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O Cultivo do Milho-
Para quem observa, não existe seleção na plantação de

milho em nosso Município. Rico cereal, é plantado nas peiores
terras e considerado como uma parte secundária da lavoura. O

milho é' uma fonte inesgotável de riqueza. Nenhum outro cereal,
'que destinando-se a servir de alimentação ao homem, prodúza
como ele, tão grandes lucros e beneficie tanto aos seus explora
dores atravez de seus sub-produtos, como o milho. Uma nação
caraterisa-se pela seleção dos produtos de sua lavoura, pelo es
mero de sua indústria e pela capacidade de seus homens. São jo
gados a cóva, grãos de milho de diversas qualidades, obtendo-se
dessa miscelânia, espigas amarélas, rôxas, vermelhas, etc. Porque
os nossos lavradores não selecionam as suas sementes? Lá' fora

o milho de Canoinhas não é bem aceito, dado a sua grande va

riedade. Quando a colheita em outros municípios é abundante,
então o nosso milho serve somente para a engorda de porcos.

por que não trabalhamos com - uma semente uniforme? O que
-

nos falta? Apenas bôa vontade. Eis algumas informações de uti-

lidade:-
O solo para o cultivo do milho deve ser bastante humo

so e é por isso que ele encontra ótimas condições nos terrenos

das derrubadas novas. As baixadas bem drenadas e não muito

ácidas tamb,e9'Íproduzem bôas colheitas. Não dão 'gons resultados

o milho plantado nos terrenos muito arenosos, muito ...
barrentos

e duros. O chão deve ser muito bem trabalhado com o arado '

até uma profundidade minima de 20 a 25 centimentros, feito com

certa antecedência e depois ele será bem gradeado para destor

rar perfeitamente e com a passagem do panchão, para igualar o

solo, estará pronto para receber as sementes. Este preparo do
,

terreno tem muita importância, pois o milho tem um grande de

senvolvimento radicular, com abundância de raizes fibrosas que
vão até 20 ou 25 centímetros na terra e, ainda, muitas raízes pe
netram profundamente para ir buscar a mais de um metro de

profundidade a umidade que precisa nos períodos de seca. Antes

da semeadura, devemos cuidar da adubação do terreno, princi
palmente quando a terra está esgotada. O milho é um cereal bas

tante;.exigente, pois uma bôa produção retira do solo cerca de 35

quilos de azoto, 11 de acido fosforico .e 8 de potassa por cada

hectare. Ora, com a cultura continuada ano sobre ano, no mesmo

local, nem as terras mais ricas poderão sustentar uma alta pro

dução e um produto bom e selecionado, com tal dispendio.
semeadura do milho se faz na segunda quinzena de se

tembro ou fia primeira de outubro em linhas distanciadas 1,20
metros em pequenos s ilcos com uns 20 de profundidade, pondo
se os grãos não amontoados. Em numero de cinco em cada co

va. Amontoando os grãos, estes não encontram resistência para
as futuras raizes e prejudicam-se mutuamente e tambem nascen

do todos os grãos juntos, não poderá haver bôa distribuição de

sol e ar.

O Estado de São Paulo, tem recebido da Secretaria da

Agricultura, adubo necessários e proprios para o plantío do mi

lho. A produção vem aumentando todos os, anos. De terras esgo
tadas, tem-se obtido maior produção' do que quando as mesmas

eram férteis. Em Santa Catarina, podemos seguir o mesmo exem

plo, dependendo apenas se queremos mesmo considerar o milho

como fator importante de nossa lavoura.

SOC,IEDADE DE AUXILIO AOS NECES
,

,SITADOS DE CANOINHAS
..

,

A Comissão patrocinadora da Campanha Pró Contrução do
Asilo recebeu, até' o dia 15 do atual as contribuição .seguintes:

1 - Circo Teatro "NH'ANA renda f�stival
2 - Sra. Rosalina Fernandes Casamajou

r 3' _:_ Sra. Nereida Cherem C&rte
4 - Sra. Irmgard Rauen Soares
5 - Sra. - Noemia Rauen Ramais
6 Sra. Diva Gomes
7 - Sra. Olg� Trevisani
8 - Sra. Luiza Malucelli
9 - Sra. Noemia Vieira Côrte
lo - Sra. .Zilda Soares Corrêa
11 - Sra. Dirce Carvalho Dienner
12 - Sra. Rosa Belem
13 - 'Sra. Dalila Miranda Lima
14 - Sra. Frida Humenhuk
15 - Sra. Wilma Cordeiro
16, - Sra. Irma Trevisâni
17 - Sra. Rute Bading Colodel
18 - Sra. Amélia Casamajou Bojarski
19 - Sra. Maria Gomes
20 - Sra. -Deolinda Rocha
21 - Sra. Dolore� Weinfurter
22 -- Sra. Júlia Zaniolo
23 ..:._ Sra. Carmem Dannemann Nader

,

24 - Sra. Maria Costa
25 - Sra. Julieta Machado Silva
26 - Sra. Gertrudes C. Carvalho
27 - Sra. Célia Braga Trevisâni
28 - Sra. Herminia Geme Giirtner
29 - Sra. Ema Flôres ./

30 - Sra. Otília 'Nunes dos Reis
31 'Sra. Bruguite Pacheco dos Reis
32 - Sra. Iracy Buba Bora
33 - Sra. Ephigênia ,Bub
34 - Sra. Cecy Allage
35 - _Sra. Adelina' Pacheco
36 - Sra. Oivair Carvalho
37 -- Sra. Argtmtina Rosa Nuries

Cr$ 1.437,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
810,00

1.025,00
500,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
690,00
120,00
600,00
262,00
200;00

1.200,00
472,00
1.000,00
150,00

1.000,'00
1.000,00
1.000,00
760,00

1.150,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00

1.000,00
l.ooo.oo
1.000,00
l.ooo.oo
1,000,00,
1.000,00 '

1.000,00
305,00

31.181,ooTOTAL
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Criada AgênCia do. IAPC
Encontra-se em nossa cidade,'

hospedado no Hotel Scholze, o

Dr. Milton de Oliveira Ney, que
aguarda a vinda do Delegado
do IAPC Dr. Francisco Câmara
Neto, para instalar a Séde da

Agência, que funcionará à Rua

Major Vieira, próximo ao pré
dio Mussi.

A jurisdição da Agência com

preenderá os municípios de Ma
fra, Papanduva, Itaiópolis, Porto
União je Canoinhas.

Está, pois, de., parabens a la:"
boriosa classe dos comerciários

Ida Zona abrangida pela Agência
e, principalmente, os de nossa

·cidade.

Oxalá, em futuro proximo,
possamos registar em nossas co

lunas a criação de agências do
IAPI e IAPETEC, que tanta
falta fazem. Continuaremos, sem
esmorécimento, com a campa
nha' pró criação de uma Agên
cia ou Sub-Agência do IAPI,
até que as autoridades compe
tentes se dignem a seguir o e

xemplo 'da clarividente direção
do IAPC.

Politicagem e só
Pai iticagern ...

Procurando se iludir sôbre a

verdade de que toda medalha
.fern reverso, a oligarquia desa

peiada nas urnas de outubro de
1950 podia contar com tudo,
tudinho, menos com a vitória
do atual Governador e com' a
tremenda e inesquecida derrota
sofrida pelo dono da enchente,
sr. Nerêu Ramos, em face da

esmagadora eleição do senador
Carlos Gomes de Oliveira.

O eleitorado catarinense quiz
mostrar, e mostrou lindamente,
que aqui se' póde repetir aque-

. la coisa da biblia, que nos con

ta a maneira tremenda com que
o infante Davi, armado apenas
de uma funda, deu por terra
com o gigante Golias.

União Democrática Nacional
Tenho a honra e prazer em comunicar aos nos

sos correligionários e ao pôvo em./geral que,' confor
me a reestruturação procedida em recente,Convenção
Regional, ficou assim constituida a Direção da União
Democrática Nacional Catarinense.

Presidente: IRINEU BORNHAUSEN
Vice-Presidente: Dr. JOÃO RAYER FILHO
Secretário: Dr. NELSON ROSA BRASIL

Canoinhas, 21 de Julho de 1954.

João Seleme - Presidente do Diretório Municipal

Instituto
Pensões

de 'Aposentadoria
dos Industriários

Instituto de nobre finalidade,
qual seja de intensificar os laços
doe solidariedade e cooperação en

tre os indivíduos, visando ° ampa
ro das criaturas húmanas nos seus

momentos de inaior aflição, isto
é, quando doentes e impossibilita
dos de trabalhar necessitam de
recursos para adquirir remédios e

víveres para sí e suas famílias,
deve o I.A,PJ. merecer o apôio
e simpatia de tôdos os brasileiros._
O Instituto é mantido por con

tribuições mensais dos associados,
dos empregadores, da União, por

,

rendas resultantes da aplicação do

patrimônio, por doações ou. lega
dos, etc.

Tem por objetivo' conceder' os
seguintes benefícios:

a) aposentadoria por invalidez;
b) auxílio pecuniário aos asso

ciados incapacitados temporaria
mente para o trabalho;

,
c) pensão aos beneficiáriosj-
d) auxílio de maternidade;
e) auxílio de funeral, etc.

Quando o operário adoece e

não póde trabalhar percebe, nos

primeiros quinze dias, dois terços
de seu salário, pagos pelo empre- ,

gador. Decorrido esse tempo, não
estando em condições de retornar
ao trabalho, encaminha requeri
mento, ao I.A.PJ., solicitando be
nefício por incapacidade, Depois
de exarado despacho competente,

,

passa a receber a auxilio mensal
no valor de 2/3 de seu salário,
até o dia que possa voltar ao -

trabalho.
, Infelizmente êsse notável e be- ,

nemérito Instituto não está devi
damente equipado para atender
com presteza e eficiência seus nu-

merosos associados.
'

Nosso Município, por exemplo,
não possúe Ag�ncia ou mesmo

_
uma Sub-Agência, estando subor
dinado a Agência da cidade de
Mafra, a qual, segundo declare
ções de seus.funcionários, não Pó
de dar conta do serviço, havendo
grande número de processos arras
tando-se morosamente, criando si
tuação desesperadora para muitos
operários canoinhenses.

Um funcionário bem remunera

do, com saúde, atrazando . o paga-
'

AUX. TRAT, smus

Encontrando as finanças do
Estado completamente arraza

das, como se calamidade públi
ca as houvesse dizimado, o sr.

lrineu Bornhausen, homem or

ganisadissimo, mentalidade for
mada nos rigores do comêrcío
e da indústria, impôs á pública
administração severo, regime de

, austeridade" de sorte a recupe
rar a respeitabilidade que es

capára dos territórios do crédito.

Graças a essa técnica, usu

fruímos, hoje, de creditas orça
mentários substancíaís.

Rigorosamente enquadrado ás
,

normais possibilidades do erário,
vai para mais det1"€S meses,
s. exa. encaminhou mensagem
ao Legislativo, pedindo-lhe a

competente autorização consti
tucional para a abertura de um

crédito especial de '18 milhões,
com o qual lhe fosse possível
enfrentar rêparações de estra

das, sobretudo na regíãoserra
na, sériamente danificadas pelas
chuvas da presente estação, e

para' prosseguir na .construção
de outras rodovias e para aten-

�der 8 necessidades inadlâveís no

A
. .

-

d C'·' E A· F' , setor de obras públiéas.
Importância acima foi deposita a na aixa . conormca �--

deral "caderneta n" 66.685, da la série.
-
P Vai daí, por politicagem e só

A COMISSÃO Continúa na última página
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e

mente de seus vencimentos por
tres ou quatro mêses, fica em si
tuação embaraçosa, apesar de con

tar com amigos e crédito em casas

'comerciais.
-'

Façamos idéia de um operário
doente, com a esposa tambem a

camada, que ficou séte mêses es

'perando o pagamento do I.A.P.I.

Poderia citar não um, mas di
versos casos de operários que'
aguardam há 7, 8, 10 mêses, al
guns mais de um ano, outros mais
de dois anos, pagamento de seus

benefícios,

Poderia descrever o drama cru

ciante de operários doentes. sem

této, sem amigos. .sem crédito
para adquirir pão para matar a

fome de seus entes queridos, que
esperançosos vêm mensalmente,
no dia designado pelos funcioná
rios do I.A.P.I. para pagamento,
e após uma espera de duas, tres,
quatro e" áté oito horase regressam
aos, Seus lares, mês após mês, com
pletamente desanimados, descren
tes de tudo e de tôdos,

São homens cujas lagrimas cor
rem por faces enrugadas não só
pela ida-de, mas sobretudo pelas
intempéries ,e pelos sofrimeífios.

São homens que aguardam NÃO
UMA ESMOLA, MAS O PAGA
MENTO DO QUE LHES É DE
VIDO POR LEI.·

Se o I.A,P.I. cobra multa .das
contribuições recolhidas com atra
zo, se exige pontualidade para
receber, porque não age da mes
ma maneira' para pagar?

Os despachos nos requerimen
tos dos associados precisam e de
vem ser exarados imediatamente.
E' imprescidível que os operários
doentes recebam seu beneficio
dentro do prazo máximo de trin-
ta dias.

' "

lanço meu apelo para' que os

governantes" os empregadores, os

associados em atividade, os que

aguardam pagamento d;benefícios,
-a imprensa "f�lada 'e escrita, le
vantem suag vozes, que elas se

avolumem, cresçam como um mar�

imenso e 'formem avalanche �apaz
de conseguir. junto aos dirigentes
do' {AP.!. medidas urgentes e in

dispensáveis para assegurar perfei- '

ta estabilidade do Instituto, o que
sômente é posaivel mediante pa

gamento pontual dos benefícios.

OBSERVADOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Registro Civil
Mafra aos 25 de Setembro de distrito. Ela natural deste Estado

Hl31. doméstica', solteira, dorni- nascida neste distrito aos 13 de
ciliada e residente neste distrito, Novembro de 1930, doméstica,
filha de Leopoldo Verner e Dna e residente neste distrito filha
Ana Witt Verner residentes nes- de Ladislau Urbaneck e· Dna.

.
te' distrito.

-

Maria Urbanecka residentes nel'l-

te distrito.

'Faz saber que pretendem ca-

. sar: Oreste Koge e Helena Zaincz,
natural-deste Estado, nascido em

'lracema.aos 2 de Janeiro de 19,23,
Iavrador.solteiro e residente nes

te distrito filho de Alberto Koge
e Dna. Maria Koge residentes
neste distrito. Ela, natural deste
Estado nascida neste distrito aos

24 'de Setembro de 1932 do

méstica,
.

solteira, filha de .Esta
. nislau Zaincz e Dna. Emília Mu
chinska residentes neste distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180, Si alguern tiver conheci
menta de existir algum impe
dimento legal, acuse-c. para fios
de direito. E para constar e che
gar este ao conhecimento de to
dos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

publicado no jornal "Correio 'do
Norte" da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 6 de Julho de
1954.

.

.

I .

Sebestião Grein Costa
Oficial do Registro Civil •

Edital de
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis�_
tro Civil de Major Vieira, Mu
nicípío e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Carlos Bojarski e Izolde
Werner. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Canoinhas aos

12 de Outubro de L928 lavrador,
solteiro; domicilado e residente
neste distrito, filho de Felicio

. Bójarskí, e Dna Carolina Bojars,
ki residentes neste distrito. Ela
natural deste Estado, nascida em

Faz saber que pretendem ca

sar: Silvéstre- Adarnchéskí e Lu
cia Urbanecka. Ele, natural des
te Estado nascido neste distrito
aos 19 de Dezembro de 1930,
lavrador, solteiro, domiciliado' e
residente neste distrito, filho de
Adão' Adamrhéski e Dna Ana
A damchéski residentes' neste

ALFREDO GARCINDO
Representaçõ�s,Corretagem,Segu ros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
. Maquinas para descascar - debulhar milho,

todos os cereaes; Motores a gazolina e moinhos
manual e eletríco.

trígo.. arroz e

para quiréra

" Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
encarrega junto ás .Repartíções de desembaraçar requerimentos,
petições e e te,

Tem a venda em Felipe 'Schmidt, 5 alqueires de terra
r de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 cai
xas e uma força hidpaulica,para carregar bateria. Preço de ocasião.

Gaitas 'Todeschini
só na �'

Empreza ,rock

Proclamas

• A iW

Na Relojoaria Suissa
110 Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

-

Rua Eugenio_ de Souza

PREFElfU'RA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Bãlan_cete .:(ta Déspesa ,Or.<amentaria referente ao mês de M�rço de 1954

Código
Local

o
O O
O 01
O 01 1
O 02
° 02 1

O 03
° 03 1
O 04
O 104 1
O 04 2

, O 04 3
° 2
° 20

20 1
20 2
20 3

• O 24 3

O 24 4

° 4
° 40
O 40 1
,O 40 2

'Ii O 43
O 43 1

O 43 2
O 44
O 44 1

44 2
"o 44 3
O 44 4

iO 44 ,�
<' ° 7
° 70
"0 70 1
.

° 70 2
"'O 70 3
° 70 4.
° 70 5

23
231
24
24 1
24 2

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I To�
ADMINISTRACÃO GERAL "

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal varíavel
Gratificação ao' auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente ,

Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Servico postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc,'
Ajuda de' custo aos Vereadores

7.

EXECUTIVO - GOVÊRNO / cJPessoal fixo
.Subsídío ao Prefeito )
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa

tores
Material de consumo

Aquisição de combustivel para automovel
Despesas diversas

'_

Custeio de veículos, moveis e utensílios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em vía-
gem administrativa

,

Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni

cípio
Diárias aos Intendentes Dístrítaís quando em ser

viço no interior

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z 1
Auxiliar de Secretaria - 'Padrão P
Material de- consumo
Conservação de moveis e utensilios
Impressos e material de expediente
Despesas.diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

I SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

.

Contador - Padrão Z
Um Escrituraria - Padrão S
Almoxarife - Padrão O

,

Auxiliar' da Agência Municipal de Estatística
Bibliotecário - padrão O

.

'.' ç

·800,00 1.600,00800,00

18,00 18,00

117,00 117,00

26.200,6u 26.200,00
:-.

6.000,00 6 .. 000,00

3.000,00 . 1.500,00 4,,500,00

1.000,00 400,00 1.400;00

.,.

1.706,10 1.706,10

1.250,00

4,,000,00

1.265,00

7.500,00
5.700,00
4,.100,00
4.500,00
6.000,00

4.000,00
-

2.515,00

4.000,00
3.200,00

2.000,00
1.600,00

6.000,00
4.800,00

1.999,00494,00 1.505,00

,

90,5\)

332,80
800,00

426,50
380,90
998,40

2.4.00,00
68,00

336,00
380,90
M.5,60

·1.600,00
68,00

-5.000,00 .

3.800,5)0
2.600,00
3.000;00
3.000,00

2.500,00
1.900,(10
1.500,00
1.500,00
3.000,00

Do Botaf'ogo
Esporte Clube
Recebem�s ° seguinte oficio

Canoinhas.B de Junho de 1954

Ilmo. Snr. Diretor do. Jornal
"Correio do Norte"

,Nesta
Presado Senhor:

Tenho a grata satisfação de
trazer 1110 conhecimento de V. S.

que ern Assembleia Geral, rea
lizada dia 22 de Maio p.' p. foi
eleita a Diretoria que regerá "os
destinos dêste Clube, no período
que vai de maio de 1954 a maio
de 1955, e que ficou assim cons

tituida:

Presidente de Honra: Eduardo
Schuman; Presidente: Isaac Zug
man; Vice Presidente: Basilio
Humenhuk; Secretário Geral:
Osmar Sabbagh; 1. Secretário:
José Lucas Filho; 2, Secretário:
Wilmar Lucas; Tesoureiro Geral:
Nivaldo Roeder;: í. Tesoureiro:
Inereu Roeder; 2. Tesoureiro: E
milio Bremer; Diretor Esportivo:
Acácio Pereira; Conselho Fiscal:

'

Saul Zugman, Gustavo Priebe,.
Elson Feschner; Suplentes: João
Dirschnabel, Emilio Dirschnabel
e Célio Kohler.

Conselho Deliberativo: 'Vergilio
Trevisani, Mircslau Oracz, Her
cilio Hack, Walfrido Langer,
Paulo Müller, Luiz E. Machado,
Luiz Packer, Osvaldo Carlos Lo

pes e Romeu Pe,rdra.
Orador: Raul Pereira Roeder

Médiéo: Dr. Mario Mussi.

Departamento Social: Case
miro Sberze, Aldo Pacheco, João
Carvalho, João Olinger, Ludovi
co Dornbroski, Ari Peters, Jane
te Hurnenhuk. Ter ezinha Treví
sani, Noldina Silva, Lourdes Bur
gardt, Isolde Dunke, Irrnengarda
Dunke, Terezínha Dirschnabel
e Julieta Benkendorf. ,

Depart. Propaganda: Lineu Fer

nandes, Valdico Bremer, Vicente
Dornbrovski, Irajá Pires, ele':'
mente Dombrovski, Ivo Lucas,
Renato Hoeder, João Busgardte
João' Padilha ..

Sem outro particular apre
sento.

Cordiais Saudações
OSMAR SABBAGH

S�cretário Gerál

AVISO
Torno público que é proibida

a caçada e apassagem 'por qual
quer outro motivo, no meu ter

reno situado em Campina dos

Santos, distrito de Major Vieira.
Não me responsabilizo com o

que possa acontecer aos contra
ventores.

. Major Vieira, Julho de 1954.

Pedro Allage Filho lx

Procure no seu fornecedor
o sabão Princezd, Lygia,

Borc3x ou Tupy
Um produto bom,

especiel e canoinhense!

Discos BG A VIVTOR
Casa Erlita

Oportunidade
Vende-se no lugar: Rio da

Serra, perto de Rio Novo de Ci

ma, um te rreno de seis e meio'

Alqueires, sendo dois e meio
terra de planta e quatro caíva
com bom herval e com 37 páus
de madeira de lei.

.

Tratar com Gregório Mali-
cheski em Major Vieira. .lx

\

Perdeu-se
No tragéto do Campo do Areão
á Canoinhas, um pneu' comple
to de caminhonete Ford 750x16.

Gratífica-se a quem achou.
entregando-o ao sr. Jovino Emí,
dia em Monte Castelo ou ao sr,
Manoel Granemann Costa em
Cancinhas. 2x

Vende-se
Uma maqúina SINGER· 31-15

(INDUSTRIAL)
Ver e tratar na Casa das Ca

serniras,
ESTEFANO BEDRITCHUK

Vende-se
Um terreno em Papanduva

entre as, ruas 1te Ary Rauen e

.Rufíno Mendes.perímetro urbano
ótimo ponto para Indústria ou

Comércio, medindo 38.400 me

tros quadrados, ou seja 4,8 datas.
O referido terreno contem I casa
de moradia 9x12 pintada toda a

oleo. Preço Cl $ 130.000.00.

Aceita-se contra proposta.
Tratar nésta cidade á rua

Senador Schmidt, Escritório de

Representações, com o sr. Syl
via Baeur. 4x

Um presente comprado na

Casa Erlita
..

sempre agrada ,

Oportunidôde
Casas e datas à venda.

no perimetro urbano. Pre

ços convidativos.

Procurem - o snr .. Feres

Coury, nesta cidade.

II V�st�-se de acordo com

a estação, escolhendo
agora o seu traje

'de inverno

'j

.5íP��0.c
ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Exclusivista no. Município

João J. Pereira
Rua Vídel Ramos s/n

Caixa Postal 97 .. Fone 298
CANOINHAS

Vende-se
.
Fábrica de portas, janelas e

madeira beneficiada, com regis
tro do r. N. P. para grande pro
dução, com despacho livre para
qualquer parte do país.
Troca-se o' valor -da fábrica

com sua maquiná ria, por madei
ra serrada ou em pé: I

Aceita-se outras propostas.
Motivo de venda, mudança de

ramo,

Ver e tratar com o senhor
Estaníslau Dambroski á Rua
Marechal Deodoro 1133 ou á
Rua Almirante Tamandaré 1.408
em Curitiba.

.

. lx .
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BODAS DE PRATA
Terça feira. 20 de julho, foi

um dia grandemente festivo para

li Família de Luiz Eugênio Tack,

pois veio de assinalar a passagem

do 25' aniversário de feliz consôr

cio do ditoso casal.

O !lenhor Luiz e dona Ema Tack

no distante 20 de julho de 1929

uniram.se pelos laços sagrados do

matrimônio. passando 'I residir na

capital do vizinho estado sulino,
a bela Porto Alegre.

Depois de alguns anos de vida

em comum nas plagas gaúchas,
trouxe· os o destino para a paisa
gero serrana, Canoinhas,

Aqui radicaram,se. vivendo os

bons e mâus dias de crescimento

de nossa cidade.

Ele, trabalhador,· sincero amigo
de todos, cheio de ardor patriô
tico, penetrou 008 la nces d,e civis
mo de nossa. gente. amando esta

terra. corno seu torrão natal.

Ela, ebnegsda, zelosa pelos bens
do lar, aureolada pelas virtude.
de mãe extremosa e espôsa dedi

cada, soube sempre corresponder
com 08 desígnios de verdadeira

":'dona. de casa",

Seus filhos: Editb Terezinha.
ZéliR Otília. Enio, bis Maria e

Marco Aurélio.

Correio do No-rfe. registraudo o

acontecimento. cumprimenta a dis-

tinta Família canoinhense fazendo
,

,

votos que Deus acumule de ben
çãos, para que a alegria dos filhos
seja o reflexo da felicidade dos
pais.

BODAS DE OURO
Transcorreu a 2l do corrente o

50' anivetsârio de casamento do
venerando casal Jorge 'e Tereza
Thoma, cujas bôdas foram cele
bradas na mais intima e feliz reu
nião de seus dignoa.Iilhos e amigos,

O senhor Jurge Thoma nasceu

no ano de 1881, na cidade de
Mitelfranken, na Alemanha, e sua

espôsa senhôra Tereza nasceu na

Viltl de Maria Derfen, tambem,
na Alemanha, em 1874,

Vindos para o Brasil em 1922,
logo se estabeleceram, em Canoi
nhes, onde até hoje possuem es

tabelecimento de beneficiamento
de madeiras, cooperando dêsta
fôrma pelo engrandecimento de
nossa cidade.

É, portanto, o venerando casal. ,

quando vê transcorrer data tão
significativa, merecedor das reve

rências do pôvo de Canoinhas, i

Correio do Norte, que sempre
contou com a Família Thoma no

rói de seus amigos, sente-se feliz
• em poder consignar aqui, oe mais

efusivos vôtos de felicidades.

Loteamento
Aguardem para breves dias

o loteamento do

JARDIM ESPERANÇA
distante do centro da cidade

1,200 metros.

Lotes a partir de Cr$ 2.500,00

Heserves e entendimentos
com o sr. Ludovico Bóra,
nos escritórios da, Indústria IUnião Madeireira. .

'1 ----------,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje. ás 20 horas. Improprio até 14 anos

BLOOD
um filme que dispense eomentarios. Um de todos conhe

cidos. Estrelando ErroI Flynn e Olivia de Havilland,
-----

Amanhã - ás 14 horas > Censura Livre

CAPITÃO BLOOD
Amanhã • ás 17 horas • Censura Livre

Greer Garson Gregory Peck, no espetacular filme da Metro

o VA L E DA DECISÃO
--_--

,As 20 horas • Improprio até 14 anos

O VALE DA DECISAO
-----

2&. Feira. ás 20 horas. Imp. até 14 anos > REPRISE

38• e 4a• Feira. ás 20. horas. • Improprio até 14 a�os

ÉNTRE ÁS 11 E MEIA NOITE
com os famosos astros Franceses
Louis Jowet e Madeleine Robinson
-----

,58. e 6&. Feira. ás 20 horas • Improprio até 14 anos

Um filme Nacional baseádo em uma dai Historias

de Monteiro Lobato.

,�__,

O S_A_C_Y__----_I

O sexto ano de
atividades ela Rá
dio Canoinhas

MARro ELOY

Comemorando seu sexto aniver
sário de fundação 8 Rádio Canoi
nhas Ltda., apresentou aos seus

ouvintes e ao pôvo em geral ca

noinhense, bem como. aos seus vi·
sitantes, uma das maiores festívi
dades ja presenciadas nestes pagos
quer nas suas programações, quer
no que concerne a parte social ar
tisticas ou curtural.

N6 dia II, houve na Matriz
Cristo Rei uma Missa Solene que
contou com o magnífico concuso

do notável Côro Sta. Cecilia, no

fiel desempenho de sua grata mis
são. Estava assim aberta a semana

,de festas que de permeiro a si se
viu deveras engalanada. ressaltan
do-se seus pri ncipais programas,
dentre estes Tio Germano. numa

audição Super-auditotium junta
mente com peças rádio teatrais pe
lo elenco do cast P6 e seus cola
boradores.

Dia 17. ás 16 horas, no Cjne
"Vera Cruz". a sensação épica ãos

festejos se nós depara com as fi
guras singêlas dos tirolezes . de
Papuan, Município de Joaçaba.
na sua simpleza toda numa maes

tría -iucomparâvel quando dos seus

números musicais típicos de um

povo bom, pacato, humilde e a

legre. Os imigrantes tirolezes ar

rombaram é o que se ouve, e é o
que anda de boca em boca, Ainda,
dia 17, a maior bomba se nos

depara no Clube Canoinheose ...
O Baile do Algodão, complemento
de um bem organizado Show, onde
vimos destacarem se elementos de

.real valôr; coram populo. uma

grande surpresa foi Vilse Araujo
a Fada do acordeon. artista do
Radio e Televisão.

Abrilhantado pelos tirolezes e

os Tupinambás aohressaiu-se o

Baile do Algodão, ultrapassando
08 limites até eotão alcançados
em Canoinhas. De parabeus a

Radio Canoinhas, de parabens seu

esforçado gerente João Maria O·
linger. ,e o senhor Leopoldo Heirn
bek, dirigente da Hora Alemãe
um dos que muito colaboraram
para que apresentâaaemos o que
se viu, numa noite inesquecivel.

Na qualidade de Locutor-chefe
da Emissôra, afianço a todos os

que lerem estas linhas que a Ha

dio Canoinhas Ltda., a vóz do

pôvo do planalto catariaense, sen
te-se jubilosa por ver que conta,

,

no momento azado.' com o apoio

integral das massas, sem o qual
nada se faría.

Sente-se jubilosa 8 Radio Ca
noinhas com a eleição de sua Rai
nha deste ano feliz de 1954. se

nhorinha Hosêlis Maria Schramm,
que indubitavelmente mereceu sua

brilhante vitoria. de-vez que muito
nos tem auxiliado, demonstrando
sua melhor bôa vontade. De para
bens nossa Rainha. de parabens
as Priocezes senhorinhas Carmela
Fuck, Inez Frank. Astrid Frie
dricb, Mafalda Kohler, Terezinha
Trevisani e Edna Stang; de pa
rabens Dna, Maria, Tereza que
Rem medir esforços nos auxiliou
intensamente. notadamente no pro

grama "Brincando de ser artista"

que teve em Janine Michel sua

galante Princezinha, circundada de
Heloisa Helena, Lucília Guedes,
Rosita Mayer, Dirce Ferreira.
Lizete Cubas e Neiva Barcelos.

Enfim, brilhou a Radio .Canoi
uhas pelas suas programações, co
mo __brilham os trabalhos dos que'
têm béa vontade e a aplicam'
quando mister se faz, Canoinhas

precisava mostrar alguma das SU8S

maravilhosas coisas e mostrou de
veras, como há de mostrar sempre

que houver a coesão flamejante,
único caminho que conduz ao 8U·

-oesso.

PRECISA-SE
Para colocação imediata de OFICIAIS ME
CANICOS E APRENDIZES COM PRATICA

EM CONSERTOS DE AUTOMOVEIS
OFICIAL FERREIRO E TORNEIRO

PAGA-SE BEM
/

Não tendo prática, não convem se apresentar

Informa�ões na "Agencia Jo'ão Seleme"

Hoje, ás 20 horas, no Vera Cruz

O'REIj:AO O�

MICHAEL CURTIZ

ALBINO RAUL BUDAN' RUDOLFO THOMA
Agravando-se novamente seu

estado ele saúde, viajou para
Curitiba o sr. A-lbino Raul Bu
dsnt, Diretor do bí-semanárío
"Barriga Verde". afim de sub
meter-se a sério tratamento,

Acompanham o enfermo nos

sos vótos ao Altissimo de breve
restabelecimento,

A fim de asststir ás bôdas de
ouro de seus venerandos proge
nitores, encontra-se nésta cidade
o sr. Rudolfo Thoma que, em

anos passados, foi um dos maio
res desportistas de Canoinhas.
O pc-pular Rudi foi, sem favor
um dos msis eficientes players
de futeból que já militaram em

nossos gramados, e' a êle nosso

futeból de então deve inúmeras
vitórias.

Desejamos ao sr. Rudolfo feliz
permanência em nossa cidade.

GRANDE BAILE DO
BOUQUET-CLUB
Realizar-se-á a 31 do corrente

nos salões do Clube Canoinhense
grande Baile promovido pelo a

ristocrático "Bouquet-Clube", o
qual será abrllhantado pelo jazz
"Caçsnjurê" da cidade de Caça
dor,

Terminará com mais êsse bri
lhante sucesso a gestão dinâmica
da Presidente atual, dona Ro
milda Marzall.

Alfinetadas daSemana
*
*
* Em ('anoinhas os Tírole,

zes obtiveram mais sucesso do

que o. MAIOR catarinense ViV9
(apelido dado pelo Barriga
Verde), comparando-se a recep
ção e bota-fora que ambos ti
veram ...

*
*
* Pensamento de um pess�

dista: Será que "Nós" ou o

NEREU é o pesado. ,.' tinha
tanta vontade de inaugurar a

sacada da barca iluminada ...

*
*
* Pensamento do General

sem exercito: "Pucha vida em

Canoinhas não tenho sorte
com foguetes; na vez passada o

ORTY soltou os de assobio. e,
desta vez, a dupla Tarcísio e

Fernando soltaram os de la
grimas ...
*** Provérbio do Saulo Ramos:

"Antes só do que mal acompa
nhado".

Tem· bom gosto?
Tome Café S. Tereza
-��------......_-

!

Rádios PHILIPS

*** Da Bíblia do Nereu: "Sau-
'

lo, Saulo, por que me perse
gues?"Empreza Fuck
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" ,RE�ÉITlJRA,'M NICJPAl,'DE" 'C'ANOINHAS
:,�:-:�' cBa'ían�(ete 'd:a' l)espesa'iQr�áinentaria 'referente ao lIêfde ·Mar<o 'de 1954
l' -,. .

�

. ,>-.. ·-ô�#\<Xt�.:.·, .
• ••

'
..

-

.. '/!<
' 'DES,PESA. ORÇAMENTARIA

"

T I ,T U L.'�" S' , ��"�;;ior' .t Do mês I,' TQ��
5.700,00'6

'

Agente Florestal - Padrão S
,

,o '73 .: .. <Material de consumo

01 73 '1', 'Livros � impressos, ..

',O 74�,. Despesas divers_as"" _
'" ",,'

"'0 74 1 'Despesas de' transporte , ..de funeronários 'em'" ,_

� ,o

,viagem'a serviço " ,

�

,

0.74 2' 'Diárias a .runcíonános-em viagem áservíço
"'O "9' ','

'

. SERVIÇOS DIVERSOS
,o 90 Pessoal fixo , :'

,e.

O 90 'I Porteiro-Contínuo --:;�P.agrã9 L
,

, O 94 Despesas diversas" __;; ,

' ,

.

"

O 91 1, Serviço 'de limpeza dô prédio da Prefeitura,
1 '

,
"

. EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIR�
1:,.0;....;;�;",;: .,'

'

:;�, ADMINISTRAÇ40SUPERIOR ,,',"

,
" ) ,

00- ���oal fixo.. _'" '

T 'OO� 1:, ';,' iretor ,da Fazendao=- Padrão. Z5
1 '':óo <2;:' �',Tesoureiro - Padrão X

..... ;1'00·'3 "Fiscal Lançador - padrão S
..

,

'1,"00 4 Quebras ao Tesoureiro',
1 02' Material permanente �

1 02 1 .Aquísíção de máquinas, moveis e utensilios
'

,:.... 1 03 ' Material de consumo

1 '03' 1 .Materíal de. expediente "

'

,

':.,·1 1" ,

"

'SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO,

1 11 Pessoal.vàriavel ,

, 1 11'''1 Percentagem para cobrança geral
1 13� Material de consumo

1 13: 1 Aquisição' de talonários, livros; etc. :
'1 1'4' ,<

Despesas diversas ;' � ", . .

1 14 1, _�P�rçentagem para cobrança 'da dIvIda_atIva -

,
;;,

.

, SERVIÇOS DE FIS�ALIZAÇAO '

',-

Despesas.divel·sas, 'J;" .'
,

,

l'" Viá;ge!ls,:de interesse do serviço ,'"

7. SEGURANÇA PÚBLICj\ E ASSIST�NCIA �OCIAL"

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇ� PUBLICA
r. Pessoal. fixo
. �f6arcereiro -- Padrão, F • ' ,

":' SUBVENÇÕES" CONTRIBUIÇÕE,Sc E 'AUXILIOS
.Despesas diversas "

..
"

,.

AD_Estado para manutenção do destacamento po-',
licial .

84 2 'Asilo Colonía Santa Teresa (Leprosario)
9, '!.t, _ '

' ÂSSISTÊNCIA SOÇIAL
94 _[ Déspesas diversas

, .'
94-1

'

Esmolas a indigentes' ,

9J'. 2 "A�sistência médico-farmaceutica a indigentes
9:

'"

Assistência hospitalar a indigentes
<[Sepultamento de indigentes "

2 9 :�ssistência a -presos pobres ';',
,

,�2 94 6'�: "'-Amparo' à maternidacte e à, infancia
"

2" '94 7', Pô:;,tós médicos municip'ais.' "

'-3 -.,.,',
'

,,' EDUCAÇAO "PÚBLICA ,

"'-:.,3' () ': , ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR,.'
,

3
-

03 '"

'

Material de consumo
" "3 03 1 .. 'Material didático em geral
3' 03 2 Reparos:,de, prédios escolares,

\' 3 04, ,_" Despesas' diversas
, 3 04 1 Aluguel de prédios escolares ,

' ..

',' ,04 2 ,Assistênéia a alunos necessitados, '

3',3
'

,ENSINO PRIMARIO, ,SECUN:gAEIO E
" CQMPLEMENTAR,

Pessoal fixo
_ _ ,

. Vencimentos de professores de eScolas isóladas, sen-
'do normalistas; padrão 'K a Cr$ 1.100,00; regénte do

ens,ino p�imário ou, ginasiano, ,padrão J� a 1
..000,00;

cOll1plerrientaristas, padrão'I! a 900,()(';' nao tIt�lapos
padrão D ,a 70000 '

'. . _

Vencimentos de professores ,aUXIlIares, padrao B a

cr$ .600,00 _
,0

"

,3 30 3, ,Grat aos professores efetivos que regerem os cUr�OS
,

.

'.. , desctobraqos, correspondente à terça parte _9-os �es-
,

,pectivos vencimento& ,

Pessoal variavel
"

"

Substitutos de." professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei ri.. 72, de 19 de maio de 1950

"

3'_6 " ,/', SERv.rÇOS DE INSPEÇÃO
3 ,60, Pessoa('fixo '"

" '

,3 6(H InspetCn: Escolar � Padrão T
3 61 Pessoal Variavel'

'

3 61 1 Grrltificac;ão 80 rnspptor Escolar', .

3, 8 SUBVENÇÕES,. CON,!,R:rBUIÇÕ�S E AU;X:I�IOS
� 84' ,Despesas diversas '" ',_ '

';-'

'3 84,.1', Contríbuição ao Estado" para manutençao"do�" cur,

� "

'sós notmÍõüs regionais aÍfexós aos ,Grupos �colares
"Almiránte Barroso" e "General QSório"" ",,"',

, 3':S4 2' �Ão Estado para manuten,ção do Curso C0..mplemen-' "" "

"

tal' anexo ao Grupo Escolar, '''Alinor, Vieira Corte"
3 84 .3" Bolsa' escolar 'e enxoyal á ,um aluno que Gursa ,a. "

,,"

""LIcêu'Ifidustrial, de' Santa Catarina por ',conta
, '. � ,

dó município , ,,�'
-

:-
,Bolsas est:ol'ares diversas"

,

'. '.i:lxilio li Biblioteca Infant.il de Çanoinhas
?1' ,,/ ,"<:" SAÚDE PÚBL�dA "

, UBvl�çõEs, CONTRI�:UIÇÕES E AUXIbIOS "

"
'

Despésas. 'diversas
"

"

'

Ao Centro de Saúde do Estado
•

SERVIÇOS DIVERSOS .;

Despesas diversas /
<

4 94 r ' Desobstrução de cor:regos e rios,;
..

4 94,�: Dremigeni de terre:p.o�'i�alàgad�ç9i� 'fi".� � 'M •

,--

\_ ,�.�·�-t�' ,��;�f;

_"
-,..:.
.. .'::"

> ",",

t"""..-':.,r. .

.Hegistro Civil
'

Editais'
Alois Karasinski, Escrivão� de Rancho J:Graride, âestt municipio,

Paz e Oficial do Registro Civil, nascido em 12 de Novembro �e
'do Mun'icipio de 'Papanduva. Cõ-, 1923, .lavrador, solteiro, 'domicilia·
marca de ,Ç�nbinhasj Estado de do e residente .ern M�IJte "Caste-

,

lo' nêste 'inunicipio,' filho' de JoveSanta Catarina, etc:
lina Alves; e Sophia Adâda, natu-

,

-, Fa; saber que' pretendem cai ral de Iracema, município de
sar: Euripides Glorrek, nascido em Itaiopúlis;' deste Estado, nascida
Rio das Antas, neste municipio, em 1';3 de Dezembro de 1913, dp·
aos 29 de Setembro de 1932, la- ,mestica, ,viúva, domiciliada é re-

vrador, sólteiro, domiciliàdo' e' re-� sidenté- ,em Monte Castelo, neste
sicleride 'em Queimadás, neste m�- municipio; 'filha de Marc�s Mai
nicipio filho de ,Atgemiro G.lonek; danch e de Parasquevia Maidanch,
e de Ana de Barros ,Glon)k; e� Faz saber que prefende,�"ca�ar:Alfrida Alves, nascida em' Quei- Alfrido Souza Prestes, nahIi'al de,
mados, 'neste. municipio, aôs' 25, Rodeio Grande, deste:"municipio,de setembro de '1936, domesticá, nascido em 10 de março de 1929,
solteira, domiciliada e resid�nte lavrador, solteiro, domiciliado e
em Queimados, neste municipio, residente em Rodeio Grande. nes·
filha de Zacha,rias Alves e de D. te inunicipio, filho legitimo de Pe.
Rosa Kuchnier.

,', dro Souza Pr.es'tes, ,'ê de Cecilia
, Faz ��ber que pretendem casar:

Ribeiro 1?�estes; Maria Leonora

Antonio Mendes Cavalheiro, nas- �loura,' natural de Duque de Ca'

cido em' Rio da Serra, 'neste mu-
xias, municipio de Itaiopolis, na!'

cid'a em .30 de JulnQ dé 1936; do·nicipió, aos 4 d� J\gosto de)930,
lavradór,

,

solteiro,' domiciliado e mesticai,sólte,ira, domiciliada e re'
, sidente, em Rodeio Grande, neste're'sidente em R io da Serra, peste, "

. municip�o;' filha legitima de Fran-muriicipio, filho de Rufino Men-
, cisco Moura e de Narcisa Nogueira.des,- de Souza e de

, Estephania
Popõvicz;.,e Alzirâ Mendes, nascI;, Faz,saber que pr�tendein casar:

da em Passo Ruim, neste muni-' Levino �éuburger, natural de Rio
eipio, aos 15 de Dezembro de.}933 Estiva,' municipio de_ Itaiopolis,

, solteir�, domesticà, domiciliada';�( deste Estado, nascido em)ô de
residenle em Pápanduva, �está::, Dezembro d'e 1932, 'lávrador; sol.
cidaçle, filha de Napoleãq,. MeiJqes teiro; domiciliado e residente em

e de' Anna Vieira dé Carvalho:' > Palmitos" neste municipio; filho
.

legitimo oe Francisco Neuburger
Faz ,saber :que pretendem casar: e de

.

Dona Frida Neuburger; e

Zeno Lopacinski, natural de São Barbará. Schermach, natural de
Pedro de Mallet, Estado do Pa- Contagem, municipio de '�Haio{Jo.
raná,' nascido em 14 de Fevereiro lis,' deste 'Estado, nascida em 3 de
de 1928, armazenista, solteiro, dó- Janeiro de (, 1935, domestica, .l!\sol.
miciliado e, residente ei'n Haiõpo- teil'a dOID,iciliada e residente eJl)

lis, Km 34, filho legitimo de Tô-· 'Palm'itos, 1neste müni�ipio�, ·filha
maz lopacinslci e �de Walerüina legitima de'Antonio' Schermach e

Lopacinski; e Lidia Zabud�wski, de D. Anna Skonie,zny. �, r600,00 natural ?eJtaiop()lis, deste. Est,f-, Apres'entaram_ os ,documentos5.0�0,00 do, naSCida, e� 25 ,de)anelro �u.e' exigidos 'Pe19 art. 18<tn. 1 � 4. Se
1.927, dom�stJc;, solteIra, ,�omlcl�" alguem souber 'de impedimento 0-
hada e res!d.eI?,e :m" QU�I.mfldos" ponha-o,na forma. da lei Lavr�pre.neste.mUllIClpIO, Jl1?� legItIma d,e sente paras,er afIxa,do' no lugar de
IgnaclO Za�udowskl e· de Açpa; c.ostume e,publicado np jornal Cor'ZabudowskI.' '" "

reio do Norte cidade.de Canoinhas.
_ 3.aoO,�0·"" Faz saber que pretendem c,as,ar: Pap�duva, 10 de'i,!nh� de 1954

,�:i'
'

'.Honorato Rodrigu"és, natural 'Álóis;Karà�in�ki�Ofiçi�d�; '"
, .

,"
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'
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Direção de..Rubens. R..::', da Silva

O propalado reapáreci ...
' ÀinqàoÇa�peona.toMu

merito do Ipfrariga 'e o " dial de ,Fril:ébol." vencid,_i

Atlético:; espetacularrnerrte pelaCorreu pela cidade, e depois
° jornal Barriga Verde confír- equipe Alemã
mau, que um grupo de espor-: Opinião do cronista Jacintístas.'pretende ,reorganizar_;Q" I'-' de Thormes, que assistiupi! anga -F C.>Dia,nte do, ocorri- desclassificação dos brasido, procuramos ouvir âltos di- leiros. (Transcrito da Revirígentes do ex-Ipiranga, agora ta '�A Manchete").

'

na' direção do' Clube Atlético
Canoinhense.

-

Assim é, que ou- "Os brasileiros eram 11 su
vimos ii respeito'[ossrs. Alberto jeitos nervosos e com vontade,
Cazarnajou, Carlos Nunes Pires � Os húngaros eram um time de
e Darcy Wiese, "óbtendo dos futebol. Os brasileiros iam no
mesmos a informação categórica "peito", queriam entrar com I
de que-a' aludida reorganização bola. Os, hungaros passavam
do Ipiranga corre à revelia elos como basquete, da frente para
mesmos e que, eles estão-no" trás, mudando de tatica, dando
firme propósito' de honrar ó a bola" depressa, chutando �
compromisso assumido quando longe. O_br_ásileiro tem" grand!
da fusão das equipes Ipiranga classe. ° hungaro tem grande
e 'Canoinhss e, consequentemen- equipe: Um dos "goals" dél�1
te, do aparecimento- do Clube foi feito depois de, um passe de,
Atlético Canoinhense ..... Disseram pcssivelmente, 50 .rnetros. Um
mais, mesmo quê .se efetive o" hungaro. vai "correndo "sózinho
-reaparecimento do lpiranga" eles 'pela extrema:' Nós todos per.
continuarão no Atlético e tão' guntarnos: o que será q-úe aque
logo o tempo permita os atletí- le louco vai fazendo sózinho e

cimos estarão em plena atívída- sem bola, correndo tanto? No
de, Em seguida fomos" ouvir' o ,meio da confusão é sem olhar
sr. Milles Luiz Zaníolo,

-

dá' di- 'o que está .corn a bola, chuta
retoria do Atlético e que foi (>, com força, mete o pé. Are·
ultimo Presidente do Canoinhas donda vai caindo com violench
S. 'C .. Disse-nos o sr. Milles que O marcador do extrema estava
continua firme' no seu novo clu- distraído com o- jogo' do lade
be e que este yài entrar, tão � de lá, tão longe. Q húngaro
lógó o tempo o permita, em continua correndo, A bola vai
franca atividade, a .exernplo do cair na sua tragetoria, bem na
Botafogo F. C.. altura de sua cabeça, "Goal",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A LOJA DAS NOVIDADES comunica a sua

distinta freguesia, 'que mudou-se para Rua Paula
Pereira, PREDIO SPIES, onde espera continuar

.

merecendo á preferenda que sempre lhe
. foi dispensada. 1 x
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Maquinas Agricolas pera desces- �
é5 §ã'

�
csr - debulhar e ventilar todos os �

-

�
= cereais � i-Aoinhos para quiréra e

� Motores a gasolina
- i

.� i
: Tem para pronta entrega ALFREDO GARCIHDO ::
.... Comércio de Representações :m

� Canolnhas· Caixa Postal 56 • S. Catarina ::
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DR. SAULO
-

CARVALHO
Advogado

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

Canoinhas S. Catarina

5r-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:I::=I:m::::::::::::::::�:::=:::::;:::=:=�:::::=::=:!
" n
ii Dr. Aristides Diener n
is CIRURGIÃO DENTISTA Ü"

"� �
55 Raios X-> - Pontes Moveis -e Fixas ::
� eR

d
"

5S Denta ures Anatomi(8S ii� R:: Rua Vidal Ramos n! c
55 CANOINHAS SANTA CATARINA ::
� 3
;=I=:::::::::=::::::::::::==:::I=:::HIC::a:::�::=::::::=�::::::::::::: :::::::: ::::==::::::::::::::

Oflcina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

c NS":: ,TOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicipletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - CAHOINHAS - Santa Catarina

::::::;=::::::::::::::::::::::::::�::;:::::::::=:=I:::::::::::::::=:::::=::=::::::::::::�:II::::::::
= =

;i Banco Indústria e Comércio de Santa (eterlns S. A. ii
� � �.

!i Matriz: ITAJAÍ . Enderêço telegrafíco: c I N C O» ii
" "

ii TAXAS DE DEPÓSITOS ai
" "

!! Contas de Movimento Contas a Prazo 5:
.. ..

:5 À Disposição 3% 8. a. Côm aviso de 120 dias 5% à. a. ii:: Prazo Fixo 6 mêses 5V2% a. a. ,i� �
:: Prazo Fixo 12 mêses 6% 8. 8. ::

r ,H R

Ir". :: Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 100.000,00 ::
!! H
:: Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ::

n Abra uma conta no "lnco" e pague com chequel iiH � "
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::�:::::::::=;::::::::::::::::

IFarmacia Oliveira
.

�specialidades Fa;maceuticas.
.

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

Rubinstein, Margaret Duncan; Coty e outr�s

IArtigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa I Preços módicos I

AEROPORT.O ·HOTEL
DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS

Com restaurante á Ia Carte, apartamentos
� quartos com água encanada
Grande estoque·· de bebidas nacionais e estrangeiras

Rua João Negrãoí 585 - Fone 2539

Com Garage Curitiba, Paraná

P-releitura InniEipal de- Canoinbas
Hequerimentos despachadOS

Francisco Zolner e sua mulher, requer transf. 800 m2 uma
casa de moradia para Otto Friedrich: Edvino Lucas transf. caminhão
Ford para Theodoro Schroeder; Estarcilio Soares de Almeida, transf.
motocicleta para Leopoldo Fuck; João Fontana Júnior e sua mulher.
transf. 800 m2 duas casas de madeira para Elisa Meiners:·Luiz Dranka
transí. caminhão Ford para Olívio Dranka; Romeu Pereira, transf:
caminhão Ford para Antonio Soares Fragoso; Joaquim Gonçalves de'
Lima, baixa de sua carroça; Francisco Langer, transf. caminhão Ford
para Miguel Orchulhak: Theseu Arietides Batista. transí. 440 m2 pa
ra Carlos Soares de Almeida; Bergmaun e Zimermann, licença esta
belecerem-se como Pintores, neete Município; Francisco Cubas, transf.

r para seu nome de uma motocicleta que comprou Francisco de Fecken
wirt; Paulino Ivaniski, licença estahelecer- se Casa de Frutas em Mar
cílio Dias; João Tomachitz e sua mulher, transf, 16('0 m2 para Er-
vino Funka; Ricardo Müller, licença afastar casa de madeira e edns-·
truir )0 m de muro, e garage; Artur Künzel, transf. para s-eu nome
do caminhão que comprou de Frederico Sachweh: Ulrich Wiltuschnig,
para pagar calçamento em prestações mensais: João Dranka Pasiens.
ki, licença estabelecer·ee Casa de Frutas e Bebidas em Alto das Pal
meiras: Artur Gaisler, transf. caminhão Chevrolet para João Pach�_
co Sobrinho: Rimou Selerne, transf. caminhonête Ford para Odilon
Davét: Rafael Oracz, transf, caminhão Ford para Madeireira Novo
Mundo Ltda.: Augusto Klopmeier e sua mulher.. transf. 2,500 m2 pa
ra Otto Diener: Dr. Saulo de-Carvalho, 2a via da carta de aforamen,
to nO 60: Valêrio Silva, licença .abrir uma janela em casa residendal:
Ary Gomes Corrêa transf. bicicleta para Waldemar C. Dransfeld: Joa.
quim Bueno baixa bicicleta: Nelson Banach. baixa caminhão Chevro,
let: Benito Gastão Bastos e sua mulher, "transt. 800 m2 para Walde
miro Meister, Ana Paluk de Almeida, transf, bicicleta de seu mari
do (Juvenal V. de Almeida) para Francisco Cubas Batista: Orlando
Bauerçtransf. bicicleta para Hercilio Sabatke: Germano Kindler transí,
2310 m2, uma casa de morada para Alfredo Kindler: Joaquim Viei
ra de Lima. transf. 400 m2 para José Farias: Heinz Prust, trausí.
bicicleta para Stepauski: Antonio Colaço, licença estabelecer- se com
barbearia, à rua Caetano Costa: Alvaro Mallon, .transf. para seu no
me -do caminhão Mack, que comproude Nivaldo Fernandes Ferreira:
Pedro Nogat, baixa Casa Comercial, sita em Rio dos Pardos: Pedro
Griten, trausí. casa residencial, sita em Marcilio Dias, para Evaldo
Kreiss: Pedro Griten, transf. casa residencial. sita em Marcilio Dias
para Ivo Olsen; José Pereira do Vale, transf. caminhão Chevrolet:
para José Pereira do Vale: Adão Werka Sobrinho: transe. caminhão
Ford para José Pereira do Vale: Antonio José da Silva, transí. 800
m2 para Edmundo Theodoro Harger: Virgilio Paulino de Lima, transf.
caminhão para Gebrael B El-Kouba: Augusto Pedoni, serviços mo
toniveladora, em estrada Particular: João Augusto Frederico Siems,
licença estabelecer, se venda de bicicletas: João Watsko, licença esta
belecer-se como Mercador de Areia: Eloi Moreira transf. -6icicleta
para Leocadio Walter: Floriano Suchek. baixa carro de lavoura: Pau
lo Hornanovicz. baixa oficina consertos de automóveis: Eduardo Cal
mo baixa carro de lavoura: Dercilio Maasaneiro, Iicença estabelecer
se com Sapataria: João Meicules baixa carroça

Prefeit.ura Municipal de Canoinhas, em 24 de abril de 1951
Osvaldo Ferreira Soares·':_;_ Secretário Municipal

De ordem do sk Prefeito Mu-
� nicipal e de acôrdo com o Códi
go. de Posturas em vigôr, solicito
aos senhores proprietários de ter
renos urbanos para conservarem

sempre limpos os passeios e cal
çadas de suas residências.

Lembro, outrossim, que é ex

pressamente proibido por LEI:
Prejudicar, de qualquer fórma, a

limpeza das vias e logradouros pú
blicos; Atirar nas calçadas ou vias
públicas, prêgos, vidros ou qual
quer objeto que possa molestar
o "transeúntes, causar danos aos

veículos e prejudicar o necessá
rio asseio; O trânsito, sôbre os

passeios e calçadas, de bicicletas;
Pa�sar por cima dos canteiros nàs
praças on arrancar galhos e plllntaa.
É passiveI de penalidade por

infração, alem das .de ordem,
criminal, tôda pessôa que 'ar
ruinar ou depredar obras públicas,
marcos, taboletas ou qua Iquer
obieto de utilidade ou uso público.
Torno público, tambem, que

tendo em vista a moral pública,
o bem estar de todos os ciLadi-
nos e os inúmeros prejuizos cau

sados pelos cães, ·0 Govêrn.o Mu
nicipal está tomando enérgicas
providências para exterminar· com
pletámente com os cães vadios.

Poderão andar livremente pelas
ruas e calçadas os cães portado
rei! de coleiras com chapa de ma-

tricula· e açaimo (focinheira).
-

Os cães encontrados na rua com

chapa de matricula, sem açaino,
serão presos, sendo avisados os

donos para pagamentos das mui
tas e despesas feitas com â'preen-

Edital de 'Citação com

o prazo de 30 dias
Em vários lugares do Interior

.

O Cidadão Artur Burgardt,
do' Município estão aparecendo Juiz de Paz no cargo de Juiz de
cães hidrofobos. A mordidela do Direito da Comarca de Canoi
cão ocasiona tratàmento dificil, nhas, Estado de Santa Catarina
doloroso e muito dispendioso. A na forma da Lei, etc.
raiva q�and� se ma?iftlsta no ho- Faz Saber a quem interessar
mem, nao ha ,r�medlO no mundo

_, possa processando-se no Cartó
que salve a vitrrna. rio de Orfão desta cidade o in-

ventario dos' bens deixados porVacine hoje mesmo seu cachor-
ro, de estimação, no Pôs to de Vi- Maria Gravoskí Vieira, fica a

gilâucia Animal, instalado no Pré- herdeira Julieta Vieira Colaç«,
dio da Delegacia de Polícia. casada com Marciano Colaço

Vieira, residente em lugar incer-
A vacina auti-rábica é de grano to e não sabido, citade por es-

de eficiência. te edital com o prozo de trinta
(30) dias, contados da primeira
publicação, para dentro de cinco
'(5) dias, dizer sobre a descrição
de bens e valor a eles atribuido
para ver seguir até decisão fi
nal o referido inventario sob
pena de revelia. Para os pevidos
fins mandou expedir o presen
te edital, que 'na forma da Lf:ü,
será afixado no lugar de costu
me e publicado uma vez no Diá
rio Oficial do Estado e uma vez
no jornal "Correio do Norte".
Dado e passado nésta cidade d.
Canoinhas, aos- trinta dias do
mês de junho de mil novecen
tos e cincoenta e quatro. Eu"
Rubens Ribeiro da Silva, Escri�

são e manutenção dos animais,
depois de que lhes serão restltuidos,

Cães encontrados nas ruas

sem coleiras com chapá de ma.

tricula serão eliminados suma-
riain·ente.

Os cachorros de estimação de
verão ser conservados, dentro dos
cercados ou andarem com coleiras
com chapa de matricula e açaimo.

Não é patriota aquele que
não cumpre, dificulta ou imo
pede o cumprimento das Leis
de seu país •.
E para que chegue ao conheci-.

mento de tôdos. lâvrei o presen-
te edital, que será publicado no

jornal "Correio do Norte" e fixa.
do n08 lugares de costume.

Prefeitura Municipal de Cllnoi
nha., em 13 de' julho de 1954.

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

AVISO
De ordem do Sr. Prefeito Mu-«

nicipal de Cauoinhas, torno pú
blico que se procede nésta Teseu
raria/ e nas Intendências de Três
Barras, Major Vieira, Paula Pe
reira e Felipe Schmidt, a cobran
ça dos .seguiutes impostos.

MÊS DE JULHO
Imposto de Licença (Continuá

ação p. Ind. e Com.) 3° Trimestre
Imposto a/Industria e Profissões

3° Trimestre,

MÊS DE AGOSTO
Taxa de Conservação de Estra

das - Anual
A presente Taxa recai sobre

todos-os proprietários de terrenos
rurais na base de CI'$I,50 - Cr$
1,20 e CI'$l,OO por alqueire de
24.200 m.2, com as exceções cons

tantes da Lei.
.

Nos mêses seguintes, a cobrança
será acrescida-de multa prevista
em Lei.

.

Canoinhas, Julho de 1954.
Clernentino Pieczarka, Tesoureiro

Assuntos Militares
.EDITAL

L Devem.comparecer na Jun=
ta de Alistamento \Militar de
Canoinhas, os cidadãos abaixo,
afim de retirarem seus certifi
cados de reservista.

II. Os certificados não procu
rados no prazo, de 30 dias, st'
rão restituidos, á 16a c. R.,
onde serão arquivados.
Sebastião Correa, Paulo Jien

tara, Juvenal Ferreira Vaz, Dar
ei Borges MU:1iz, João Massa
neiro, Lyzandro'Munhoz, Sebas
tião Vieira de Carvalho, Sebas
Hão Cavalheiro, Lauro da Sil
veira" Estanílau Machado, J08-
quim Hilario dos Santos e Se
bastião Santos.

Canoinhas, 13 de julho de 1954
Ludornila Bojarski
Secretária da J A M.

vão o escrevi.

(a) Artur Burgardt - Juiz de�
Paz no exeeido do cargo de
Juiz de Direito da Ccrnarca.

Está conforme o original, do
que, dou fé.

Canoinhas, 30 de junho de 1954
Rubens Ribeiro da Silva

Escrivão
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"Palavra de
e" despedida

agradecimento
'um homem ao leme, que saberá
ajudar a construir a sua grari
.deza e reintegra-la dentro de'
.suas reais possibílídades, alar
gando as vías de comunicações
com outros Estados.

,

Visitas ilustres
Conforme· fôra amplamente

anunciado -através d o jornal
"Barriga Verde", de boletins e

serviço de auto falantes, visitou,
'domingo esta cidade, uma ca
ravana política, composta dos
senhores dr. Nereu Ramos, digno
Presidente da Câmara' dos De
putádos, ar. 'Saulo Ramos; De�
putado Federal, dr. Telmo Ri
beiro e Dirnas Siqueira Campos.
Logo, na manhã seguinte, a

caravana dirigiu-se iii Papanduva"
cumprindo determinações de seu

programa político.

Lauro Carneiro de Loyola
Mantendo ligeiro, contáto com

seus' companheiros políticos, es
teve em nossa cidade,' o indus
trial joinvilense Lauro Carneiro
de Loyola, candidato a deputado
federal pela" UDN, prometendo
retornar, em breve, a .esta cidade,
para sua campanha, politica.

der "Reis e Paulo
Konder Bornhausen
Vindos de Iítcrína de Pôrto

União, estiveram nesta cidade,
por algumas horas, os. ilustres
catarinenses doutores Antonio
Carlos � Konder Reis e Paulo
Konder Bornhausen, sendo am
bos recepcionados 'na residência
do sr, Osmar Nascimento, di
nâmico gerente do Banco Inco.

,,-,P.ElOS ,,!; I!â.RES�

e
. ../JaJ D�(Q�e§ ..'�
-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

% .Nem todos os homens por
'mais esforçados e inteligentes,
.que sejam, podem muitas vezes
�cumprir um programa de, ação ..

echegar ao final de uma' tarefa, . Com a sua ausencía, verificar-
.sem ter que remover uma série se-á, inegavelmente uma grande
de'obstáêulos oe": solucionar' vá-, lacúna em nosso meio, não só

riO" S" "pro,ble�as c,
om justo acêrto, I entre os -.

seu.s , �migos, �omo�nfratermsar os homens, não tambem na direção da entidade:
tfàz ãpenas com palavras, nem ' principal do nosso municipio.
com nórmas conv�ncionais, ?i- I Oxalá, não seja de�orada· a
t..��ljls por preconc�Itos de SOCIa- I sua permanência em Florianó-bIhdade, mas" acima de .tudo, polis, onde, foi, temporariamentepelo

. t.r�balh.?, pela cap�cId�de residir e que, multo breve, pos- Drs, Antonl·o Carlos ,Kon�.�
. dIrlgIr,. chegando ao termmo samos te:'lo novamente em nos':'

OJl_ cumprindo um program� de so meio, para gáudio de todos
aç��, .d:Ixando os seus efeitos nós. Sômos agora uma equípe,,���fISOS e�pa�hados por todos "colaborando em seu jornal. Se
os lados, atmgmdo. dIr�tament: tivermos que criticar, saberemosaque�es que necessitaram, ,.Arol- faze-lo de maneira construtiva;"�do Ca:valho, fund�dor e DIretor visto que a nossa preocupaçãodes�e 20mal,;�resId�nte da, As- é continuar a sua batalha, pelos,ocIaçao Rur�l, ?eIXOU -. nest:s aprimoramento das coisas e não
�!ore�, .

a �aI� �Iva expressao pela destruição. Será este o nosd� sua I�tehgencI�, d: sua cul- so programa de ação, programa'
� e �Sura ;�,< do seu amor as c�usas que

j

cumpriremos com o maior,�.colebya,�!",-N�meado, que fOI pelo entusiásmo, para que nunca nos
G�,yerp.a(\9r do �stado, :r:ar� 0- -, falte "a cooperação e o( estímulo General "Iberê de Matos�c"u��� .:ç_,���:r:et�na de, Viação e I de todos .os nossos leitores. 0_,.Gbr�� ".L úblícas, Canomhas deve 1 que Aroldo fez sózinho durante' Esteve em Marcílio Dias, em

s�nhr-se .orgulhosa de ter �m I muitos anos, queira Deus que visita de inspeção que vem fa
,,, �llW s�u, colaborando no pro- co� a, colaboração de muitos, zendo na Rêde de Viação Pa-

r;esso d�. seu Estado., possamos fazer circular este -jor- raná Santa Catarina. da qual é
'A sua' despedida foi feita no nalcom a mesma imparcialidade digno Diretor, o General lbêrê.
'parque da Associação Rural, com que sempre lhe foi peculiar. Fe- de Matos, lá se demorando por'
uma grande churrascada; ofere- licidades, Arolde. Demônstre que algumas horas, a fim de conhe
cida pelos seus amigos, elemen- os moços tambem possuem' ca- cer "in loco" _iii situação daquelà
tos' de todos os partidos politi- pacidade para produzir. Todasf dependência da Rêde, e ao mes-

.cós, Mais dEd50 compareceram. as nossas esperanças estão de- mo tempo fez conhecer aos cor-

Aroldo, agrlidecendo a homena- positadas em você. rétos funcionários o Sf'U progra-
gero .síncerarque lhe foi presta-

'

Alfredo Garcinclo. ma administrativo.
dar em brilhante improviso, dis- Foi recepcionado pelos snrs.

":�c���r:'oafeo;doer�a��o����o: ,Vende-se por preçn de ocasião
• '.

"

.�amesmasimpatia e bôa vontade: Uma casa com frentOe de "Polltlca'gem e. O que Aroldo fez e construiu alvenaria, edificada em ter-
'

'd d
.

. Conto da pri,méira páginam nossa CI a e, o tempo será reno. dê 20x40, situada' à
impotente para destruir. A ener- por politicagem, em dias da se-

,

b' Rua Paula Pereira n. 430, mana passada, & despeito do,sgra e a ravura com 'que sem':'
Bre,. esteve à frente das grandes pegado ao novo prédió dos inauditos esforços do ilustre de-
çilUsas, merecem destáque espe- Correios e Telégrafos e '�m putajo Cels0 Branco, a maioria
daI. Grande deve ser a satisfa;., frente á Farmacia Olivejra.. parlamentar, hoje engrossada
ção. de todos os canoinhenses com os gatospingados do P.T.B.;
com a acertada escolha dô Sr." Ver e tratar com o sr. orientado pelá sr. Saulo 'Ramos
Irineti Bornhausen. Santa Cata-

- Ludovico �óra, no escritório "(para ó Séhado, Nerêu e Saulo;
,rina, na '-sua pessôa, tem mais da Ind. União Madeireira. para a Camara, idem, idem: -
:t"':�:f?:t/.:t/. ... •

.'

� é, não há ninglJem mais no Es-�!lI:'õ����%��������H)������;{fH�':���� tado ... ) e'sublimada pelo sr. pre-�. .,

'.

' .. ";, .

.

( .. J � "sidente' Osvaldo, Cabral" trans- .

.� ORGANDI PERMANENTE BANGU �. fug� da U D.N, pela' tentação
� 'c.' '. � de um emprego para um ,de
� NYLON ESTAMPADOS E LISOS �

.

se�s. mais. íntimos fami1ia�s,
�,.�.

'

. fAlll'E ,BROCADO W. reJeI��u, pela quarta. VtZ, .0
�M' � P e d 1 â o de urgencla regl-j!,i,m D U S ( H E S E

� � me?tal para },er discut!da e vo-ç,� .. � tada a refenda mensagem do
� tE uma infinidade de artigos da .�. Executivo.

, .�
,', _< � .

O plano e grosselrO,e pouco�. . última moda � i�t:li�ente� mesmo po:que inte-
� •.• •

� hgencIà nao se podera esperar
� .•

''O EMPRESA' �,FU('K _ CA'NOIHHA'.'5 .�
de úma córre�te politiG.a que

�
'"

. <.' .' se acovarda dIante da ameaça• �.����������������v.������� do rebe.nque primitivo do capa:"�F'./:�<:::"./::"J::"J::"./: ;"./: :"./:�./::"J::.>'./:�./: :.>'./::"./::"./:m 7./: 7./: !'J::"./: 7./: :".'::"./: taz Celso.,Ramos.
.
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�FAZEMANOS .

-'o HOJE: O jovem Bonifácio Ga-
19tj; o sr. Albino Raul Budant,
mui digno diretor do "Barriga

· �erde"; a menina Marilda, filha
d Aos aniversariantes os, para-o sr. Antonio Portes, de, São,

/

bens do' "Correio do Norte".Mateus do Sul; sr. LudovicoDam
broski, industrial nesta cidade.

, AMANHÃ: ,A srta. Leda, dileta
filha do sr. Alfredo Stulzer; o

· garoto Rubens, filho do mesmo;
o

.

jovem." Leonides Zimann.
DIA 26: A srta. Déa Maria,

fiiha do sr. Carlos N. Pires;a· ,

vva. sra. Marta WordeI. Acha-se em festas o lar di
distinto

.

casal Roldão. BarbosaDIA 27: O meninoWaldemar, Câmara, Diretor da Escola defilho do sr. Lirdovíco Dambros- Agricultura de Marcilio Dias e
· ki; o .sr, Edgard A. Mayer; a sra. sua senhora Dna. Maria Cristina,Nereída, dignissíma esposa do' com o nascimerito de Rejanesr. Jair Côrte; o menino Fran- . Mágda, aos 17 dias deste mês.cisco, filho do sr. Ceryaco F. de

.

Souza, residente em Três .Bar-
' Aos felizes Papás, nossos efu-

ras; o sr., Manoel Machuca Jr., sivos cumprimentos,
.

residente em Ponta Grossa; o
sr. Artur Gaisler.
DIA 28: Os srs. dr. Rubem

Moritz da Costa; João Corrêa
Sobrinho; Joaquim Furtado; Os
valdo Pietrowski; o jovem Eli
mar Olímpio Fiedler.

D:::A 29: O jovem João Paulo
Furtado.

dr. Arolde Carn'eiro de Carva
lho, Secretário de Viação e O�

- bras Públicas, Benedito Terézio
de Carvalho Jr., Prefeito Muni
nícipál, .dr. Roldão Câmara, Di- .

reter do Campo de Trigo, sr.
'Herbert Ritzrnann, industrial e

· sr. Siegfrid Olsen, comerciário,
com quem manteve interessan-'
te palestra.
De sua .ação enérgica e efi

ciente, muito espera. a classe
produtora de Canoinhas.

• I.4-PARA FE'RIDAS,
'tECZEMAS

, 1

_!NfLAMAÇOES,
I

C >O.C E I � A S,I.. . ,I,

J R I E 1 R A .$ I

ESPINHAS, ETe.

�
. '

só politic3gem�:':
É neceSisário que o povo síli

ba, alto e bom som, que ,as e8-'
iradas se encontram no estado
lastimáyel por todos constatado,
não por culpà do Covernador,.
mas' pela' impatriótica atitude
d:a maiorill parlameÍltar, émpe
nhada até· a alma em sabotar
a administração pública, para
que se crie "clima de incompre:·
ensão no seio da coletividade
catarinenB�, em relação á serie
dade' e diuturnidade de traba-'
lho do' Governador.

Virá, então: c�'Ín sua: �utori
dade de Presidénte da Câfnara,
o. sr. Nerêu Ramos e, com aqu�
lés seus batidlJs ânatêmas ao·

sabor das tiradas do Velho Tes
ta::nento, fulminará, soturnamen- .

te, a situação dominante, cujo
único crime consiste, em defe
sa de·nossa sobrevivencia demo
cr aÍica, haver desárticulado e

derrotado uma oligarquia quasi ','
centenal'ia, que teve em nossa
terra a atuação de verdadeira
calamidade...

-

"--

.' DIA 30: O gároto Roston Luiz, ' ,

filho do sr. Osmar Nascimento'
a senhorinha Norma, filha d�
.sr.. Augusto Haench�' ,

,

NASCJMENTOS
Engalanou-se o lar do·sr.,Pery

G. Lemke com o nascimento, dia
13 do fluente, da garotinha que
na Pia Batismal recebeu o no
me de Ana LUcia.

Enlace Matrimonial
Realizou-se dia 20 do fluente

em meio de" festas e alegrias o
enlace matrimonial da senhorita
Bernadete, filha do sr. Alfredo
Mayer e Dr . .Gabriel Dequech
Filho, médico em Concordia e

filho do sr. Gabriel Dequech
residente em Mafra.

. Fejicidades ao novo casal.

Realiza-se hoje o enlace. ma
trimonial da srta. Tereza Maria,
filha do sr. Aleixo Brenny e de
Dna. Bernadeté Wojciechovskí
Brenny, corn o Dr, Washington
Cezello Gusso, filho do sr. Ber
nardino". qusso e Dna. Corina
de Pol., ambos residegfEi,s. em

Curitiba.' .

' ,�,

Os nossos votos de felicidades.
,

Ani'versário deCasamérrto
Festejam' boje mais um ano de

feliz consorcio os. seguintes casais:
Vergilio 'Trevisani � senbora,{João
Quirino SiqUeira e senhora, Agenor
Viejra Côrte e senbora. ,E am!l'
uhã o casal Carlos Schramm e

senhora Maria Cla Luz R. Schramm.
Correio do Norte, por eStie mo

ti voo de�.eia-lbes fel icidades.

NOTA
�.Pedimos' aós nossos presados
leitores que nos forneçam dadQ8
concerueutes a AÍ e suas familia!!,
para que p�bliquemos nesta pã
gioa seus eventos. Em fase de re

organização, contaínos com o apôio
de todos nêste sentido .

TOSSES 1
.

BRONQUI�ES 1

VIHHO CREU'SOlADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÓNICO

LI'N8ERIE ETAM
't de fama mundial

distribuidór exclusivo

Casa Erlita

- Casa Fische,r
CONTRA .,CASPA. 'i

QUEDA DofeÁ·
. �

, .

",..'" " �
BElOS E DEMAIS p

4HCCOES DI 1
• j \ �
COURO CABELUDO. I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


