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A Sarna da- Batatinha
Consiste '" essa' doença" étn formações de excrescen-

das que se verificam na superfície e mais" ou

nas proximidades dos > brotos ou" gemas. ''''�
Em alguns casos ou no. inicio da moléstia, a

tata apresenta 'verrugas muito 'pequenas, do tamanho" da

:::Jaé d�aY�íÍl����:�e�sc�:r�;:���oeto�:;â� la������1' ,Diletol:
: AROWO ,C, CAR�Al�O, Re�atol até a�osto �e, .1-gfrU: �ml�[RM[ �ARHA '-:-, Gerente: IJ�AS� 'SmM� �

maior e chegam a sapresentar o aspecto esponjoso que se
CAIXA POSTAL, 2" ,,,,,,,,�,,,,, _-::' ',;,�. Fq�E,r128

_

",I CIRCULÁ AOS SABADOS

pode comparar ao que se verifica na formação de uma ' �
,

couve flor-Essas deformações podem ser observadas tam- 'iro' aos Pratos e 'aos Pomhof
bem nOS talos ou hástes da planta, mas nessescasos tem

á cor verde ou váríando entre, um avermelhado ou'es-
, branquiçadp. '

"

, As' folhas não ficam impnes ao ataque;�las sofrem

igualmente e por isso se apresentam déforrríadas em maior

ou menor intensidade" conforme, a víolenéía da •. .doença,
Pt verrugosa" ou sarna da batatinha pode-se transformar
em uma doença de serias consequencias ao agricultor e

r

deve ser combatida por isso. Se a infestações, se gerali-
I sa e' é muito forte, as batatas .. se tornam ímproprías pa-;

ra" o çonsumo e apodrecem um grande quantidade; razão

,
bastante pllra se atacar o mal tão cedo ele ,se faça apre-
sentar no batatal. 'L

O'S" Dl"SC'O'S VOADORÉS
Nossa querida Canoinhas, a Prin- x •

cesa do Planalto. vem sendo alvo .'� 'Escréveu:'� ALFREDO GARCINDO ' '7'�;
',dê real quilate encomiástico; quan- Hà uma múltidã� BEl coisas, e chegar o fím d� mundo; Homens

do das apresentsções dos progra- de éo�sas es�en.siaes,\que diante no campo caíam de joelhos a

mas do Clube de Gaçl;l, Tiro e dos fátos, nao podemos negar. -orar; muitos correram a casa de

.,p,es.ça Maior Tomaz 'Vieir!l.: ;Qentro da "religião, da ,�rte, da vísínhos para confessar 'culpas
Assim é que hoje deveria ter

moral e,da filosofía, existem fe- e pedir perdão; multidões acor

inicio parte' do programa as 9 ho- nomenos sobrenaturaes que nos ríàm lias têmplos onde os havia,
ras com «Tiro Aos Pratos» Gfan- ,dei�am estupefáto,s e ar?úçam e }ili-pedíam a Deus q�e os pou

Prova, Clube de Caça e P�scil aOAno�sa :n�nte, Dl?nte dISSO, a passem, do castigo' de seus pe:;
do Paraná, Ponta Grossa.faendo

ciencia nao nos revela tudo nem cados, e tudo 'íssso ii' chamou a

oferecidos à equipe vencedora' u�� "n?s diz o qu�",oynivérso con- atenção, da' ciêrrc�a,<qu'e frit,edia:"
ma Taça .de Prata, e Miuíatúraa, tem, em toda a sua extensão, tamente .mobilisou toda a sua

,
e diversifiéados prêmios quais se.

Nãô"satísfàz todas 'as nóssài"né� ap�n�n!agêiÍl ,.científica't e analí

jam: Medalhas de Ouro, Prata, -cessidades. Em suma, a�ciê�cia tíca' para descobrir � causa 'dó

V '1 t t' n_ão é tudo de essenc,ial na.,ra- fenomeno, Nada descoberto, +-01...

ermei , e c.", e c.' h S I f
v

�, '�,
;o zao ,umana, e e a nem a ,110- tou novamente a calma nos mei-

De permeio ao programa e em sofía, não nos podem dar 'urna os cúríósos dando -como arm*' �
continueção dia 14, tambem com explicação exát� de tli�o que ,de guerra'a primeira apáriç.f!,-oI"inicio as ,9 horas, Grande Premio no� �odelaII?' ,entao devemos dar Passaram-se mezes sem quetti-'"Clu�e Bl\1�enauense de Caça crédito �nU1tas vezes aos f�no- vessemos noticias de aigo ,con
e Tu,? com tU? �os, PombosAse�do"", �

menos que �e nos ,apres�nt�m, créto e 'posítívo sobre, a �oce.;, J

?fereCldos ..,vahosI8s.1mO! premlo�, es�udando:os meticulósal!lenle, dên�ia dos "DISCOS V�oP D' �
.lmportanCIas em dinheiro do prr- afim de nao nos perdermos-no , " ",' ".

" ,A O"",*"
mei�o .ao oitavo colocado, e ainda occaso da ignorância, O homem RE,S., Répentíriamente, seID:anas"

�com distribuição de troíeus, me- estudioso hoje fórma uma idéa apos se�an�s, �urg�lm edm d:l;_ver-;
dalhas de Ouro''8.,Ouro e Prata e atendendo'a u!1í pressentimento,

sos pon os o" ras�: a Euro:
Prata, numa oferta do .Clu�e ho- amanhã O desprésa e cont-iadíz pa, asd�esmas ap�rlçoes, os mes;

'�m,enageado. No dia 15, segunda todas as suas afin;nações julga-
'mos ISCaI'! ,vqa ores, tr�zendo

feira. como complemento ao m.ag- das exátas",. Assim' vem aco'nte': e� s,éus
I b��os, d�as�agelros ��

no certame, Grànde Premio CIu,,: cendo'mesmo no terreno científi- �u :os pane as, lZ l;lgora a CI�,
b P" 'd e' T·'

" """�" " - , "� enCla, IIpmens que ontem nega- ,

, e ,ara.naense.. � ,aça e uo ,co mundIal. Nopres�nte,seculo, >'�'� "ér.""; "C';-· ," ,. "', ,:';

com vahosos �rem!os mclu80s troo à maior preocupaçjio dos nóssO,s ,

vam VI a e�outras e�feras, que

féus medalhas de" Ouro� Ouro e homens da ciência éstá em des- supunham ser os umcos e su'"'.

Prata, e Prata, talI1bem 'n:nma o: cobrir o paradeir� dos propala- periores h9mens qu� dominam'
ferta do Clube Homen.ageado. '_' dos :'DISCOS. VOADORES" todo o Umversoj hOJe curvam..,,_

Como' dlziamQs" Canoinhas vê- que vee� 'sulCando os' áres d� se, dado, a,' �mp9tência de seus,

se engalanadà; re'iubiliando.se seus !l.má, maneira �pantósa, Quan- mlcroscoplOS e-t?da-a sua mo.::
...

'

Azes deste certame, com bacon- do pela primeira vez alguem no-
derna aparelhag:m para_estudo$'1

.

tec,imento que m'a" rcar�,i êpoca; e 'tou'algo de anormal/nos céus de astros e planetas, Estao mes-

, do "Brasil versões verdadeira- mo ad!_IlÍtindo que o homem e'
este temos certeza, mostrarão mais' , .

'f'
'

"

.

I d d
' mente contradl'to'rl'as f'oram, fel'-' um ser mSlgm ICimt,e comparado

uma vez ,8uas qua i a es, enalte- '

'cerido o nome do Clube de Caça, tas, Sem báses nem argúmentos" com. o hom�!ll i�terplan�tário:?
manchétes alarmantes foram as- porque este e maIS evolUldo, e

Tiro e P�lilca «MajoI: Tomaz Vi- '

:"eira», mai,s ,e mais. refletindo lá suntos de discussões nos meios �enos egOlsta e trabalha, sob

fora o valôr dos Canoiõhenses. jornalísticos de todo o mundo. um' mesmo sistema de tl'a,ter-r
.' -,

,

.

Multidões acr,editavam qúe ía 'Conclue na última . página;"
'

Ffnalizanj_o, congratulamo·noB '

C911l OI! DJfigentes de8t,�s certames.

Não' existem medidas curativas dessa doença; o que
se tem a fazer é lançar mão. dos recursos profilatícos: ar

rancar as plantas doentes e queima-las; não plantar sémen
tes de :'orjg€lm duvidosa ou

/

que não "tenham sido prévia-
mente expurgadas.

.

::; :r'
•

, \. •

Estrada Caçador - Canoinhas
,

Há: dois anos. quando, de visita à "cidade de"Caçidór, c)'
/ senhor Pr�feito Benedito Terézio. d;e Carvalho Júnio{ foi home

nageado pelo Executivo e Legislativo daq\lêle próspero Município
catarinep,se. Naqúela�Ocasião muito se falou iôbre a possibilidade
ge fazer uma rodovia l�gando diretamente as duas cidades,
'_ Dess�s c6nvet�:çÕ'es teve lciência, o exmo, sl Governa'<ior
di) _Estado, a.través de telegramas dàs' 'respectivas Câmaras de Ve

readores, e mandou fazer estudos ª respeito. Pare_ce-nol que, pe
los levantamentos realizados,_ chegou':s� a conclusão de que "essa

-

ligação se fari!! com apenas 120 'quilômetros. _,

Estando, ágOr8, à frente qa :Secretariã de Viaçãó .. e Obras
Públicàs, um iIustr:.e filho de Can�inhas, é natural que-êsse Ilssun

to voltasse 'à· baila com-"mais entusiásmo, principalmente por par-
te de Ca�o�nhas. '

'

,,' '"
.,

'"

",.. '

'" Assim;- numa das sessões désta' semana, o ,Vereador Car-
..los Scliramm propôs na Câmara que'se fizésse um ape�o ao exmo.

sr, Governador' e também ao doutor A�oldo Carneiro, de Catva

:ho; encarecendo a construção da<,estrada em referência: conside
rândo as �normes vantagens para a zõna de Caçador em fazer o

transporte'{ de seu� produtos via Canoinhas" cu.j.o encurtamen�o
,será superior a 100 quilômetros. Outrossim, abrirá uma nov� zo,:,

na de extensas' florestas, cujas pe:r-spectivas pEira os madeireiros,
é incalculávelo

'

,;,. ,',

.,. Apróvou a''câmara quatro telegramas, sendô dois tambem
'para a Câmara de Caçador e, respectivo Prefeito, encarecendo'
idêntica campanha junto aó Gov.êtno' Estadual.

,.ii
,;"

' ,.

� <, -.-

As perspectivas para Canoinhas são, como t�do!1 sabem
as mais vantajosas, pois que tôda comunicação de C'açador, Vi-

deira, etc, com os pórtos do País, se fará depc.is via Canoinhas. 'C'a n' c e o"O' movimento de nossa cidade multiplicar-se-á:' muita, vezes, au- "'.' s�

,

r SOS
inenta,ndo sua"ativ.idade eornercial e industtÍal

_

, 'Por parte do Govêrno Estàduàl sabemos que�há a m!lior
bôa vontade e, o Dr.�Aroldo Carvalho, em palestrá !conosco mani:";
festou a grande, esperança de conseguir que se faça logo essa es-,
trada, e para tanto, prometeu todo seu apoio e

. que trabaJhará
sem esmorecimentó; já qq_e, isso representa ps,ra Canoinhas a JIiaiór
Contribuição para o seu progresso. Um 8,paixonado que é- pelo

, p;rogz:esso de sua terra, te!TI(J's a. certe�za, q_!le ,tudo ,farã, pela rea

"bsação dessà óbrâ;' pelo que lerá a soliedar\eclad,e'? e aph(usos, de,
todos os "tanoinhE:nses, sem distinção de erédos, politicos..

'

,

:.. � -

Esc,qla Normal, Sagraqo Corao�o .de Jesu&:,
[J' ,: A Direção da E,séola NormaI' S"ag�ado Coração dé:,

_,D .
.S P,t: f, a�J? ç a ",r .

Jesusavisa oS' interessados. que os Exames de Admissão
, )1'0, Ginásio terao]ugar iiôs-diàs 1: 2 e.3 de"Dezembro p:'" v::

pa'fa' o S Época de -inscrição:'" 16 � 30 de' Novembro.
�""

rjI

Em'·1°.) de Dezembro ning�em mais' serà
Documentos -indisperusaveis: )

Certidão de nascimento; �

f\tes�do dé s,aúde e vãcina; ," ,

Certificado de' conclusão 'do Curso
6 retdüinhos 3 'sobre 4.

.

Comunicamos a todos noss�'s
clientes e favorecedores que ven
demos nossO' estabelecimento ao

Snr. João Wunderlich, ;estabele,..
cido nesta 'cidade à 'pra,çá Lau- .

ro Mueler, (prédio Foto-João),
onde o mesmo i/está. aparelhado .

'para bem servir no 'mpsmo ra-
.

-
,..

Vem provocando, verdadeira
reação na Ci,enCja médica, ,8 des
�cobérta de nova droga-mais co

nhecir!a por «pó preto», cuja for-
mula ainda está em :segredo, para
ô tratamento do cancer .. DeS'co-

- �

berta, estudada, desenvolvida e

;colocada erp experiencia por
, um :engenh�.jr9 pau1ista,"Sebas-'
tíão ;,Cotain; o ca,so vem desperp /

·tlilndo no meio, médicq do paiz,
grande interêsse pela .sua apli
cação' nos caCos. crônicos, 800'
,caneerósos, submeticlos a trata
mento" com a nova droga, estão
totalmente curados, afirma o eu,.

ge�,heir? Corain, Apezar do não
reconhedm�nto pela ciencia mé

:I dica, '" visCtã a drogá ter sido des
,

coberta por um, epgenheiro, o

Governo Brasileir0'?está resolvi
do a ';,financiar 0 descobfidor,

A" Diretora. '

mo que vinhamos explorando,
';/ , " ','iI'

Canoinhas, U, de Novembro
de�1954 ..

-

-

�,

, VIDRÂ<;ARIA CANOINHAS
LTDA.

" " .
'

'

Rolf Walter - Mario,Ha�hseh

'<Por seÍltenç�" ptoferrd; pelo' Dr. José PedrQ Me�des
de Almeida, DD.' Juiz' de Direito dã Comarca, foi

rescindic;lo 6 contrato de trãbalho (entre' os em';:;

pregados da ex-Lumber. e, a Superintendência das
'Émprêsas Incorporad�s'" aO"'PàtriÍnônió d;i trnlão� s�ndó "

estp_ condenadã a 'pagar ind,enizações correspqndente
a sa�ários em\ atra�()," ,gratifícações, tem,po de'" serviço, '

no tótal de Cr$ 16.000'.000,00 mais ou menos:e nas,

custas do proce:sl:.lô-"arbitradas em Cr$ 329'.508,3'0 •.

Nà, próxihIa 'edição daremos noticiário" detalhado•.

\,

,sócios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Junhó de 1954

Código
TITULOS'

o
o o
e 01
O 01 1
o 02
O 02 1

O 03
O 03 1
O 04
O 04 1
O 04 2

O 04 '3
9 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 20 3

o 23
'o 23 1
o. 24
o 24 1
O 24 2

o 24 3

O 24 4

o 4
0�40
O 40 1
-e 40 2
O 43
O 43 1

O 43 2
O 44
O 44 1
o 44 2
O 44 3
o 44 4

O 44 5
o 7
o 70
o 70 1
o 70 2
o 70 3
o 70 �
o 70 5
o 70 6
073
o 73 1
o 74
074.1

o 74 2
o �
o 90
o 90 1
0-94
o 94 4
1
1 o
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 00 4.
1 02
1 02 1
1 03
1 03 1
1 1
1'11
1 "11 1
1 13.
1 13 1
1 14
1 14 1
1 2
I 24
1 24 -1
2
2 5
2 50

,"2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 '2

2 94 4
2 94 3
2 94 5
2 94 6
� 94 7

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I' Tot�
ADMINISTRACÃO GERAL

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal varíavel =v-

_./

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
.

Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico e telefoníco
Assinaturas "de orgãos oficiais, etc.
Ajudá de custo aos Vereadores.

--q: EXECUTIVO - GOV:G:RNO
Pessoal Jixo '

Subsidio ào Prefeito
Representação ao Prefeito "

Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores'
,I

Material de consumo

Aquisição de combustivel para automovel -

Despesas diversas
Custeio de veículos, moveis e utensilios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-
gem administrativa

.

Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
cípio .

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior _� _
'

, ADMINISTR1tÇAQ SUPERIOR
Pessoal fixo ,'l

Secretário - Padrão Z 1,

Auxílíarfde �ecretaria - Padrão P ,

.Matertal 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

SERVIÇOS -TÉCNICOS E ESPECIALIZADOs\
Pessoal fixo,

' ,

Contactar - Padrão Z
Um Escriturario � Padrão S
Almoxarife - Padrão O _

Auxiliar da Agência Municipal de Estatístjca -

Bibliotecário - padrão O
Agente Florestal - Padrão S
Materíalde consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

Despesas de=trensporte de funcioriários em

viagem a serviço
Diárias a funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

,

Porteiro-Continuo - Padrão L
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E-FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR I

'

Pessoal fixo,
.

Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrâo X
Fiscal Lançador - padrão S
Quebras ao Tesoureiro
Matedal' permanente-
Aquisição de máquinas, moveis e utensílíos

"

,
Material de consumo

.

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

Pessoal varíavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas

'

Percentagem para cobrança' da dívida ativa
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Despesas djversas
Viagens de interesse .do serviço
SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTíi:NCIA SOCIi\.L
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PúBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão F
SUBVENÇÕES" CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosarío)

,

ASSIST:G:NCIA
.

SOCIAL
Despesas diversas'
Esmolas a indigentes t
Assistência médico-farmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes '

Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo 'à maternidade e à infancia
Postos médicos ,unicipais

I '

2.000,00 400,00 2.400,00.

18,00 18,00

b,60 I
-'"

148,50 161,10
100,10, - 10.0,10

26.200,00 26,200.,00

15.000,00 15.0,00,00
/ 7.5000,00 7;500,00

2.200,00 .
400,00 2.600,00

1.686,0

6.706,10

4.000,00

3.765,00 625,0.0

1.686,00

6.706,10
�

4.000,00 .

4.390,00

12.000,00
B.ooo.oó

I
.

420,00'
5.373,0'0

680,00-
525,90

1.996,89
4.óoo,�0

213,10 _

12.500,00
11.400,00
7.100,00
9.000,00/
9.000,00

11.400,00

14.000,00 14.000,00
11.500,00 2.30gioo 13.800,00
10.000,00 10.000,.00.

7.739,00 7�739,00

4.877,00 30,00 4.907,00 (

,

33.219,30 2.104,20 I 35.323,50

9.140,00 9.140,00

�

·10.Qoo,00
8.000,00

200.0,00

400,00
5.373,00 '

20,00

586,5Q
463,40

1.664,00
4.000,00

109,00

93,50
62,50

332,80

104,ló

, 12.500,00
9.500,Oõ
7.100,00
7:500.,00
7.500,00
9.500,00

1.900,00.

1.500,00
1.500,00
1.900,00

400,00

1.986,90
1.964,0.0

,6.000,00 1.200,00

2.000,00

339,00

)
I
5.476,00

,

4.162,�0
541,00

1:705,00
828,00,

3.625,0.0

1.432,00

20,00

1.986;90
1.964,00

7.200,00

2.400,00
--

1.379,00

4.000,00

6.908,00
4.162,50

561,00
1.705,00

828,00
3.625,00

Gaitas Todeschini
só na �.

Empreza
.

Fuçk
Adquira a sua

�'Revista do" Globo"
publicação quinzenal

Mistério Magazine\

distribuição mensal na
/'

Impressora "Ouro Verde" Ltda.
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B �eu digporJ
(Este homem conhece o seu carro - seja qual fôr a

·marca. É mais vantajoso levar o seu carro a um Reven

dedor Ford - um amigo a seu dispor! :E:le conhece
, o trabalho "a fundo" e tem o equipamento necessário.

Seus preços são razoáveis.

o SerViço Preventivo ,"ord faz seu carro durar

mais... e valer mais quando V, o vende l � Elimina as

grandes contas de manutenção! - Garante-um carro

seguro... para sf e sua família r

V. tem
um

Então, nem se discute - seu Revendedor
Ford o 'cOn�é!;" melhor! Êle emprega:

PEÇAS LEGíTIMAS FORD! "

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS - Trel

nados pela Escola de Mecânicos Ford!

_. l.

INSTRUÇOES DA FABRICA - Instruções

ti técnicas rigorosamente seguidas �

t FERRAMENTAS ESPECIAIS _:_ Prôprias
para atender cada tipo de serviço,

... e lhe assegura

SERViÇO �ARANTIDO - Ó Revendedor

Ford garante o trabalho que faz..

Revendedores em (anoinhas

Comercial Pedrassani Ltda.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �
�;i ,Liquidação de (amisas f Armarinho ��
��;� Na LOJ·a "RENNER" ��;�
�� �*�
��;� Por motivo de mudança de predio" _�§�
�::: esta ,Loja est'á "lançando uma :�1
�l\� liquidação total- no seu stok �;;;�
� �
�§� de Cam'isas a. Armarinho @>,;�

�.. J}.���:! �
�t,)� Espet�cular! Camisas Miboy 2 colarinhos �*�
��� Cr$ 260,00 por_ Cr$ 2'10,00; camisas Jooki- 2 �;��
�§� colariphos Cr.$ 290,00 por Cr$ 220,00. Varias ��;'Z

-Faz saber que pretendem casar-se BENVINDO MOREIRA DOS, �§� �amisas colarinhos tõrbenizados a Cr$ 100,00. @§�
SANTOS, natural de Queimados, de5te município, nascido aos:3 �§� Compra superior a Cr$ 200,00 dará direito a �;��
de Janeiro de 193'6, solte'iro, operario, residente e domiciliado em � ..

V },�)� umcopom paraconcorreraumtra,�pRENNER, .�;;;l\
ariante Leão, neste municipio, filho de Moisés Moreira dos San- _ ..

tos e de Maria Honorio Gonçalves; e ALAYDE MOREIRA DOS( ��� ,sorteado pela loteria federal de Natal. ��;S '

SANTOS, natural de Bela Vista do Sul, Mafra, nascida aos 5 de
. ��)� �';;S

Maio de 1935, solteira, dc.méstica, residente e domiciliada em Va- ,* APRQVEITEM QUE É SÓ ESTE
_

MEZ
'

:.::�....::..riante LeÍ,io,--'-nel;te muriicipio, filha de Joéquim Moreira dos Sàn- :V:
,!os e #e Emiliá Alves.' ::�::�l*"jL-!*"l\t-�;�!�jL-!#"!�!�!.l�!,$L-l ..!*"!".l\t-!�jL-jn!::�::

Faz sabeI" que prettndem casar�se: ANTONIÓ, SOARES
DA SILVA, natural de A!_)tonio Olinto, Rio Negro, ,Paraná, riasci
do aos 29 de Julho de 1922, solteiro, operario, residente e domi

ciliado em Variante Leão, neste municipio, filho de Luiz Soares
da, Silv-a e de Maria das Dores; e MARIA URSOLINA DE LIMA, na

tural de Toldo de Cima, munici;:üo de Canoinhas, nascida aos 20
de Fever-eiro de 1930, solteira, doméstica, residente e domiciliada
em Variante Leão, neste mU:1icipio, filha de Libio José de Lima
e de Pracidina Alves de �ima.

'

Faz sabér que pretendem casar-!e: JOÃO LACERDA DE

OLIVErRA, natura! de Rio da Seria, municipio de Cónoinhas,

ALOIS KARASINSKI, Escrivão de Paz e Oficial do Regis
tiro Civil do município Je Papandhva, Comarca de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina etc;

Faz saber. que pret.endem casarse: OSVALDO VIEIRA. DE
CARVALHO natural deste município, nascido aos 26 de Novembro
de 1935, solteiro. operaria, residente e domiciliado em Variante Leão,
neste município, filho de Mateus Vieira de Carvalho e ·de Maria Xa
vier da Costa; e MApALENA ALVES PADILHA, natural de Caça
dorzinho, município de Curitibanos, nascida aos 10 de Março de 1936,
doméstica, solteira; residente e domiciliada eru Variante Leão, 'neste
municipiQ, filha de João Alves Padilha e de Ana Magueroscka.

Faz saber que pretendem casar- se: MENIGILDO RODRI
GUES, natural de Marcilio Dias, municipio de Canoinhas, nascido "

aos 11 de Julho de 1930, solteiro, opera rio, residente e domiciliado
em Variante Leão, neste município, filho de Joaquina ROdrigues; e'

LEONI DE� OLIVEIRA, natural de Antonio Olinto, 'município de Rio

Nrgro.-Paraná, nascida aos 2 ... de Setembro de 1932, solteira, domés
tica, residente e domiciliada em Variante Leão, neste município, filha
de Artulino José de Oliveira e de Clementina Miranda de Paula.

" .

Faz saber que pretendem casar: MIGUEL KURLAPSKI, na

tural de Teioziubo, deste município, nascido 80S 15 de Junho de 1933,
solteiro, opera rio, residente e domiciliado em Variante Leão, neste mu- ,

nicipio filho de Francisco Kurlapski e de Feljeia Kurlapski; e CE·
CILIA PADILHA, natural de '�aiozil)ho, deste município, nascida
aos 20 de Janeiro de 1937, doméstica, solteira: residente e domicilie-

'da em Variante Leão, neste rnuuícipjo, filha de Fraucisco Padilha e

de Joana Vargeniak.
'

'

Faz �s�ber que pretendem casar: JOSÉ CORRÊA, natural de

Taiozinho, deste município, nascido aos 12 de Abril de 1933, soltei,
ro', operário, residente e domiciliado em Variante Leão, neste municio

pio, filho de Miguel Azimiro Corrêa e de Rosa Ribeiro de Uma; e

THEREZA NOV ACH, natural de Serra do Lucindo, deste muuicipio,
nascida aos l�.,,-de Agosto de 1930, solteira, doméstica, residente e do
mtciliada em Variante Leão, neste municipio, filha de Vicente Novach,
e de Maria Novach,

.

/

Faz saber que pretendem casar-se: SEBA.STIÃO NASCIMEN.
TO, natural de Curitiba, Paraná-nascido aos 7 de Fevereiro de 1926,
solteiro, operaria, residente e domiciliado em Variante Leão, oeste mu

nicipio, filho de Antonio do Nascimento e de Francisca do Nasci

mento; e PERPÉTUA MA RIA DO CARMO, natural de Lagoa do
'

Norte, miiuicipio de, Cauoinhas, nascida aos 6 de Julho de 1920, -sol

teira, doméstica', residente e domiciliadà em Variante Leão, neste mu

nicipio, filha de Francisco Simão de Mattos e de Berberina Maria
do Carmo,

...,Faz. saber que pretendem casar-s�:
�

JOVINO '--DE' SOUZA,
naturãl 'de c Boqueirão, municipio de Lages, deste Estado, nascido aos

� 22 de Dezembro de 19 L4, solteiro, operaria residente e domiciliado em'
Variante Leão, neste municipio. filho de José Tomás de Souza e de
Idalina de Arruda Vieira; e LEONOR FERREIRA. DUS SANTOS,
natural de São Mateus do Sul, Paraná, nascida aos 6 de Abdl de

1930, doméstica, solteira, lesidente e domiciliada em Variante Leão,
neste municipio, filha de Joaquim F.;dot! Santos e de Madalena de Barros.

Faz saber que pret�ndem casar·se: JOÃO DAS DORES, na·

tural de Antonio Olinto, Paraná, nascidô aos 24 de Agosto de 1927,
solt.eiro, operaria, re�idente e domiciliado em VIl.riante Leão, neste mu·

nicipio, filho' de Maria das Pores; e ANTONIA RIBEIRO DOS
SANTOS, natural de Caóoi_nh�s, deste Estado, nascida a(!s 24 de

Agosto de 1927" solteira, doméstica, residente e domiciliada em Va�
riante Leã(" neste municipio, filha de João Lucas dos Santos e de
Loreana Fraoça Ribeiro,

'

___

Faz saberque pretendem casar·se: ORIVALDO DORNELLA.S,
natural de Butiá, Rio Negro, Paraná, nascido aos 26 de Novembro
de 1929, solteiro, opera rio, residente e domiciliado em Variaute Leão,
nest.e municipio, filho de Manoel Doroe!las e de Veroriica Dornellas;
eLIDIA STANCZACK, natural de Cochos, municipio de Canoinhas,
nascida, aos 3 .de Agosto de 1933, solteira, doméstica, residente, e do
miciliada em Vàriante Leão, neste municipio, filha de In,acio Stauczack
e de Bronislava G�amza.

Faz saber que, rretendt.m casar·se. A.LIRIO FERREIRA
DOS SANTOS, natural de São Mâteus do Sul, Paraná, nascido aos

11 de Abril de 1928" solteiro, operaria, residp.nte e domiciliado em

Variante Leão, neste municipio, filho de Joaq1}im :Ferreira dos San
tos e de Maôalena de Barros;' e JULIA CUSTODIA DOS SANTOS,
natural de Tamanduá, m�nicipio de Curitiba nós, nascida aos 25 de
Janeiro de 1932, solteira, doméstica, ie"idente e domiciliada em Va·

rianfe Leão, neste municipio, filha de Zacarias Cu�tódio dos Sant08
e de Sebastiana Cardoso dos Santos. '

'

.

Edital de Notificação
dos Jurádos

O Doutor JOSÉ PEDRO MEN
DES DE ALMEIDA, .Iuiz de Di
reito da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...

Faz saber 'aos' queo presente ,

virem ou dele conhecimento
tiverem que havendo designado
o' dia 30 de novembro proximo
entrarite, ás 11 horas, na Sala,
dias, Audiências, no Forum des-
ta cidade, local destinado ás reu

niões do Tribunal do Juri, para
ter inicio aos trabalhos de jul
gamento 'da 4a,(q.4arta) sessão
ordinária .do _'l'ribü;na�d';

Juri
desta 'Comarca, no 'corf & te ano

e' havendo procedídõ a'o'sorteio
'

dcs vinte 'e um (21) jl!rados que
deverão servir na mesma sessão,
os quais adiante índícados ficam
notificados 'por este edital, in
dependente de notífícação pésso-
aI a comparecimento pontual,
naquelé-día,: hora e lOCAl e nos
demais dias seguintes, enquanto

_ Fa� saber que pretendem ca s_!l r: ARISTIDES LORENt;;O durarca sessão até serem julga
CARDOSO, natural de Campina Maitins,_ª-t�. Negro" Estado do -dos 'os processos que ficarem
Paraná, nascido em 16 de julho de 1916, solteiro, operario, residen- "prontos para julgamento, na for
te e domiciliado em Queimados, neste- município, filho de Sebas-. ma é .so,t(,·as penalidades pre
tia na dos Santos; e MARIA CARNEIRO, natural de' São.Bento do

.

�is�as na rei que regula ',0 ser

Sul, neste Estado, nascido em 13 de julho 'de 1913', solteira, d0me:s-1 .viço de Juri -no T�rritorio da

tica, residente e domiciliada em Queimados neste rnunicipio.lfilha de. República, sorteio 'esse procedi-
Ana Carneiro. ,_

'

,
.

-, do por Ul,11a criançà.vde U anos,

'C'
'

"

r: ' : Osvaldo' Tomaz -Vieira, recaindo
L az saber que pretendem casar: PAULlNO ,R.ODR.[GU�S .nos seguintes cidadãos: � '[ O)A-

DA S�LVA, natural de C?ampo do _Tenen.te, -Paraná, �a�:ldo em
..

-ristides . Diener (dr.), 20)Augusto
2 de Junho de 1912, so}tel:o! �perf�rlO, residente 7 dOl!pCll!ado em Haensch; 3°)Braulio Ribas' da
�onte Castelo, �r:�ste muruclp�o, filho de Belarmino Rodrigues da .

Cruz; 40) Cezar Amim Gharnen c
j

Silva e de Mana �lves Ma�t�n:; e ANrr.A BUE�O DE OLIV�I-, Sobrinho; (dr.); 50)Derbí Fontana;'
R�; natural de E�tlva, mumcrpio d�e. Mafra, nascI�a. �m 'H de -A:-- 60)Estefanú Wrublevskí; 70)Edu
bril de 1927, solteira,

. �o�est!ca, residente 7' domiciliada e� �IO ardo de Almeida; 80)Francisco
da Serra:. neste mUt1lClplO,. filha de Custodio Bueno de Oliveira Alves Pereira; 90)Guidol José
e de Eurides dos Santos LIma. Jansch; 100) Herbert Ritzmann;

Faz saber que pretenderr. casar: MIGUEL SASKOSKI; 11 O)João Batista Pacheco; 12°)
natural de Papanduva, nascido em 2 de Maio de 1932, ;solteiro, José Stockler finto; 13°)L�pol
ferreiro, residente e domiciliado em Resídencía Fuck, neste mu-,

do Correia; 14°)Milto:l Alv-es Nu

nícípio, filho de Francisco Saskoskí t de Pàulina Kosrnala; e INEZ nes; 15°) Narciso Bartnick; 16°)
"..

DALAZEM, natural de Orleães, deste Estado, nascida em 14 d� Osvaldo Trevisani; 17°)Rodolfo
Novembro de 1935, solteira, doméstica, rfl;i-dent� e domicili;:lda em Scheide; 18' Sydnef Campos Côr

Residencia Fuck, neste municipio, filha de Domingos Dala,zem e te; 19°)Tarcisio Schaeffer (dr.);
de Helena Coan Dalazem.

' 200)F. Timotio Bojarski; e 21°)
\Valdemiro Franéisco Olsen. Da-

,do e passado nésta cidade de
Canoinhas, sui--30 dias do mês'
de outubro de ano de 1954. Eu,
Zeno Benedito Ribeirú da Silva
E!!criyão o datilog�afei e escrevi.

'

Juiz de Direito
José Pedro Mendes de Almeída
Está conforme o origirial e dou
fé.
Data supra.
O Escrivão Zeno Benedito Ribei-
ro da Silva.

/'

nascido aos ,9 dr Abril de 1930, solteiro, operario, re\idente e de
miciliado em Vaciante Leão, neste município, filho de Jorge La
cerda de Oliveu a e de Maria das Dores dos Passeis; e CONS
TANTINA NOVAKf., natural de Rodeio, deste município, nascida
aos 14 de .Junho de 1935, solteira, doméstica, residente-e--clomi
ciliada em Variante Leão, neste município, filha de' Casserniro No:
vaki e de Josepha� Novaki,

Faz saber que pretendem casar-se: JOAQUIM MOREIRA
DOS SANTOS, natural do Salto do Canivete, Mafra, nascido aos
24 "de .c.'\1aio de 1910, solteiro, opera rio, residente e domiciliado em

Variante Leão, neste município, filho de Antonio Moreira (los
Santos e de Felisbina Vicente de' Lima; é EMILIA ALVES, na

tural de -Saltinho do Canivete, Mafra, nascida aos 10 de Dezem
bro de 1912, solteira; doméstica, residente e domiciliada em Vari
ante Leão, neste municipio, filha de Angelina AÍves e' de' Berbe-
rina Stockschneider,

.

'

Faz saber que pretendem casar: LEOCADIO ; JUNGLES,
natural de Arroiu Fundo, deste município nascido ém 17 de junho'
de 1927, solteiro, lavrador, resídente e domiciliado, em Arroio Fundo,
neste município, filho' de Joaquim Paulino Jungles €' de' Benta
Alves Elias, e ESTHER VANDA BUCHWAITZ, natural de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nascida em 29 de junho
de 1935, solteira, doméstica, residente e adomiciliada e m Arroio
Fundo, neste município, filha -de Ernesto Roberto Buchwaitz e de
Esther Buchwaítz. .'

'Apresentaram os ::1ccu.n1entos exigidos pelo Art. 180 Nrs.
1 á 4, do Código Civil Brasileiro. Si alguem souber de algum,
impedimento oponha�o na forma dá lei. Lavro o presente para
ser afixado em cartório no lugar de costume eC publicado np jor·
na] "C0rreio do Norte" da cidade de' Canoinhas.

Cartório de Paz de Papandu�a, 2 de o��ubro 'de 1954.

,Alois Karasinski, Oficial do RegistI"9 Civil.

OFICINA DE CONCERTOS � Ide ,Ni.valdo Moreschi
CONCERTOS E REFORI\IAS DE LATARIAS

I·
.

ESqUin�EP�u�;�::e�r:�I�u�- ��;�I�:���ranco
CANOINHAS Fone 225 STA. CATARINA Fuck

Negocio de, ocasião
Troca-se um terreno medindo'

13x34 mts, no jardim Santa Bar
bara, em Curitiba, no valor de
Cl$170,000,oo pl)r urp carroChe
vrolet ou Ford 1948 ou mais
moderno.

Tratar com b sr. Francisco Ro
cha, ,em São _João dos Cavalhei
ros.' 2x

Na Relojoaria' Suissa
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá éomprar re

logios, b(jouterias, ali-'
anças, aneis em geral,

por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza

Rádios PHILIPS I

Empreza
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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