
�l.'

Diretpr : '"SIDVÍO A:"MAYER
-Redator :s GUILHERME VARELA

:"'l 'l>\

éANOINHAS - Caixa "Postal s2
--�--------�;�.,�"--------------�------�--------��--------�--��------------------------�---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COI<REIO DO NORTE . \

8an'co Indúst'ria
/ 31-3-1951

e Comércio 'de S a I)ta Catarina S/A

A - DISPONIVEL
CAIXA

Em moeda corrente,
Em depósito no Banco do

Brasil �.

Em depósito à ordem da
Sup. da Moeda e do Crédito'

, ,I
E - REALIZAVEL

Titulos e valores mobiliàrios:
Apólices obrigações Federais.
Em dep. no Banco do Brasil

/

S/A, à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito, no
valor total nominal de Cr$
6.464.400,00
Em carteira
Apóliees Estaduais
Apôlices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecârioa
Titulos Descontados

.

Agências no PaIs
Correspondentes no País
Outros créditos
Imóveis
Outros valores �.

c - IMOBILIZADO
Edificios de uso do BancoMóveis e Utencilios
Material de expediente
Instalações'

D - Resultados Pendentes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais' e Outras

Contas
'E -"COI!tas r de Compesação

Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber CfAlheia

Séde: ITAJAí - SANTA CATARINA
- FUNDADO EM 1935

(16 anos de existência)

Cr$
I

/I( 1-1
f;r$
('.2. r

41.956.270,80

Cr$

//17

�co» IAGENCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA C�TARINA:
_

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó'<, Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joínvíle - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União
Rio Negrinho - Rio do Sul ;_ Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco .do Sul - São Joaquim - Taió .., Tangará - Tijucas - Tubarão -. Urussanga - VideiraAgtl\ci. CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50

Agência RIO DE JANEIRO: - Rua Visconde de lnheume, 134Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO» (39 Departamentos) Caixa Postal, '1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 29.417.252,10 Depósitos em 28-2-1951 Cr$ �07�615A�9,00
'.BalanceIe Geral em 28 de Fevereiro 'de 1951 '

__� �A__TI_V_O_- J_- �I�I PA_S_S_I_V_O
_

/

I

18.243.158,20

6,388.5?3,OO 66.587.982,00

5.222.609,60
705.055,60
174.534,00
4UWO,00

1.881.000,00

86..536,831,40
1.579.705,60

42 L.521.434,20
. 337.759.138,10
16.144.334,00

107.740,50

8.024.199,20
,2.592 OOO�OO

864.249,183,80
2.555.949,10
,1.075.389,00 878.496.721,IQ

10.603.890,60
1.901.008,60
.

169.691,40
39,00

"

12.674.(?29,60

273.162,40
124.304,40

3.353.538,20 3.751.005,00

199.006.841,20 '

336.316.843,60
476.948.199,80 1.012 271,884,60

1.973.782.222,30

GENÉSIO M. LINS
- Diretor-Superintendente

DR .. RODOLFO RENAUX BAUER
Diretor-Geren te

DR. MÁRIO MIRANDA LINS-HERCILIO
Diretores - Adjuntos

MEUS
AIIIGOS

F - NÃO EXIGIVEL

Capital
F1'Indo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

,

c-s

1'5.000.000,00

/

G - EXIGIVEL
DEPÓSITOS

á vista e a C_UI'to prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
eín C/C Limitadas
em C/C Populares

'

em C/C Sem Juros
em C/C de aviso

c-s

15.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
9.417.252,10

c-s

44.417.252,10

, 5 564 135,30
23.584.454,80
117.185.319,50
60 509.255,60
59.719.152,00
12.312.446.00
20.868,956,20 299.743.719,40

8 prazo
'-"

de Poderes publicos
de Autarquias

a prazo fixo
de aviso prévio

-,

'OUTRAS RESPONSABILIDA-
DES

/

1.72L.971,90
7.002.489,90

108.186:986,40
90.960.331,40 207.871.779,60'

507.61.5.499,00

,

Obrigações Diversas
Agências no Pais
Cerrespondentes no País
Ordens de pagamento e ou

tros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de Resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valor es em
garantia e em custódia
Depoaitantes de titules em

cobrança:
do País
do Exterior

9.34,3.694,20
343.004.625:,40
32.431,0-08,80 i'

11.597.173,00
•

567,166.40 396.949.667,80 904.565.166,80

-

4,76.930.588,60
17.611.20 476.948.199.,80 1.012.271.884,60

12.527.918,80

535.323.684,80

ITAJAÍ, 12 DE MARÇO DE 1951
-OTTO RENAUX

, ANTONI0 RAMOS
Diretores

ons: Deixa de assinar o presente balancete o DiretorSr. LWN8U BOR.\lHAUSE:-.I por se achar licenciado,exercendo as funções de Governador do Estado,

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 22.638 e eRC nr. 0179
SERAFIM IFRAN,kLIM PEREIRA
Sub-Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 17.391 e eRC Dr. 0.181/

DEEKE

""r

ATENÇAO
\Adib Seleme Sahr, fabricante de .Borgol para Quibe, avisa'

sua distinta freguesia desta praça, que as compras podem ser
entregues a domicilio, atendendo com rapidez para, outras praças.

• Vendas por atacado e a varejo
Preços convidativos. -

ÇANOINHAS
Rua- Senador Felipe Schmidt - Caixa Postal 78 - Telf. 283

STA; CATARINA'

Faça do Correio do Norte.{

o seu jornal

Malhas de LãVendem-se �

_Duas datas dê ésquine, na

Rua Felipe' 5chmidt defronte
os ultimas modelos da mais

fina lã, sempre na 9 P
a residencia do sr, Antonio

", redo Garcindo - (Praça Lauro Müller --Edificio Nicólazzi) Selerô�: ,.' ,_
,

À experiência recomenda, para os nossos males' os
" afamados Produtos

'i
• ,.;,

• \ .

.

_" ,

é' M�XIMA EFICIENCIA - ABSOLUTA GARANTIAro�i)ios'�.do'�LABORATOJÜO HERTAPÉ LTDA.:· ,"l� . c. �
( contra a Febre Aftosa"
I: contra a Peste Suína
( contra a Raiva
( contra'u Peste da Manqueira '

( contra a Bouba Aviária
( contra a Batedeira dos Leitões

Casa.Erlita
, Tratar com . Alfredo;' .Gar-,

"

cindo, -a prece Lauro Müller
n, 6 TelF. 246 e 261 14xl

Façam suas encomendas na

Imp. «Ouro Verde» Ltda.

I'

1.973�782.!!22,30

'e f'?a e,.
,

7'

"Santa Tereza"
o melhor16-P

VENDEM-SE'
37 'alqueires de terreno

de erval, com propriedade,
no Rio da Areia (pegado com
Evegístro Nunes). O erval
produz .2.000 arrobas 'por
ano Preço de ocasião.
Tratar com Alfredo Gar

cindo à praça Lauro Müller
n. 6..ou pelos fonesâ-lô e 261

15xl

o anuncio é' a

Alma do Negócio i
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CORREIO DO NORTE
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•

Banco. Indústria ,e Com€rci'o de Sta. Catarina' 6/A'
-, Matriz: ITAJAI - Fundado em 23-2-3,5 End. Telegr.: «INCa»
� ..

'

"

Capital integralizado 15.000.000,00
Fundo de reserva legal e /outras reservas 29.417.252,10
Total do' não exigivel 44.417.252,10·

=

�= Agênci'as e escritórios e-me.
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte _- Brusque - Caçador - Canoinhas -

Chapecó - Concórdia - Cresciuma -- Curitiba - Curiribanos - Campos Novos-
, Florianopolis -'-' Gaspar _:_ Ibirarna - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Jo

açaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União -

ª
=

. Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul -_ São Francisco do Sul -
São Joaquim - .Santo Amaro da Imperatriz - Taió�- Tangará -- Tijucas -_

e;:;
, Tubarão - Urussanga - Videira

=
=
=

.==
-=
==

=

===
=
s:;;;;;;
=

-=
=
=

::
�

� Depósitos Populares
-= Limite até Cr$ 1'0.000,00
�
"S:
ª
�
"ªª

:: Abra uma conta no «lnco> e pague com cheque
E:">

.

'"=
. I
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'=
Rua Monsenhor Celso, 50 - Séde propria

_Caixa Postal 584 - Telegr.: "INCO"

Depósitos: =

Depósitos" a prazo fixo
6%Prazo minimo de doze meses'

Depósitos de A viso Prévio �_
'

A viso de 30 di.as 4% �
Aviso de 60 dias 4 1/2% -_-,_Aviso de 90 dias 5%
Aviso de 120 dias 5 1/2% :'..:

\
�
=
=

�

Agência no Rio de Janeiro
, I

Rua Visconde de Inhaúma, 134-c Sd. propr.
Caixa Postal 1239 -- Telegr.: "RIOINCO"

Agência em (uritiba

T a x às de
Depósitos à Vista (sem limite)
Depósitos Limitados:

Limite de Cr$ 50.000,00
Limite de Cr$ 100.000,00

"

4 1/2%
4%

• 5%

,I I f_....C_AP_IT_Al_IZA__...;..(A
-

O_S_EM_ES'TR_Al_t I 1"

Não s'e deixe iludir
�A •

- ."
�

Got't!J,r� Miranda, Rainha, Plu-
. �dqUlra O seu corte de casemira, por um preço ma Sibéria Alaska Gatinho e

,

vantajoso, comprando na Casa. da.Casemiras, a casa
'

Pompeia'
dQs preços baixos.

.
.

\ sempre na 9 - P

"

, C,asacos e mais casacos m/delo 51 por um preço

C E 1. ,

que e se ver para crer.) . asa r ..ta
Não perca tempo

' ',-, ,

i

PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
FORD, CREVRDLET, INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS

Agincia: João Seleme
Secção A: ,_

. Stock permanente de peças e�acessorios em geral ,

Distribuidor dos afamados pneus «Dunlep- e ..Fírestone». '

Acumuledores, -Dunlop- e Fir�stone,..
Oleos e Graxas das melhores marcas/
Motores/ Radiadores/
',', Tudo' enfim' concernente ao ramo

Pilhas e Lanternas Eletric'as.
Tintas e Pertences P/ Pintura de Auto.

Secção B: '

Peças usadas de todas' as marcas pera AUTO.CAMINHOES
e INDUSTRIA. , Compra _e venda. '

,

Caminhões e Automoveis usados/ reform-ªdos para pronta
entrega. Compra e venda

Secçã.o C:
"

OHCINAA MECANICA,/ bem montada/ atendendo a
,

'

qualquer hora
Po.stq de Lubríficaçãp

A mais' bem. montada Agencia de peças, na zona

RQa Getulio"'Yargas, Esquina Paula Pereira, 16
r Caixa Postal, 12 End. 'Teleg. "SERl'vlÃO" Fone 179

Bazar Sta. Teresinha
Rua Paula Pereira s/n - Telefone 270 - Caixa Postal 125

CANOINHAS SANTA CATARINA

Em presentes ou brinquedos não perca seu tempo.
Procure a nossa casa, Estok 'permanente.

10"'P Preços da Fabrica.

Vá hoje mesmo na Casa das Casemiras de Estefa�o
Bedritch""k & Cla/ e compre tudo por 'pouco dinheiro. 5xl

Coopere c._<2m este semanaria,
,

,

\

'fazendo uma assinatura.

Faça do Correio do Nor·

te, o seu jornal.

Radlos

,RCI-Victor'
'o rádio de fama. mundial

sempre na ,9 - P

.Casa Ertita
Café liSta. Tereza"

oU Popular
em sua casa

não' deve faltarHI-P,

Linjerie Etam
de fama mundial,

sempre na 9 - P

Casa ErJita
Jobannes ' Rothert,

PINTOR
, �

Placas, Letreiros, Decorações,
Pintura de Mobilias, e pinturas
em geral.
Rua Bernardo Olsen s/n Cx. P, 63

, '

Lã

'Tem bom gosto?
Tome. Café

�

8ta. Teferza16-P

31-3-1951

, Snr. Gerente- do «Correio do Norte»
Caixa, Postal N. 2

CANOIN'HAS STA. CATARINA

Queira anotar uma assinatura anual para o se-
'_'

,

guinte endereço:
S�r. ----------------------:.----------------------------------------------r------�-------- _

Rua
;

' "' '_' ,, � ,

.---------------,----

Ao' cuidado de : " _

Localidade
_

Para tanto Junto á esta cheque ou_ vale postal Re

g}strado: Liquido Cr$ 50,00.
.._

'Indicador Profissional
, . ,

DENTISTAS

Dr. �lvio' 'Mayer
Atende diariamente das 7,30 às 11 horas - 1,.30 às 6 horas '

Praça Laura MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

Fermecie Al1age�,
A rua Vidal Ramos, ao lado, da Delegacia de Policia

Variado .estoque de produtos, nacionais e

. extrangeiros a preços vantajosos,

Dr, João Colodel
ADVOGADO

Escritorio à Rua"Vidal Ramos .;"
Edificio wiu

Dr. Aroldo Carneiro de' Carvalho
-ADVOGADO

'TInscrito na Ordem dos Advogados do Brasíl, Secção do
Estado de Santa, Catarina, 80b no. 360)

"

Inventários, cobranças, contratos e' outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial:' e legislação do
trabalho - Naturalisações e itulos- declaratoríos.

Causas Criminais.

Escritório e resldencie :

Rua Vida I Ramos Canoinhas S. C.

DR. SAULO (,ARVA_LH:O
Advogad,o

Escritorio e residencia
.

� '.

Bua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205
Canoinhas S. Catarina

DR. RENEAU CUBAS
MEDICO

Consultas das,9-12 e 14-16

Rua Paula Pereira

,

CANOINHAj
1

BASILIO· HUIENUUK
Ofidna ,mecanlca - Postõ de lavagem, lubrlflcaçlo

,

- Serviço gàrantld
Fone 141

pulverização '- - -Preços modicos

Rua Vidal Ramos, 6

Faça do Correio do Norte7
o seu [ornal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Centro de 'Saúde de
Canoinhas
PORTARIA

De ordem do Sr. Dr. Diretor
do Departamento de Saude PÚ
blica do Estado, comunico aos

interessados, que os expedien
·tes deste Centro de Saude 'a
• partir de I: de?'Abril serão os

seguintes: das 9 á" 12 horas; e

das 14 ( 2) às 17 (5) horas.

CANOINHAS - S. Catarina, 31 de Março de 1951 - N. 152Ano 4

'DOM'INGO PROXIMO OITODIA
o '

.
,

.'

Entre outras festividades o encontro sensacional entre

]UVENTUS E. C. (Campeão de Porto União) e
.

CANOINHAS E. C. (Campeão da cidade)
Prestando 'coutas

Aos sabados não haverá
gundo expediente.

.

Eda Côrte MFllo

. aqui, em JoinvHe, donativos'
para as suas instituições de

caridade, pedindo o seu. voto
em favor dó nosso projeto.

JA pelo grande número de

apartes, desfavoraveis por par- nístração, em pról da nossa
te dos colegas. majoritarios e

Comuna, e do nosso Estado."
simpáticos do-Indo das oposi-
ções, conclui que o projeto Séda "A "liberdade vale, .para nos

rejeitado pela casa, mesmo que mais do que tudo, e sem em

fosse pelo voto de Minerva, bargo_das vinditas que seu e

na caso de um provável
'.

em- xercicio pode determina" pr;.e
pate � ferimos ser livres a nos escra-

Mas, meus caros ouvintes, visarmos á prepotencia,
�

em

mal eu estava sentado em mi- troca de recompensas materiais.
. nha cad-eira, cansado' ainda' do O meu nobre colega pronun
longo discurso e do sem nume- ciou estas palavras, visivelmen-
1'0 de apartes, tomei conheci- te comov-ido. Em. seguida, de

mente de q!l€ o nosso projeto posse do microfone, tornei eu a

fôra aprovado por 15 contra liberdade de pronunciar a' se-

14 votos, em memorável vota- guínte .declaração de voto:

ção nominal, que reSlueri, para "O véto do sr. Governador
que ficassem marcados os no- interino não me c�usou surpre
II1)s ,_ inimigos da minha sa."
terra. '. "Estribado em, artigos, para-

o deputado Sr. Max Colin griHos, alíneas e letras da Cons
e eu, satisfeitos com o resulta- t+tuição Estadual, procurou S.
do assim obtido, telegrafamos Excia. justificá-lo, mostrando
aos nossos amigos de Joinvile. pequenas falhas na' apresenta-I'
donde recebemos um, sem nu- ção do projeto de lei em .apremeros de telegramas de 'felíci- ço, falhas 'estas que não seriam

o tações. todavíg, de molde a" prejudica-
o

Mas, tal derrota não poderia lo, si �ouvesse, de. parte do de
ser "engulida" pela díreçãoEs- tentar do nosso 'Executivo, um
tadual do PSD -. Eis porque eles pouco, um pouquinho só, de
os chefes, convocaram o presi- bôa vontade para corri. 'o Muní-'
dente da Assembléia e' o líder da cipio de' .Joinvile." I

bancada para
'

preveni-los . de < "Acostumado, como estou, em
que o dito projeto seria vetado tres anos de vida parlamentar,
pelo Governador interino, -que , a ver aprovados, e até' saneio
entãõ, era o Sr. José Boabaíd. nados-aros 'com '::falhas muito.
� bancada fora r�unida,- in�lti-

.

maís gráves, não possso" deixar
sive O _?eput_a-do ' Odebr���t _:.._ .:g�l®r�Dtw:"�(;'_rl!;D.QJXl,�,,,,".dQ_...M;q;:, .

eu, para ser sonaad� a respe.\y nicipio de Joínvile, o.ato, a meu

)0. 9 res\lItado . nao �)dena ver injusto e extt:elTlamente in,
ser· outro: todos os députados feliz, do Senhor ,José .Boabaid,
pessedistas, exceto nos doi!', Governaq.or' irltei'ino, de impre
queriam dar Q.ma peova de di- , visiveis<�.consequendas· politicas
scíphna partida ria e declararam .

e administrativas:"
que iriam votar em favor: do

E, assim, Joi'l"lVile fôra
.

mais o

VETO.
, P

uma vez tapeada pelos dirigen-E, assim, na se1>são erlraor- tes do Parúdo Social Democra-
dinária de 14 de Dezembro de tico. .... •

1949, concretizou-se o maior
crime parla!Uentar dos últimos
tempos, com a aprovação do
VÉTO do Governador, no pro- .

jeto elos deputados joinvilenses.
A sessão foi muito agitada;

inúmeros apartes trocaram-se
entre deputados govérnistlls e

oposicionistas, 'para, de p o i s
ser levadà'.� efeito a votação
secreta que terminou com 18
votos em favor e 13 contra o

veto.

Fizemos entãoh o Depulado
Max. Colin e eu, declarações de
voto. as quais, por serem opor
tunas, tomo a liberdade de

.

aqui reproduzir:
DECLARAÇÃO DE VOTO DO

DEPUTADO. MAX COLIN
"Pela maneira de cQmo tem'

sido tratado o ,municipio _de
Jc,invile, até aqui, não me cau

sou estranheza o veto goveI'J;a
mental ao projeto. de jei 'qu'e
visava 'um' auxilio 'as obras de

retificação do Ricr .Cubatão.
"Nem por 'isso o atu�l gover

no muniCi�al deÍxará Q€ conti
nuar na sua árdua tarefa isto é,
numa ho.nesta � feé�n,da adil1i-

Continuação
Havia, então, em andamento,

,

na casa desde o mês de Abril
de 1949, um projeto de lei de
autoria do meu nobre colega e

amigo Deputado Max Colin,
por mim tambem subscrito, so-I
licitando- a importancia de
Cr$. 100,000,00 (cem mil cruzei
ros) para nosso municlpio, a tí
tulo de auxílio do-Estado para as

obras de retificação do Rio Cu-
batão.

�

Este projeto que nada mais e

ra do que a transformação, em
lei duma indicação no mesmo

sentido, unanimemente aprova
da pela casa, no ano anterior
de 1948, inclusive pela totalí
dade da bancada pessedista,
achava-se irregularmente retido
na Comissão de Finanças, Or

çarnentos e Contas do . Estado,
pelo espaço de 7_'long()s meses.

Eis porque meu dito colega
e eu nos revezavamos, em sus

secivas reclamações, insistindo

enérgicamente pela' final dnclu
são em pauta e pela final votação.
Foi ai que eis chefes de PSD

abriram' suas válvulas; em de

monstração aberta' e ostensiva
contra nessa bôa terra, deter
minando que fosse, torpedeado
o nosso' projeto e que. a banca
da pessedista votasse' .'cerrada
contra o mesmo.

Julgavam eles, que, como

'sempre, poderiam decidir e li

quidar o assunto.vsumariarnen
te, assim, sem=contar "que na

bancada se encontrasse um ho
mem digno e independente que,
num ge-stõ' 'nltame;,-te

�

lôuvá\Ter;
deixou de &catar as instruções
dos seus chefes, votando, con

cientemente, a favor do projeto
'dos deputados joinv·ilenses. '

Refiro-me ao noore e distin
to deputado Sr. Felix ,odebre
cht, dignissimo e honrado re-

':grtsentante do rico municipio
de Rio do Sul; que, com o seu

voto, decidiu a votação do pro-
jeto em nosso favur. ,

A ele, a este grande amigo
da nossa terra, devemos, nós,
todos os bons joinvilenses, re

conhecimento e gratidão.
Não contavam ainda os che

fes pessedistas que, num gesto
expontaneo, uma demostração
de �ta compreenção e de abso
luta .s6liqariedade, se unissem,
em torno dos deputados j01'nvi
ensés, em frente unica os depu
os de todas as bancaàas oposi
ionistas para votar, como o fi
eram, em favor desta primeira,
nsignificante'masjustissima pre
enção deste município que a

alar importancia de rendas
ropordona 80.S cofres do Es-
ado.

'

8e-
I, "

pe/aZYP-6, coroação da Rai-
nha dos Esportes e uma ani
madissima noitada dansante
colocará ponto final do bem
organizado programa que os
Diretores de Canoinhas E,«:..
conteccionarampora satisfa
ção dos espor tistas 'que estão
bem cansados de «ver navio»
tantos e tantos domigos..

o público esportivo canoin
hense será brindado no pro
ximo dia 8 com um grande
festival que .marcard epoca
_na historia esportiva da ci
dade. Os festejos em regozi
jo ao 1. aniversario do Clu
be alui-rubro, serão em sin-,
tese os seguintes; Pela ma

nha, prova ciclistica de 15
kms. pará homens, com saí
da em Tres Barras e final
na PrefeituraMunicipot des
ta cidade. Em' seguida um

conjunto local enfrentará o

jUVE'NTUS E.C. numa par
tida de basquet, que realizar-o
-se-d na concha da" Socieda
de Operaria. A· tarde pros
seguirão os festejos com o

desfile de biciclétas de senho
ritas em homenagem aos «b1'O
tinhas» e a prova pelas mes

mas da oe Quem chegar por Na preliminar havida en

ultimo" ... ganhcu, Wolüy- tre os aspirantes de ambas
ball entre as regionalistas do as equipes coube a vitoria
Grupo Escolar General Ozo- aos locais, registrando-se um

rio de Tres Barras e. as 1:f!._- escore de 4xO.
gienalistas do Almirante Bar- Excursionou dia 18 do cor
raso local. Na preliminar os rente a cidade de Rio-Negri
Aspirantes de Canoinhas E. nho o Y'piranga- E, e. desta
C terão' embate renhido iren- cidade. A sorte não - fauore
te ao 'União. F. .C. de Marci. ceu os alei-celestes ,e o seu
lia Dlâ's E, com 'iniciaos 17 homonimoleoou a melhor por
horas, a empolgante pugna 3xl.

. .

que por. certo agradará a to-
. Afim de fortolrcer o Ypidos ás amantes do .esporte- ranga f'. e. que atravessa

rei: juuentus E.I. -campeão série crise foi extingnido o
da Liga-de Perto União. es- Ouro Verde E. C. tundado-. qua.drãp, de renome,portÇld01' recentemente. Boa iniciatio«

. de' �1l:'t{n:le:ras -{uito,-ias, dz'Spu- dos mentores do Perigo Ser
,�ai'uio atua/mente o campeo: rano,

. n4Ja_.-e'S.ta.dua/....-Ver-s�t·s·.·.(;�n(J.'l-, ... ,�.�._� 'v'. "-�..c' '.', .r
:

nhas E.·e. Será sem dnvida E�polJ�tzstas, cooperari com
um grande espetando do qual o C�lrz.0mhas E. C e..m sUf!s
dificilmente pode-se prognos" tesftv�dÇldes p, estozs, asszm
ticar quêm . será o vencedor. prestzgzando' o esporte eln
A noite nos Salõf's da Soe... !J;!!�sa terra. i

Operada, schow organiZado (D/LEME)

Aux. de Escritorio II ref.

Noticias Esparsas
Domingo dia 11 o. Canoi

nhas E. C. preliou nésta ci
dade com o Santa Crus; da
legendaria Lapa. Houve um
-completo dominio dos coman
dos de juventino que conse

guiram vazar a meta do
adoersario 7 vezes resultan
do a maior vitoria do onze
do Dr. Haroldo Iierreira.'

-

.
,

Junta -de Alistamento Milit·ar de CanoiQhas
nho do corrente ano, sendo o

ali"tamento espo.ntaneo.
II - De açordo c.om a lei do

Servic"o Militar o cidadão é o

brigado a alistar-se 'nos primei
ros seis meses do ano em que
completar 17 anos.

.III ' Devem ainda aopresen
tal' se para alistamento �)s. ci
dadãos da classe de 1933, cujo
alistamento sera feito a revelia
isto é, sujeito a multa <;le C.r$: 0,00
IV - Todos os que pertence

Í'am á. classe de 11}34 e apre
sentarem-se �.op.ara alistamento

depois· do dia 30 de junho, fi
cam sUJeitos ao pagamento da
multa pré vista em lei. .

Canüinhas, 15 de março de 1951

Ludomila Bójar.�kl
A.ux. da Secretaria

Inspeç�o de Saúde 1932
De ordem do sr. Cél. Chefe

do E. T. ,5" de Curitiba, em o·

ficio cirJcular n: 254, turno pu
blico, aos conscritos dl'l classe
de 1932, que não passjlram ins
peção de saude ou não foram
alistados, que deverão ..apresen
tar-se na Junb de Alistamento
Militar de Canoinhas, do dia
20 de Abril até o . dia 2 dc'
m&Í), afim de serem encami
nhados ao 2' Batalhão Ferro·
viario de Rio NE:gro, para a

devida inspeção de saude.

C�hoinhas, 17 de março de 1951

Lllâomila. Boja1'ski'
Aux. da Secretaria.

Edital de Alistamento
Classe� de 1934 e' i933

.

r·�. � ..

I - Par? conhecim ento
.

dos
jovens nascidos 110 8n0 de J 934,
torno publico que deverão os

. mesmos se apresentar para a

listamento até o ,dia 30 de ju-.

Antes de encerr�r �s minhas
cOl1sider:açõe-s, quero, ainda,
mencionar uma outra passagem
que se registI'<')ú n1 mesma é
poca, isto é, em fins de 1949.

Haviamos, a poucos morneri
tos, arrovado o projeto orça
ment5fio para o ano de 1950.

Eis _que dá entrada na -Casa
um projeto -de lei, de proce
jência, governamental, pleite-'
ando a elevação_Elos impostos_
de vendas e consignações de

. '2,40 pl'lra; 2,80%.
Dito projeto vinha acompa

nhado de uma vasta exposição
de motivos, firmada pelo secre

tario interino da Fazend'a.

Ora, em se trat&pdo de assun

to que interessava os mumCl

pios produtores de rendas e

tendo em conta qJJe está nova

elevação de tributos vinha tirar
de JoÍnvile mais' tre� mÍlhões
de cruzeiros por, ano, a lem- da
elevada rerlda que. o nosso Mu
nicípio já dava ao Estado, pro-.
curei aprofundar-me ,no assun

to, pois, além do mais, cumpria
me zelar pelos �nteresses das

Jamais f'squecerei
-

a ses§ão
rdinária de' 22 de . Novembro'
e 1949, quando eu, no impe
imento ào nobre Deputado
utor, Sr. Max Colin, fui a .tri
una principal da Casa, para,
li,' encaminhar a votação.
Fiz encareCido I'.' veemente

pêlo a todo!) os representantes
otadamente aqueles" cujos
un�cipios vinham procurar

Oficina de Sapateiro
Vende-se uma pequenfl Oficina

de Sapat.eiro, 'imelusive urna ma

quina marca "Leão", em perfeito
estado de conservação,
Informações '-com Brun ,:!ilu. Pa

deski, etn· Paula Pereira. ,fÍest�
23-1

classes produtoras, das quai;;
era eu um dos legitimas re

present.antes.
Conclue no proximo" numero município.

. .
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C Z E MAS,
N FLAMAÇÕoES,
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LESP!NHAS, ETC.
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