Nivt'ldo Alvp.s EliHs,
Nestor Lourenço; Nar('izo Duffeck.
Nalalió Munhoz Pires Bati�ta.
Oracidio Borgelil Muniz. Oscar Bue
no Paul9 Tkacz. Pau'lo Orszllliak,
P�dro Tkacz, Pedro Oripka, pe-
dro Moreira. Pdro Lemos, Pedro,
Saldanbà; ,Pedro r,�ma�go, Pedro
Ferreira de Lima, Pedro Holleil,
Perciliano ·de Matos; Pedro Kogg,
Pedro Hilario dos Santos, Pedro,
Jesn's de Lima,' Pedro Seukiu, Pe-
dro P!llivoda; Pedro Alves, Cava
Iheiro,.Haul d0s Sa'Qtos; Sebastião
W!"ngue Ribei�o. Sebastião Eer-�
reira Chaves. Sebastiãe Leal.· Ser-
gio Ribeiro do's Santos, Step'hallo
Gurzynski, Sergio Stemposki, Sil
vestre Woiciekovski, Sebastião d'e
'Oliveira Franco. Tomé llodrigues
Calistro, V.ietor Veiga, Vit,or Stem
poski, Vitor de Souza Pre�tes. Vi-
tor :L!l.!0cheski; Vicente Jie,ntar8.
Waldemiro rle Barros, Walfrido
Ribeiro, Walfrhio ,Baptista Fra
gozo, Zacharias, Lia'boa e Zigmont
Schumo,:ski. <,j .•

'

,

Canoinhas, 20 de abril de 1954..

CA.RLOS 'NOGUEIRA
2?

RENNER
A SOA ROUPA.

,

�.';IiiI'�
IIIIII
iii'
1 ij �

Vende-se
\

Um. arado 'IRud Sack" nqvo
nO 7, preço de ocasião. Tratar
a rua Paula Perejra, ,819; casa

de Fruts"s com Rarol Nunes. 3x
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NO'RTE

/ REGISTRO CIVIL
Maria Góss Glinski, Escrivã

de Paz, do Distrito de Paula
Pereira" Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Gatarina.

Faz saber que pretendem casar

Pedro Rincão e Natalia Grús
Gaissler. Ele solteiro, lavrador
natural de Jararaca desta Co
marca residente n e s t e dis

trito, -onde nasceu aos 22 de
Fevereiro de 1929, filho de Vi
cente Rincão e de Maria Belins- .

ke, ele falecido. Ela solteira, do
méstica na tural e residente nes

te distrito onde nasceu aos 7
de 'Julho de 1934, filha de Au

gusto Gaíssler já falecido e de
Maria Grús.

Paula Pereira 8 deAbril de 1954.
Maria Góss Glinski

Escri vã de Paz

Alois Karasinski, Escrivão de
Paz e Oficial do Hegistro Civil do
município de Pspanduva, Comar
ca de Canoinbas, Estado de San-
ta Catarina,' etc.:

.

Faz saber que pretendem casar:

Basilio Sereniski, natural deste
.

municipio, nascido em 6 de janei
ro de 1931, de profissão matei
neiro, estado civil solteiro, domi
ciliado e residente em São Tomaz,
neste municipio, filho legitimo de
Estefano Sereniski e de Serafina
Sereniski, e Catarina Chupei. na
tural de Rodeio, deste municipio,
nascida em 12, de novembro de
1935, de profissão domestica, ea·

tado civil solteira, domiciliada e

residente em Rodeio, neste mu

nicipio, filha -,Iegitim� de Onofre
Chupei e de D. Marià ChupeI.

Faz saber que pretendem casar:

Antonio Greschuk, natural deste
municipio, nascido em 11 de de
zembro -de 1921, de profissão la
vrador, estado civil solteiro, do
miciliado e residente em Pinhal,
'neste municipio, filho legitimo de

.

João Grescbuk e ele D. Parasque-
via Greschuk, e Aloiza Bonczkos
ki, natural deste mllnicipi�, nas

cida em 29 de outubro de 1925.
de profissão domestica, estado ci
vil solteira. domiciliada e residen
te em Pinhal. nestemúnicipio.Ti
lha ligitima de Estanielau Boncz
koski e de D. Maria Barran

municipio, nascida em 4 de mar

ço de 1930 de profissão domêsti
ca,-estado civil solteira, domicilia
da e residente em Monte Caste
lo, neste municipio, filha de Li
cia Fernandes.

Faz saber que p-retendem casar:

João Boeno de Oliveira, natural
de Augusta-Vitoria, municipio de

Mafra, nascido 'em I, de Ieverei
ro

-

de 193U, de profiseão lavrador, -

estado civil solteiro; domiciliado e

residente em Rio da Serra, neste

município, filho legitimo de João
Boeno de Faria e de D. Maria
Boeno. de Oliveira, e Hilda Mou
ra, natural de Duque de Caxias,
municipio de Itaiopolis, nascida
em 11 de novembro de 1936, de

profissão domestica, estado civil
solteira, domiciliada e residente
em Pinhal, neste município, filha
legitima de Lourenço Moura de
Bona e de D. Antonia Gonçalves
dos Santos.

(
Faz saber que pretendem casar;

José Kurlapski, natural de Taior
zinho, deste município, nascido em

5 de março de 1928, de profissão
operario, estado civil 'solteiro, do
miciliado e residente em Tunelan
dia, neste município, filho legitimo
de Francisco Kurlapski e de D.
Felicia Kurlaspski, e Josefina da
Silva, natural de Moema, muni
cipio de I,taiopolis, nascida em 28
de novembro de 1932, de profis
são domestica, estado civil soltei
ra, domiciliada e residente em Tu
nelandia, neste município, filha de
Geronimo Soares da Silva, e -de
D. Deolinda Rodrigues.
A presentaram os documentos e

xigidos pelo Art. 180 Ns. 1 à 4'1
do Código Civil. Se alguem sou

bel' de. algum impedimento opo
nha-cna forma da lei. Lavro o. 2
presente para ser afixado no lugar- 2
de costume desta Escrivania de 2
Paz do Município, e publicado rro . 2
jornal Correio do Norte da cidade 2
de Cenoinhes. .J'

Cartório de Paz de Papanduvà,
8 de abril de' 1954.

ALOIS KARASINSKI

Ofiei,al do Registro Civil

Sebastião Gre!n Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Município

Faz saber que pretendem casar: e Comarca de Canoinhas; Esta-

Cornelio José de Almeida. natu- do de Santa Catarina, etc.

ral, de :�.. raranguâ, distrito de Ma- FHZ saber que pretendem ca-
- racajâ, nascido em 14 de setem-

sar: Est�nislau Malakovski e
.bro de 1927, de profissão Iarma- Teodozia Kondras. Éle natural
ceutico, estado civil solteiro, do- deste estado Canoinhas onde
miciliado e residente em Monte

nasceu aos 26 de maio de 1930
Castelo, neste município, filho Ii- lavrador, soltei ro domiciliado e

gitimo de José Caetano de Almei- residente neste distrito filho Ie-
da, e de D. Maria Rós. de, Ai· 'gitimo de Felíx Malakovski e,
meida, e Helena Blaszkowska, na- de Regina Malakovski, Ela na-
tural de Itaiopolis, nascida em 30 tural deste estado .' Canoinhas
de novembro de 1933, de profis- onde nasceu aos 11 de setembro

•

são domestica, estado civ,il'soltei. de 1933 doméstica, solteira do-
ra, domiciliada e residente em míciliadà e residente neste dis-
Monte Castelo, neste municipio, trito filha de Pedro Kondra e

filha legitima de Antonio Blasz- Regina Matakovskí.
kowski e de Aniela Blaszkowski.·

Fáz saber que pretendem ca-

Faz saber\ que pretendem casar: sar: Zacarias Fernandes da Cruz

Deziderio Sutir, natural de Fa- e Olivia Antunes, Ele natural
chinal, municipio de Campos No- deste estado Canoinhas, onde

vos, nascido em 'n de. Ievereiro . nasceu' aos 15- de Janeiro de

de 1935-, de profissão tratorista;"]" 1925, operário, solteiro domici

estado civil solteiro, domiciliado e liado e f.esidente neste distrito

residente em Viaduto Leão, neste filho de Pedro Fernandes da

municipio, filho 'Iigitímo de José Cruz e Maria Alves da Cruz

Sutir e de D. Cecilia Kucho, e Ela natural deste estado Canoi-
Catharina Scha,ikoski, natural des- ahas onde nasceu aos 12 de Ou:"

te municipio, nascida em 15 de tubro de 1925 doméstica, soltei-
novembro de, 1929, de profiesão ra domiciliada e residente nes-

domestica, estado civil 801teit�, do- te distrito, filha, de Fertnino An

miciliada e residente em Viaduto tunes e Francelina MariaMattoso.

Leão, neste rnunicipio, filha legi- Apresentaram os documentos
tirna de Jorge Schaikuski e de D. exigidos pelo Código Civil art.
Maria Lenecia. 180. Si alguem tiver algum 'co-

Faz saber que pretendem casar: nhecimento de' existir algum
impedimento acuse-o para fins

Antonio Rodrigues, natural deste
de direito. E para constar e che

mllnicipio, nascid,o ,em 18 de ou·

tubro de-1925, de profissão Rol. gar ao conhecimento de todos

dador mecanico, estado civil sol. lavrei ° presente que será afixa-
do- no lugar de costume e pu-

teiro, domiciliado e residente e'm
blicado no Correio do Norte.

Mnrte C8.stelo, neste municipio,
filll!, de Tereza Rodrigues, faleci.

.

Sebastião Grein Costa

.

da, e Ana Ribeiro, natural deste G:ficial do Registro Civil

24·4-1954

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS-
Balancete da· Despesa Orçamentaria referente ao mês de Dezembro, ,de: 1953
Código
Loé'al T I T U L 0,8

DESPES"� ORÇAMENTAR�I!_
Anterior I Do mês ! ....- Total

12.100',00 3.500,00 15.600,00
13.000,00 4.900,00 17.900,00

5.786,00 5.786,00'-,
!

1.992,00 1.992,00
2.476,60 45,00 2.521,60

<;

9.900,00 2.700;00 12.600,00

4.400,00 400,00 4.800,00

° 70 6

.

Despesas diversas
Esmolas a indigentes .

Assistência médíco-farmaceutíca a indigentes
94 3 Assistência hospitalar a indigentes
94 4 Sepultamento de indigentes
94 5 Assistência a presos pobres
94 6 .

'

Amparo à maternidade e à infancia
94 7 Postos médicos munictprds

EDUCAÇÃO PÚBLICA
AÚMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos' necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDARIO E

COMPLEMF;NTAR
Pessoal fixo
Vencimentos de professores d� escolas isoladas', sen
do: normalistas e ginasianos, padrão M a Cr$ 850,00;
'regente ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementarístas, padrão J, a Cr$ 650,00; não ti-
tulados, padrão I, a Cr$ 600,00

.

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

.

Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados; correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel
Substitutos de professores líceneíados de acôrtío
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇãO
Pessoal, fixo
Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas ,

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Ao Estado para rmanutenção do' Curso Ccrnplemen
tar anexo ao Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa

-,

a

"Escola Industrial de Santa Catarina por conta

dQ município
Bolsas escolares diversas

SAÚDE .PÚBLICA
• SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E ÁUXILIOS
Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do; Estado

) SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas .

Desobstrução de cOJ'regos e rios

Drenagem de terrenos alagadiços

o 70 7
° 73
° 73 1·
° 74
° 74 1

° 74 2
° 9
° 90
O 90 1
O 94
° 91 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2

_1 02
1 02 1
1 03
1 03 '1
1 1
1 II
1111
1 13
1 13 1
1 14
1 14 1

1 2
-i 24
i' 24 1
2
2 5
2
2

50
50 1

2 8
2 -84
2 84 .1

84 2
9
94
94 1
94 2

2
2
2
2
2
3
:i ()
:� 03
3 03 1
3 032
3 04
3 04 1
3 042
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3' 64 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

3 84 3

3 844
4
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94-
4,94 1
4 94 �

Auxiliar da Agência Municipal de Estatística -

Padrão R
.

Agente Florestal - Padrão T
Material de consumo
Livros e impressos
Despesas diversas

, Despesas de transporte de funcionários em
.

viagem a serviço .

Diárias a funcionários em viagem a serviço
.

.

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão O
Despesas diversas

'

Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
EXAÇÃO, E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇãO SUPERIOR
, Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão Z 2
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensílios
Material de consumo
Material de expediehte

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquísíção de talonários, livros, etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida 'ativa
-.-

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇãO
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SE,GURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS pE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo

,

Carcereíro - Padrão K

.
SUBVENÇÕE�, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po-

.

licial
-

Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)
ASSISTtNCIA SOCIAL

/'

2.887,40 74.516,10

9,766,ôo

172,50

710,00 3.646,Qo.

19.800,00
500,00

2.200,00

12,687,00

4.800,00
500,00

»< 370,50

24.600,00
1.000,00

2.200,00

13.057,50

9.000,00

-, 7.119,60
6.844,00
1.929,00

,4.004,50
548,90

�1.064,00

1.0'42,00
7.695,30

1.430,00
320,00 .

71.628,70

9.776,00.

772,50

2.936,00

7.700,00 .. 1.300,00

272.071,70 38.150,00 .: 310.221,70

25.966,40 2.500,00 28.466.4.e

7.433,40 2.600,00 10.033,4.0

<,

9.032,00 240,00 9.272.00

14.300,06 4.750,00 19.050,00

2750,00 250,00 3.000,00

7.119,60
6.844,00

, 1,679,00
3.363;50
54,8,90

17.204,00

250,00
64],00

3.860,00

542.00
7.695,30

1.430,00
3?0,00

500,00

4.830,00

2.800,00
17.500,00

I
-

r
1.200,00

1.900,40·1-3.500,00

4.830,00

2.800,00
18.700,00

15.400,40

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAt,
BANCO DO BRASIL SIA

'\
.

) "

Concurso para Fiscais-Visitadores
(EXCLUSIVAMENTE PARA _AGRÔNOMOS, ENGENHEIRO$,

, AGRÔNOMOS E VETERINÁRIOS)
l. O BANCO DO' BRASIL SIA.' faz público que, até

30-4-1954, estão abertas em sua Agência desta cidade as inscrições
para o concurso acima, a realizar-se em dia, hora e local que serão
oportunamente anunciados.

2_ O concurso constará de prova escrita (obrigatório o uso-

de lâpis-côpia ou caneta- tinteiro) das seguintes matérias:

1 - PRODUÇÃO VEGETAL
2 - PRODUÇÃO ANIMAL
3 - ASSUNTOS DIVERSeS
4 - DATILOGRAFIA

quando o candidato fôr agrônomo ou engenheiro-agrônomo. Quando
se tratar de veterinário, as duas primeiras provas serão substituidas

pelas de PRODUÇAO ANIMAL e DOENÇAS INFECTOCONTA·
GIOSAS E PA.RASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS_

3. Os programas e instruções para o concurso serão impres- '

sos em folhetos, para distribuição aos interessados, os quais poderão
obetê-Ios, bem assim maiores. esclarecimentos, em qualquer Agência
do Banco.

'

, 4: Na prova de VATILOGRAFIA "faoultar-se-â a\) candida-
ro a escolha da máquina entre ali seguintes: Remington, Underwood
ou L. C. Smith.

5. Os exames de PRODUÇÃO VEGETÀL, PRODUÇÃO
"-NIMAL (agrônomos) e PRODUÇÃO ANIMAL e DOENÇAS IN-

-'�

FECTOCONTAGIOSt\S E PARASITARIAS DOS ANIMAIS DO
MÉSTICOS (veterinários) terão caracter eliminatório e nessas disci
plinas serão aprovados somente 'os candidatos que obtiverem 60 (ses:"
senta) pontos ou mais em cada uma.

6_ A nota final para a classificação do candidato resultará
da média ponderada das notas conferidas a cada prova, toma ndo por
base os segu intes pesos:

AGRONOMOS
PRODUÇÃO V�GETAL., ... _ 3

PRODUÇÃO ANll\lAL ... _ . . .. 3
.

,

ASSUNTOS DIVERSOS _ . _ 2

DATILOGRAFIA __ . _ .. _ .. 1

VETERINARIOS
PRODUÇÃO ANIMAL . .'. 3

I'

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E PARASI
TARIAS DOS, ANI-MAIS DOMÉSTICOS 3
ASSUNTOS DIVERSOS 2

DATILOGRAFiA 1

7. As provas de PRODUÇÃO VEGETAL e PRODUÇÃO
ANI.MAL (�grõnomos) e PRODUÇÃO ANIMAL e DOENÇAS, IN
FECTOCONTAGIOSAS E PNHASITÁRIAS (veterinarios), compre
enderão dissertação sôbre um ou mais assuntos, do programa, (JO qual
deverão ser apurados o conhecimento técnico, a clareza e acêrto no

redigir.
.

•

c) - diploma de agrônomo; engenheiro-agrônomo ou vete

rinário, fornecido por escolas oficiais ou reconhecidas
pelo Govêroo Federal. bem como registrado na re

partição competegte, ou documento que prove a. sua

existência, assumindo o candidato o compromisso de
apresentar aquêle posteriormente;

d) - dois retratos recentes, tamanho' 3 x 4, tirados de
frente e sem chapéu.

13. No ato da inscrição, o candidato preencherá impressso
de modêlo apropriado, que será numerado e servirá para identificá
lo nas chamadas para as provas, qualificação (se. nomeado) ou ou-

tÇ,8S de caráter eventual. '

.

'14. O 'candidato deverá comparecer ao local-prêviamente
determinado com a antecedência mínima de 30 minutos da hora mar

cada para o início de cada exame. 'Os que não se apresentarem a

tempo, serão considerados desistentes e sob pretexto algum se lhes
permitirá a entrada depois' de iniciadas as provas

Mu n i �i pa-I
'I:

Benedito Terezio de Carvalho Milton Alves Nunes Escriturario
Junior - Prefeito do DMER Março; Moacir José

Moacír José de Lemos Resp. Lemos Inspetor Escolar Janeiro;
Exp. Secretaria. Nelson Bayerstorff Bibliotecário

Mrrço; Nílton Bayerstorff Aux.
Agênte Estatíst. Outubro; Oady
Nader Fiscal Ontubro; Osvaldo
Ferreira Soares Secreto em Co
missão Fevereiro; Pedro Paulo
Portes Carcereiro Maío;Reinaldo;

� Crestam Contador Dezembro;
Boleslau Kwieciem Diretor S.
Maquinas Abril.
Escala para os Extra-numerários
Alberto Paul Jardineiro Agôsto;
Antonio Santos Lima Operador
Máquina Dezembro; Erotides de
Oliveira Quadros Motorista Mar.
ço; Francisco "Muller' Motorista
Setembro; Osmar' Rodrigues
MartinsMotorista Outubro;Wal
demar Carlos Stange Zelador
do Cemitério Agôsto; Waldorní
ro Helko Jardineiro Outubro;
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 31 de Dezembro de
1953.

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

Governo
Lei n. 254, de 23-3-1954.

Autoriza o Prefeito Munici
pal a 'cancelar Impostos atraza
dos do senhor Eloi Cubas Batista

O senhor 'Benedito Terezio
de Carvalho Junior, Prefeito
Municipal de Canoinhas, etc.
Faz saber que a Câmara Mu

niciptal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei: "

Artigo 1. Fica"o senhor Pre
feito Municipal autorizado a can

celar os impóstos atrazados de
Indústrias e profissões e Licen
ça Continuação do sr, Eloi Cubas
Batista, relativo 1953 e 1954,
referente � a Mercador de ani
mais, na importância de Cr$
922,OQ (novecentos e vinte e dois
cruzeiros).
Artigo 2. Esta Lei entra em

vigôr na data da sua publicação
revogadas as disposiçõ_es em

contrário.

Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, em 23 de março de �

1954.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito Municipal.
Registada e publicada a pre

sente Lei na Secretaria Munici
pal ao vinte e três dias do mês
de março de mil novecentos e

cincoenta e quatro..

Osvaldo Ferreira Soares
Secretàrio

Decreto de -23-2-54. •

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

Nomear Interinamente

De acordo corri o artigo 15
item IV Decreto-lei n. 700" de
28-10-1942.

,Evací Worrnsbecker, para e

xercer o cargo de Professor, pa
drão O,do Quadro Unico do Mu
nícípío, na Escola Mista Isolada
de Carijos distrito de Papandu
va, a contar de 1 de março de
�954.
Nomear interinamente

Decreto de 24-2-1954

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas no de suas atribui
ções resolve:

Nomear

Para estagio probatório de a

côrdo com. o item II, artigo ] 5
de decreto-lei 700 de 28-lQ;·1942.

Adolfo Antonio dos Santos pa
ra o cargo de Professor Gina
siano, padrão J, de Quadro U
nico do Municipio, na Escola
Mista de Taquaral; distrito de.
Papanduva a contar de I/de
março de 1954.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 24 de fevereiro de
1954.,

'

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito
Moacír José de Lomos Rep.

Exp. Secretaria.

Portarias de 3-3-1954
Benedito Terezio de Carvalho

Junior,
.

Prefeito Municipal
.

de
Canoinhas no uso' de suas atri
buições resolve:

/

Designar;
De acôrdo com o artigo 89, do,

decreto-lei n. 700, de 28-10-1942

Moacir José de Lemos ocu

pante do cargo de Inspetor Es
colar Padrão T, do Quadro U
nico do Municipio para subtí
tuír o Secretário Padrão Z-l
durante 30 dias a contar de' 1
de fevereiro de 1954.

Aprovar
a Escala dp Férias dos Funci

onários do' Quadro Unico do

Municipio, organizada pelo - Se-
.

cretário Municipal e que segue
abaixo, bem como, dos Extra
numerários Mensalistas.
Benedito Terezio de Carvalho

Junior - Prefeito

Alexandre Novak Diretor do
bMER Fevereiro; Clernentino
E. Pieczarka Tesoureiro Maio;
Edgard Aleixo Mayer Diretor
Fazenda Junho; Eduardo de Seu
za Porteiro-Continue Março; Gil
berto D'Aquino Fonseca Escri
turaria Março; Ivelásio Coelho
Agênte Florestal Fevereiro; Jo
sé Bartolomeu Fedalto Fiscal
Junho; Ludomila B o j a r s k i

. Aux. Secretaria Março;

15. Terá o julgamento das provas o caráter irrecorrível.
16. Existem espalhadas em todo o teditório nacional cêrca

de 200 vagas, sendo 150 para agrônomos e engenheiros-agrônomos e
50 para veterinários.

.

17. A -aprovação do candidato não implica obrigatoriedade
de nomeação, visto ser o concurso simples processo seletivo.' Assim,
reserva-se o Banco o direito. de aproveitar ou não os aprovados, ob
servado o prazo de dois anos, contados da data da realização do
concurso;

18. O candidato aprovado e nomeado será admitidono pôs.
to inicial da carreira de fiscal-visitador, com os vencimentos mensais
de. Cr$ 5 8pO,OO.

11
•

19. Os fiscais-visitadores terão as mesmas funções ora atri-
buidas 80S fiscais da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial ou
seja: fiscalizar, junto aos financiados e sempre que o Banco deter
minar, não só ii aplicação dos empréstimos realizados pela dita Car
teira, mas tombem o exato cumprimento dos respectivos contratos,
devendo também prestar, sem direito a. acréscimo de remuneração,
qualquer outro serviço que lhes seja determinado pelo Banco.

_

20 .. A inscrição do candidato importará em aceitar a desig
nação para servir. em qualquer Agência do Banco, bem como a pos
sibilidade' de transferência para .qualquer zona .de fiscalização e em

qualquer tempo, durante a vigência do contrato de trabalho.
21. Os pedidos de remoção nos primeiros dois anos serão

sumàriamente arquivados,
J Canoinhas (Se), 13 de abril de 1954 .

./

pelo BANCO DO BH.\SIL SiA. _;_ ;Agência da CANO.
INHAS (Santa Catarina).

(8) - OMAR GOMES ,- Gerente.

(a)-BENEDICTO' ALBERTO PASSOS DA SIL,IA - Contador

,

Decreto n. 76 de 3-3-1954.

BEnedito Terezio de Carvalho·
.

Junior Prefeito Municipal de.
Canoínhas, no uso de suas atrí
buições resolve:
Decretar:
artigo 1. Fica transferida a

Escola Isolada Mista de Encru-.
zilhada, 'distrito da séde. para
Coxilhão da Paciência, distrito
da Séde.

Artigo 2. Este decreto entra
em vigôr na data de sua publí
cação, revogadas as disposições
em contrário.

.

Prefeitura Municipal de Cano
ínhas, em 3 de. março de 1954
Benedito Terezio de Carvalho

Junior - Prefeito
Q,svaldo Ferr€ira Soares

Secretário

Decreto 'no 77 de 3-3-1954
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atd-"
buições resolve:

Decretar:

Artigo 1. Ficam criadas Esco
las Mistas Isoladas Municipais
nas localidades de Carijos e Ta- .

quaral, ambas no distrito de Pa
panduva.
Artigo 2. ,As despesas para ,8

manutenção dessas duas escolas
co.rrerão pela verba do orçamen
to vigente.
Artigo 3. Este decreto entrará

.

em vigôr na data de sua publi
cação, revogadas es disposições
em contrário. .•

. Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 3·3-1954.

AÍtur Leopoldo Scholz, para
. exercer o cargo de Professor

8 (.�()nsiderar- se-á aprovado o cahdidato que obtiver o mí- Padrão D, do Quadro -Uníco do
nimo de SESSENTA PONTOS na média global e na prova de DA. - 'Municipio, na Escola Mista Iso
TILOGRAFIA, facultando-se, todavia. que esta seja realizada nova. lada de Ccxilhão da Paciência
mente, após a nomeação ficando na dependência de aprovação nessa distrito da Séde,. a contar de 1
matéria, além d09 outros requisitos regulamentares, a pfomeção do de março de 1954.
funcionário à categoria seguinte. Prefeitura Municipal de Ca-

9. A inspeção de saúde, também eliminatória, se fará no noínhas, em 23 de fevereiro de
ato da qualificação do candidato aprovado, por médico do Banco, ou 1954.
de IsuBl confiança. O atestado médico deverá declarar, ademais, que
o candidato possui aptidão física para locomover-se em quaisquer con
dições de tempo e de tra nsporte.
'<:j, 10. Não se-aceitará candidato do sexo feminino.

11. A inscrição será solicitada pessoalmente, das 12,30 ás
15',30 e se deferirá ao candidato que, à data do encerramento, esteja
em dia' com as obrigações militares e tenha de idade entre 21 anos

completos e 29 incompletos.
12, Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$· 30,00

(trinta cruzeiros) e apresentará os seguintes documentos:

a) -= prova de naturalização; se não fQr brasileiro nato;

b) � certificado de alistamento militar, de reservista ou

de isenção do serviço militar, ou ainda, carteira de
identidade

.

do Ministêrio da Guerra, Marinha ou

Aeronáutica; .

.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito
Osvaldo Ferreira Soa res

Secretârío
I

1'1ii
I
IExonerar:
IOe acôrdo' com o paragrafo 1, • I"

alínea a do artigo 92, do De
creto-Iei n. 700, de 28-10-1942.
Adilia Nepomuceno Pinto Au.

erbach, do cargo de professor
Auxiliar. padrão S, do Quadro
Uníco do Município, a contar
de 1. de março de' 1954.

Decreto de 3=3-1954.

Benedito Terezío de Carvalho
.Iunior Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri
buições resolve:

Prefeitura ;Mumi'Úcipal de Ca
noínhas, em 3 de março de 195,4
Benedito Terezio de Carvalho

Junior - Prefeito

Osvaldo Ferreira Soarei
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Ao comemorar o seu 3� aniversário, o ,,'Cine Vera Cruz' brindará, os seus

habitués, com a a-presentação' do" espe
,

facular.filme da Metro Goldvyn Maycr
:i;\ , ' ' ,"

"EU' VI o NORTE DO PARANA'
Conclusão da, primo pago

mentaes. Porque, na verdade,
podem as chaminés das indus
trias elevar aos C�us o" facho

""'enegrecido do trabalho - podem
as cidades florescer e animar-se
nasernaís arriscadas aventuras,
mGS, terra é sempre' teira - eo

dia em que as plantações ferie-
.cerem nas ranhaduras do solo,
esse dia 'marcará o término dó
fastígío das grandes cidades.'

N()tei ainda que o homem já
está estudando a. recuperação do
solo cansado, e fôi' isso que mais
me' fez querer ainda mais este
Brasil '- de acredita]' que ainda
poderemos' vê-lo incluído entre
às demais paizes que marcham
pelos «pés da Agricultura». Até
aqui, o maior erro dos brasilei
ros, foi não prever, com a devida
antecedencia, que tal riqueza, a
.terra virgem, é limitada e es-
'1',' ,

, . gotavel. Quantos e quantos pe-
daços de terra, estão hoje aban
donados, sem valer um real, por
que já extraíram dela a sua. ri

queza? Se nós não arregaçar
mos as mangas da camisa e

fundamentar li nossa agrícultu
ra, rio futuro, estaremos impor
tando até alface Urge, portanto,
que nÓ!;>"brasiJeirEls, [mítemos os

nossos patrlcíos do NO! te do Pa
raná, O arrojo, a iníciattva. a

çspaéidade e a bravura de um
� .

Cine 'Teatro Vera Cruz

SJMBAD,' O MARUJO
..
Estrelando Douglas Fairbanks Jr. - Maureen O'Hara

-----

Amanh� _ ásc 14 horas - Censura Livre - R E P R I S E

Amanhã - ás 17, horas - Censura Livre �

o ,HO'M'EM DOS,PAPAG'AIOS
Com o famoso 'comico nacional PROCOPIO FERREIRA

'< Amanhã _ ás 20 horas _ Improprio até 14 anOSd
.

REPRIS�

2". Feira - ás 20 horas _' Imp. até 14 anos - REPR!ªE'
'3'\ e 4a• Feira' - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

'Linda Darnell - Tab Hunter e Donald Gray, no belissimo
- filme da United - Em Te�hnicolor

IlHA DO ·DESEJO .

do

_ ás 20 horàs - Improprio até 14' anos

A Morte Caixeiro Viajante
Eis o filme que o publico, aguardava, um dos maiores

filmes da época
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1

o Partido Democrata Cristão
Tem o maximo prazer' em

comunicar ao povo canoin»
hense em gera 1 que a 14. de
fevereiro realizou-se em Ca
noinho s a primeiro' Conven»
ção MuniciPal do Partido DtJ"
'mocrata Cristão, e a 21 de
A b r i I a eleição do Conse
lho Municipal cujo Diretorio
ficou assim constituido:

. Para Presidente.') de honra
Alfredo Mayer� Frederico Ja
cob Kohler e Alberto Tocarski.

, Para Presidentes, Mario j.
Mayer; 1. Vice Presidente.
Ludooico-Bora, 2. ltice Pre"
sidente Estetano Wrublevski
3. Vice Presidente Bogodar
Kuczmski,' i. Secretario Pe
d,1'0 kp.itz� 2. Secretario Arno
Curt Hotfmann, J Secretario
Francisco Wilmflr Friedrich:
1 Te:..oureiro Michel N. <eleme '

2. Tesoureiro Nicolau Bur
garrit 3. Tesoureiro Vitor
Kumintk,' I. V,ga} Jeão f.
Pereira, 2. Vog«! Ludovico
Dombroski, 3. Vogal oi»
Hofr-nonn, 4. Vog«! Max:

Sociedade Beneficente_ Operária RCO�,!;lt/f1z;��fpa·i·chetter.
Assembléia Geral Ordinária EDITAL Bernardino 'Feaalto, Adão,

Tisev:a, Fuad Seleme, Antonio
De órdem do Snr. 'Presidente e em conformidade com os es- Tomporosei, Casemiro Sber

tatutos sociais, convido os senhores associados para a assembléia ge- ze, Emiliano Uba, Fermino
ral ordinária, a ser realizada em data cÍe 1°. de Maio próximo, pelas de Paula e Silva, [oão lf is-
.,.14 horas, na séde social. ,:om a seguinte nievski, Felles Sfaier., Elson

ORDEM DO DIA �, Fechner.
1) Eleição da Diretoria, por término de mandato; Depariamento de Propagan"
2) Eleição do Conselho Fiscal, por término de mandato; da José Lucas Filho, Benedito

OBSERVAÇ-' Primo Ferreira, Leopoldo Bu-AO: De conformidade com-disposiçÕes estatutárias,
"

ba, GabrielNiedzelski, Afo1tSOas chapas, para concorrerem á eleição, deverão conter o' «de acôrdo.
d d'd Tvardoski, João ,Gapski, AI-
os can I· atos e serão apresentadas à Diretoria, para fins de registro, -Iredo Stulzer, Guit,herme Mei...até 8 dias antes da data da assembléia. f'

'\; nl'rs•. Eduardo. Wachin.ski,
,

Canoinhas, 6 de Abril de 1954. Lourenço JiVrublevski, João
NAZIR CORDEIRO :- SeCr"etári�, Salomão,

.

Afonso Grosseopf.
Oscar Augusti1tho Ver8a, An
tonio dos Sa1ttos Lima, Ar...

'

tur de Souza Caldas, José f'a
gund-es dos Reis, Francisco
Vatzko, Balíla Dalbó, Teodo
ro Ca/ixto, Sebastião Bonas#
soli� Isaías Natei" Pedro Wer
dan, Antonio Werboski, José
Balu(a, , Nab01 Lezan.

A'PRESENTA:
Hoje - ás 20 horas· Improprio até 14 anos

Em maravilhoso teçhnicol<;>r, grandioso filme de ação,
,

' aventura e romance'
ATENÇÃO

Levamos ao Conhecimento
de todos os Consumidores
de'Leite,.que,· a paltir de 1.
de Maio do COlrtmte ano. se"

rá sel! preç(J elevado para
Cr$ 3,00 a garrata.

'

A iComissão
Braz Marcinichen, Irinef!, M.
Budant/ Adolfo Boodenberg,
Wa/demar Stein, Alvaro Gru=
ber, Jorch_e }l7asch, Arthur
Spiess, Gustavo Bra1tdes, Al
fredo Pseheidt, Wendeli1t Er- .

hardt; Erna Schumacher,' Jo-
J sé Lerkovik, Otlo Hornchuh,
Alfr,.do Schumacher, Tose
Waldómiro Munhoz, Alberto
B01tassoli, Bernardo Süs
sembach, Adolfo Dunke, foão
Scheuer, Arthur Bolduann,
Robe, to Bolduan1t, Ul'a ldo
miro H,Zko, Marta Voigt,
Matias Weinfurtgr, Jaçob
Treml, Joaquim Vieira de Li�
ma, João Müller, Jr. Leonora

I Cava, Anto1tioGrQsskop{,Lui
,za Koch, Antonio Salomon,

I'
Matia_s LO,,!_Íen, Fritz Ma,rtz. 'Mafhzas Muller, Martha Nép"

,

pel, Paulinq. Schroeder R..oes-
" ler, e'Martha Kindler Knopp.

"II!IIIII__�_" ."· Canoinhas 24-3--54
,

punhado de brasileiros planta
dores de café, colocaram o ara
sil numa situaçãoprevllegiada e

chamou a �tenção de muitos es

trangeiros para um pedaço de
terra esquecida que era o Nor�
te do Paraná.

_

A verdade, é que não pode
mos ser pessemistas com o fu
turo dó Brasil, -porque enquan
to houver terra, poderá haver'
agricultura e esta: pode ainda
proporcionar uma Nação muito
rica através de, seus produtos,
Conclui, finalmente, que uma

das causas preponderantes do"
retardamento do nosso progres
so na agricultura, é o desequí
librio entre a produção, e o con

sumo, do ,pauperismo que ani-,
, quila as, nossas populações ru-

raes, afinal, da' miséria econô
mico social: que atormenta, aní
quila e humilha o povo brasí-
leíro, está no fato dos nossos

Governos passados,olharem ape
nas para os centros das capitais.
PoSSUi·6 Brasil excelentes terras.
Zonas ainda inexploradas. O que
nos falta? Apenas iniciativas.
.

O Norte do Paraná será no

futuro; um .segnndo São Paulo.
Será o celeiro rico da Nação.'
Outros Estados deveriam seguir'
o �eu. patriótico exemplo.

BODAS OURODE
Deco�re boje, 24 o,') abril de

1.954. a data comemorativa do 50°
aniversário de feliz consorcio do
venerando e estimado casal Sr.Pe
'dro Allage e Dona Eufrosina Alla
ge, residentes na Vila de Major
Vieira. pesaôas conhecidas em to
do o território do Município on

de desfrutam de geral simpatia.
Nascidos na Siria distante, a

portaram ao Brasil há mais de
quarenta anos, fixaram-se no inte

ri91' de
c

Canoinhas, onde deitaram
raizes e lançaram os fundamentos
de uma das fá'mílias de maior ex

pressão na vida do município.
Em toda Canoinhas, Pedro AI

,;ja'ge é um simbolo de houradez e

de hospitalidade. Dificilmente se

rá encontrada em Canoinhas, en

tre os homens que' viajam, uma

Iamilia ou uma, pessôa que não
tenha sido acolhida e Abrigada pe-
la boudsde de Dona EllfrClsin8 AI
lage, sirnbolo das mais caras vir-

'

tudes cristãs de mãe e de esposa.

E de tais pais, e de tal exem

plo, aí está ti dignificá-los nesta
data grata a todos uós a sua nu

merosa prole. São nove filhos. vin
te e sete netos e dois bisnetos, à
saber: b. Chalbie A. Seleme, viu
va do S8UÓOSO Daniel Seleme: Jo- ,

sé 'J\llage. casada com a sra. Be
ty Müller Allage; Alice A. Men
des. casada com o sr. Julio Men
des; Alceu Allage, casad'o com a

sra. Leoo)' Schl'amm Allage; Ota
cilia A. D'amaso, casada com o sr.

Hercilio Dâmaso da Silveira; A
tayde Allage casado com a sra.

Natercia M. Allage; Inês Mlage
Tabalipa, ca.sada com o sr. Ro
,meu Tabalipa; Pedro Al!age Fi'
lho, casado com a sra. Leony
Wojcieckowski AlIage; Univaldo
Allage, casado com 8 sra. Maria
Arilda Peters Allage. O'; netos:

Sras. Norníb S. Wie!le, casada Com

ô sr. Darcy Wiese; Nair S. Fer
nandes, casada com o sr. Salva
dor Fernandes; jovem Ruy Sele
me. filho dp sra. D. Chalbie; Vi
nicius Marcus e \Luiz Clayton e

Juçara, filhos dó casal JQsé AlIa
ge; Gr!lziela. filha do casal Julio
Mendes; Odilia Maria, Onildo Pe
dro; Edgard, Delton Luiz e Luiz
Fernando filhos do casal Alceu
Allage: Nelson, Orietá, ROfo1emary'
e Ana Rità, filhos do casal 'Her,
cilio Dâmaso da Silveira; Regi
naldo, Hamilton, Mari� Estela
e José Pedro, filhos do caaal
Atayde AlIage;' Rosélis Ma�ia,
Eunice Terezinha e Laercio ·00-
mingos, filhos do casal Romeu Tf:!
balipa; Aroldo e Eliane filhos do
casal Pedro Allage Filho; Yara
Maria filha do casal Univaldo Alia
ge, Bisnetos: Paulo Roberto e Ni
cea Maria, filhos do casal D. Nor
�a S. 'Wiese, sr. Darcy Wieee.
Data grata não só à descendencia

de Pedro Allage, rÊãl; a todos os ca

noil)henses, esta que assinala a pas
sagem, das suas .,bôd-as de ouro».
Num caso como êste, depois d'e

'haver o cidadão servido á' nossa
terra durante mait! de quarenta
anos! era de se considerar Pedro Al
lage «cidadão de Canoinhas:o, su
gestão que daqui enviamos ao sr.
Prefeito Municipal e à Câmara de-""
Vereadores. Trattse de um dos
mais -antigos povoadonis do muni
cipio, de um verdadeiro deshrava
dor, cujo exemplo há de frutificar
entre, seus descendentes.

Grandes festejos � Conclusão
veis, onibus e caminhões de Ca
noinhas, Mafra, Curitiba, Itaiópo
lis e interior de Papanduva. So
mente de Canoinhas foram a Pa

panduva cêrca de 3Óautomovei�.
,A chegada da comitiva no GJ;'u

po Fscolar, na escadaria desse edi
ficio público falou a srta. Profes
sora 'Odete Furtado que proferiu
magnifico discurso de exaltaçãó á
personalidade do Prefeito, filho
ilustre de Papanduva.

Seguiu- se- a Solene Missa Cam
pal, de Ação de Graças pela ins
talação do Municipio, oficiada pe-
lo Revmo. P. Luiz Gonzaga, re

presentante do Exmo. e Revmo.
sr. Bispo Diocesano, Dom Daniel
Hostim que veio trazer .à popu
lação do novo municipio as sau

"dações c as bençãos de Sua Ex
celência Reverendissirrra. A Missa
foi coadjuvada pelo Revmo. Pa
dre João Zelesny que explicou-a
ao povo, nos seus rninimos deta
lhes, dirigindo canticos entoados
pelo Côro da Paróquia. Posterior- \

mente à leitura do Envangelho: o
Rvdo. Padre Luiz Gonzaga pro
feriu entusiástica oração aludindo
à liturgia do Domingo de Ramos
e ao nascimento de Papanduva co

mo Munjcipio..
Encerrada a Santa Missa, nu

ma das salas do Grupo Escola.' te
ve lugar a audiência de instalaçãe
.rlo municipio, presidida pelo J!-x-:..
mo. sr. dr. Lourenço Rolando Ma
luceli e todas as autoridades mu

nicipais e estaduais de Papanduva
e Canoinhas, Aberta a ci'udiencia
,e, franqueada a palavra, falaram QS

senhoresVereadorCarlos Schramm, \

P�efeito d� Canoinhas, sr. Bene
dito Terézio de Carvalho; Prefei-
to de Papanduva, sr. E�meraldino'
Maia de Almeida e jornalista Arol
do Carv;;\lho, todos aludindo ao,
significado do acontecimento e à
sua "'importância na vida: de, Pa
pandmra.'·
'Seguiu-"se a. churrascada popuÍat,

de que tomaram parte seguramen
te. ,mil pessoas. Durante o éhur
rasco discursaram QS senhores João
Seleme e Otávio Rauen, saud�n
do o· Padre João, Zelesny em no

me do povo de Papanduva. O Rev.
Padre João, em eloquentissimo e

lindo improviso, agradec;eu as ma

nifestações recebidas.
Rumaram as autoridadas e, o

povo para a rua principal, para O

edificio, da Prefeitura, onde foí
hasteado o p.avilhão nacional, e,

posteriormente, inaugurado o re

trato do Exmo. Sr. Governador
Irineu Bornhausen. Fizeram, Oso
da palavra o sr. Cados Schrámxn,
um repres�tante dos Incoanos
de Curitiba, companheiros de tra::'
balho do sr. Esmeraldino Almei
da. Finalioondó o programa de co·

memoração, à porta da Prefeitura,
dirigiu-se ao povo, em nome do
prefeito, agradecendú todas as ma

nifestações que recebera, o jorna
lista Aroldo Carvalho.

Papanduva, viveu, sem duvida,
o seu maior dia. Não conhecera,
antes, tamanho movimento e tão •

grande aglomerado. Eram àeze
nas de' autolIloveis e caminhões,
onibus e çarrocinhas; 'milhares de
brasileiros' a acompanhar com to
do o interesse' o' desenvolvimento
do programa coriIemorativo:
«Correio do Norte» congratu

la-se com o povo de Papanduva
e com o seu dirigente, o Prefeito
Esmeraldino Maia de Almeida,
augurando progresso à nova co

m�ma éatarinense. �,

«Correio do Norte» que se van

gloria da amizade do casal Pedto
. Allage, envia-lhe e à toda a fami
lia suas melhores congratulações,"
seu mais sincero abraça de para
bens.
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