
.Á guiza- de
� esclarecim�nto aos

_

nossos leitores, 'que se podem dei:
.

eov€l}vEi'r \ urdidas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



------------------�--------�--�.'------------------------------------�--�--------------------------------�-�" /

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

\

14-4-1951

Criação Estrela do
- Galos combatentes'

Sul
•

Propriedade: PEDRO PAULO PORT-ES
Com 35 anos de experiencia em brigas de galos, ofe
rece de sua criação galos, frangos, frangas, e g__vc>s
para incubação. Preços modicos com as melhores
"garantias possiveis feito de acordo com o pedido.•

"

" I 16x 51

Tiro e Pesca «Major T. Vieira»
AVISO <,

A Diretoria do Clube de Caça Tiro e Pesca «MAJORTO�AZ. VIEIRA», torna publico que a temporada de capade frêlo, exceto Anta e Lontra, terá inicio a partir de /5 de
abril corrente A Caça de Perdiz iniciar-se-á somente a partir de 1. de maio proximo, Os infratores serão punidos ue'
acôrdo com o que

-

dispõe o Código de Casa e Pesca,
Canoinhas.L. de Abril de /g51.

, (a) Rodolfo Scheide
VTce-P1 esidente

I '

Maquinas de Costura
-

,

�(ALFAU "

,

De procedencia espanhola
A melhor entre' as melhores

Revendedor para esta, praça

L O U R E N co B U B Ay

I EU S'
AMIGOS

/

A experiência recomenda, para os nossos males os

afamados Produtos
--",_

HERTAPE
MAXIMA EFICIENCIA - ABSOLUTA Gt\HANTIA\

Produtos do L-ABORATORIO HERTAPE LTDA.: I'

VAG:INAS

( contra a Febre Aftosa
('contra a Peste Suína
( contra a Raiva

{contra
a Peste da Manqueira

contra a Bouba Aviária
contra a Batedeira dos Leitões

f

DISTRIBUIDOR EM CANOINHAS: _

.' /Alfredo Garclndo - (Praça Lauro Müller - Edificio Nicólazai)

Faça do Correio- do ,Norte,
o seu jornal

. Sómente uma biçicleta �·PR08DO.C-IMO" !

.,' pode dar-vos, todas estas feiçoes
d�Dm modêlo normal 1/

"-i

Precisão suect
Aço sueco de primeira classe
Rolamentos macios NYMAN, suecos

Axos e pára-lamas de metal leve
Cfomagem e niquelagem especialmente duraveis

"

� Colorido atraente em seis combinações de dois tons
Esmalte protegido contra a ferrugem e à prova de choquesO famoso contra-pedal tipo' «Torpedo»
Selins confortaveis adaptáveis ao corpo

Revendedor para esta praça:

LOURENÇO BUBA

I

lube de Caça, Tiro e P�sca «f\Aajor T� Vieira» .

ELEiÇÃO
• Deoendp realizar-se dia 15 de abril proximo, as 14 ho

·as, na séd« da Sociedade Beneficente Operaria, .a eleiçãoia nova Diretoria do Clube de Caça, Tiro e" Pesca «Major
. VIeira., convidamos a todos os associados para compare-
erem ao local e hora acima designados. Não havendo nu- \

ero legal, a eleição verificar-se- á_.,.Jneia hora após ao hora
io -marcado com qualquer numero,

,

Canoinhasç t, de Abril de 1951·
(as) Rodolfo Scheide
Vice-Presidente

f

\

I

. r�mlwJ� M��I�IrAl �[ L��m����
ImPDsto Sobre luduslrias e ProfissõeS

10. semestre

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito Mu

nícipal e para conhecimento dos
interessados, torno publieo que,
nesta Tesouraria, no Posto Muni
cipal .de Arrecadacão de" Felipe
Schmidt, e nas Intendencias dis
tritais de Três Barras, Papandu
va, Major Vieira e Paula Perei
ra, procede-se até 30 de abril
corrente, a: cobrança sem multa,
do imposto acima.
Canoinbas, 2 de abril de 1951
(iilberto dAçuina.Ponseca :

Escrib.' resp. pelo' exped. da Te-
soui aria. '

Tem bom gosto 1"
Tome Vafé

8to. Tereza16-P

<._

" Faça do Correio do Nor-
, \

te, o seu jornal.
".
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Indicador' Profissional,

4

DENTISTAS

)Dr. Sylvio Meyer
Atende diariamente das 7,30 às 11 horas 1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller
CANOINHAS Sta, Catarina

Farmacia Allage
A rua Vidal Ramos, ao lado da Delegacia de Policia

Variado estoque 'de produtos nacionais e

"extrangeiros a preços vantajosos.

Dr. Aroldo Carneiro .de Carvalho,

ADVOGADO

(Inscrito na Ordem· dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360) ,

Inventários, cobranças, contratos e outras caus-as

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho Naturalisações e .titulos declaratórios.
- Causas Criminais.

i

Escritório e resldencie :

Canoinhas S_. C.
�

Rua Vidal Ramos
"

João -Colodel
AD·VOGADO

Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edificio Witt
.............

Dr.

DR. SAULO (ARVALHO
Advogado

Escritorio e residencia
Ivua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas s. Catarina

DR. RENEAU CUBAS
MEDICO

Cónsultas das 9-12 e 14-16
Rua Paula Pereira CANOINHAS

BASILIO HUMENHUK
Oficina mecanica - Posto de lavage,m, lubrUicação e

pulverização Preços ;nodicos - Serviço garanUdo
Rua Vidal Ramos, 6 Fone 145

PEÇAS E A-CESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
FOl1D, CHEVROLET, INTERNATIONAL_ E OUTRAS MARCAS

Agencia: João '. Selem-e
Secção A:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MINISfERIO DA GUERRA
,7

Centro Espirita "Dt Alfredo Q. de Souzau
, Con'clusão do numero anterior5a. R. M.� e Sa. D. I ..

�

Junta de AUstainento Militar de V�Dojnbas
CL-ASSES DE ,1932-' e 1931

I: - De ordem do sr. Ten CeI.
- Comandante da 5a. R.M., publi-
,co que, se acham convocados,
para serem incorporados em a

bril e maio de 1951, conforme e

ditais distribuidos \e afixados, os

cidadãos, constanteà-vda presente
relação, para as datas discrimi ,

'nadas neste e unidades respecti-
vas.,

II - Os que não comparece
ram a inspeção de epoca geral:
(Refratarios) ou não alistados
dessa classe, devem apresentar-se
no dia' 20 de abril a 2 de maio

para serem incorporados.

Relação de Conv�cados:
1 - Jpara o 13ó/f{ I de Ponta

Grossa. - Data de apresent ação
25-4-951 Leodoro Oliveira de 'AI- '

meida.
,

2 - Para 2° Btl. Ferroviário
Rio Negro. - Data apresentação
26-4-951:
Adão Camargo Machado, Adinor
Bedretchuk, Affonso Grosskopf,
Alberto de Assis 'Cordeipo, Albi
no Ruteski, Alceu Noemberg,
Alceu Torres.v-á lcides

.

Schuhma
cher, Alinor Tomaz Vieira, Alque
ríuo Bjannack, Alvino Ramos,
André Morais da Silva, André
Oliscoviz, Antonio Bechl, Antonio
Drosdek, Antonio Honorio Bueno.
Antonio Jastrombek,

-

Antonio,!
Medeiros e Antonio de

' Ramos
Cordeiro.

3 - Para o 2° Btl. FeiToviário
Data apresentação 27-4-951
Antonio Rodrigues, Antonio Tis
czka, Argerniro Steklain, Arlindo
Voigt, Arzilio Ferreira. Torres,
Augusto Bonetes Jungles, Belo
Bechel, Carlos Arnaldo Kohler,
Carlos Medeiros, Clemente Mo
reira, Durcilio Moura, Edison
Peusky. �uardo Ribeiro de
Campos, Emilio ..Matoso, Ernesto
Bueno, Erotides dos Santos, Es
tanislau Haubl'icbt,' Estanislau
Hybczyusk.i, Etalcino AlvescMu
nhoz e Felix Geweski.

4- Para 2° Btl. Ferroviária
Data apresentação 28-4-951
Florivaldo Anjos da Silva, Frán
cisco Carvàlho Pereira. Francisco
Franco da Silva, Glaucio Wagner
Kohler, _ Àrry Liipke, Jair Kessin,
.Iacir Baierski, João MÜller. João
de Deus 'do Jitosario. João Lino,
João Soares, Jorge Ribeiro, José
Soares de Carvalho, José Mar
ques jlos Anjos, José Babiresqui,
José Frederico, J0"é Machado"
José Pereira do Vale, José Wo
geniaki, Juliano Carvalho,

5 - Para 20 Btl. Ferroviário J

Da ta i apresentação: 30-4-51
Juvelltillo dos Santos, Ladislau
Tabalipa, Lauro Dobreshillskei,
Leopoldo Novatzki, Levioo Wal
dmann, Lindolfo Telles Cordeiro.

.
Lorival Rodrigues de Sousa, Luis
Rauen Romais, Luiz Schimitka,
Luiz Teodoro Otto, Mario Cor-

§ 2' - O desenvolvimento das
'faculdades mediúnicas, consisti
_rá, principalmente no aprendi
zado, para os médiuns, da dou
trína, em geral e em particular

.
'-.. no exercicio da concentração, e

ne�sen, Mari_o Soa�·�s. Fragoso, da prece no apuramento de sua

Miguel da SIlva, Milintino Dre-" sensibilidade, para efeito de
\

zevieski, Nadir Nepornuceno Pin- .perceber, pela sensação que lhe
to, Narciso Soares da Silveira, produzam os fluidos perisperi
Nelson de Oliveira, Nilson de ticos" do espirita que ele se
Azeredo Coutinho, Nivaldo Anton, aproxima, de que ordem é este
e Orestes Pechebela. na aprendizagem da maneira

6 _ Para o,;!o Btl. .Ferrovi�rio porque se dev'é-. comportar o

_ Data apresentação: 2-5-951
seu proprío espirita durante a

Orlando Bauer, Orlando Nasci- manifestação, tudo' mediante o

mento, Orlando Jaremezuk, Osrii estudo do livro .dos médiuns Disposições gerais' /
Neluik, Otavio de Lima, Otavio que poderá ser completada pela § l ' '- Absolutamente gratui-
Wendt, Othmar Graf. Pedro Bp- obra "No Invisível" de. Leon to será o exercicio de todos os

niguo Verdan, Pedro da Silva Denis, estudo sem o qual 'nenhum cargos de eleição do Centrá.

Galloti, Rafael Tcodorovicz. Raul médium devera entregar-se a § 2' - Os bens móveis e imó

Burgardt, Heiuoldo Prust, Rodo-' pratica da mediunidade, }obre veis, que o Centro possua, ou

lío
'

Heuniug, Rubens WoH, Saul tudo da sonan:bulica, Um regu- venha' a possuir, só poderão ser

Crestani, Se.tembrioo de Lima, lamento eSl>eCI�J prescrev.era a
i gravados com hipotecas ou an

Severo Chupel, Sil verio Zape, marcga a seguir par� o fim de ticrese, bu- alienados, por deli

Teodoro Orchulhak, e Vacilo obter se o deser:,;,o�vImento das beração dos presidentes.
M k faculdades mediúnicas, nas ses- § 3' O 'd' t d Car c. - . deteri d

- s presl elil es o en-
SOéS a IS50 eterrnina as. tr

d
-

d b idí
.

P o B IF
.,. -

.

o, nao respon em su SI Iana-

07
- ara o 2

_

t .

3 �r9r?lvlarlO Dias comemoratiuos doCentro' mente pelas obrigações expres-
- ata apresentação -;,-;). .;/.' .

V ld
.

N 1 Vic] 17
a - Da descida do divino sas ou intencionalmente contra-

.a emrro ovak, lC 01' xauva, . 'd
.

Vitor 'Pereil'�, Valdevino Quadros, Mestbre )aod plan:ta (25 �e de- I'ba� em_ seus

��mE'(sC" Gtid. pr.�la.sl
W 1'iÍ' S h t I W ld

.

d
zem ro as lições da Cela Pas- o ngaçoes SOCIaIs algo ,IVl

F
a OlJldll'Ü "Wc 11 fiZ elr, pa ,J.rIIb o

cal, e do Calvaria (quinta e sexta- art. 19, IV).
ernan es, ao er ey arn a, f"

.

Wieg.ando Keunecke, Wiegando erra, �hamadas �ántas) :Ia .in- � _
4' - Na hipótese de extin-

Müller' Adão Nunes Cavalheiro carnaçao' e desmcarnaçao de guir.se o Centro como pessoa

Estani�lau Bileski' Florenfn� Allan Kardec (3 de outubro e juridica, por falta de presidentes,
Gaudencio Batista � Miguel Es-

31 de março) e da fundação do.. ou por sentença judiciaria, O'
kudlareck.

Centro (25 de dezembro). patrímonío social, existente na'
Art. 3' - Para propaganda da data, passará a instituição de·

doutrina, podera o centro pro- .c�ridade que a Federação Espi
movera realização de confe- nta Catarinense iridicar, se

rencias igualmente publicas, sen- nenhum tiver sido designado
do exclusivamente doutrina rio antes .

os temas de tais conferencias; Dada e passada nesta" cidade
com obstt>nção de ataques a de Canoinh�s ,aús �vinte e cinco
quaisquer oútras crenças. (25) dias do: Fnes· dé'� dezembro

l. . ,-

Da dirf'ioria d? ano de 1950, e que vai ,de
vIdamente assinada e reconhe
cidas áS firmas dos senhores
presid en teso
Revogam-se as disposiçõe's

em confrá�io.
Jorge Patruni, bancaria sol-

teiro.
.

Alfredo OÍiveira Garcindo,
comerciante, clisado,.

-

�Durval T. S. 'de AÚneída, con
t�dor, 'c,asado.
RecGnheço serem verdadeiras

e dos próprios, Jorge Patruni,
Alfredo Olíveira Garcindo e

Durval T. S. de Almeida, as

tres assinaturas retro e dou fé.
Em testo AVe. da verdade..

Canoinhas, _l7 de janeiro<:le 1951

Agenor Vieira Cô1·te,
? tabelião.

Canoinbas, 4 de abri) de 1951

'Benedit(í) Terezio de Cm;va
lho Junior

Presidebt.e J,A,M.

00vern 0",1oniei p a r
fechnmento� da repartição, afim
de que se possa proceder ao

encerramento da escrita.
.

Art. 2. -./Revogflm-se as dís

posições em contrário.
Prefeitura l'1unicipal de Ca

noinhas, 2 de abril de 1951
as. Benedito TerezÍo de Carva

,� J.ho Juni'or- -� Prefeito.
. Art. l' - Ficam criadas tres Ludomila Bõjarski _ auxÚiar'

escolas Publicas Municiplll a da Secretaria.
serem sediadas rias localid�des o'ECRETO N0 36
de Campina da Ponte Campo
das Moças, distrito da séde, e

O senhor -Benedito Terezio

Linha Santo' Antonio, distrito de Carvalho Junior, Prefeito

de Paula Pereira. Municípal de Canoinhas, Esta-
" do de \3anta Catarina, etc. no

Art. 2' - A despesa decorren-
uso das.' atribuiçõE:s que lhe'são

_te, para manutenção dessas es- conferidas por Lei e,
1 colas, correrá pela verba res,..

d
I Considerando que o falecido

pectiva O orsamento vigente. José Sabatke,: foi um varão, qU,e
Art. 3' - Revogam-sf' as dis- contribuiu de' mocÍo eficaz pelo

-posições em contrário. desbravamento deste municipio
Prefeitura Mt:lnicipal de Ca- abrindo clareiras e implantando

noinhas, l' de março de 1951 'fi civiliZação no nos.:>o interior;
as. Benedito Terezio de Carva- Considerando que a localida�
lho Junior - Prefeito de de Encruzilhada foi fundada
Ludomila Bojarski --auxiliar no fim do seculo passado e ha-

da Secretária. " bitado -por Jósé Sabatke até,

DECRETO N0 35 sua morte no ano de J 922;
Benedito Terezio dt Carvalho Considerando que José Sa--

Junior, Prefeito Municipal, Je batke exerceu ne!'te Municipio
Canoinhas, Estado" de Santa cargos eletivos como o de Cón

Catarina, no uso de suas
-

atri- selheiro Municipal;
buições e tendo em vista o dis-', Considerando s e r d e ver

posto no art. 74, ,inciso I, da do Poder Publico homenageal'
Lei nO 22, de l'k,de Novembto todos aqueles que de qwalquer
de 1947. e art. 1"14, da lei, nO modo contribuiram_ pelo engran-
37 de 11 de. fevereiro de 1950. decimento do Municipio; e

Decreta: Considerando qúe na progre-
ssista localidade de Encruzilha-Art. 10 - O periodu de tra-

balho dos funciünarios lotados da existe uma e:sçola Municipal
nesta Prefeitura e nas Inten- funcionando, em predio recerr.

dencias Municipais, obedecerá construido pelo Governo Fede-
ral em consequencia do Conve-

o seguinte horário a partir de ,

3 do corrente: Das 9 ás 12 ho- nio firmado com o Gover�
-. 'E'stado, ,

ras e das 14 ás 17 horas.
Decréta:

§ l' - Aos sabados o expe- Art. l' - Fica denominada
/diente funcionará somente, das "Escola José Sabatke", a escola
9 ás 12 horas. loéalizada em Encruzilhada, des-

§ 2' - O expediente interno tê Munícpio.
da TezoJ,Varia se encerravà diá- Art. 2° - Este decreto entra

.r,iamente, uma hora ante.s do rá em vigor na .data ela sua

Atos baixados pelo sr. Pre
-feito- Municipal durante ornes

de março
,

DECRETO N° 34
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de

Canoinhas, usando aé suas atri

buições.1
Decreta

)

Em presentes ou brinquedos não perca_seu tempo.
Procure a nossa casa, -Estok permanente

'\ Preços da Fabrica

publiéá'ção, ,revogadas as d}spo-
siçõe� em contrado:

'

"

Art l' - O centro será admi- .

>

nistrado por umá diretoria
Prefeitura. :1VI,unicipal de Ca- composta de 3 presidentes. A

noinhas, 2 rle abril de 19,51 diretoria cujo mandato
j

sera de
as. Benedito Terezio - Carvalho um ane, se reunira, ordínacia-
Junior.., Prefeito

'

. , mente uma VEZ por mes e ex-

Ludomila S'ojarski - auxiliar traordinariamente quando for
da Secretarià. necessario, sendo indispensavel

a presença dos !:res presidentes
para as suas reuniões poderem
se realizar. )/
/
São at1'ibuipões da diretoria
§ l' - Executar o programa
social, cumprir os estatutos e

resolver fodos os casos em que
eles forem omissos.

§ 2' - Aprovar ,e por em exe

cução o regimento interno do'
Centro ..e os regulamentos par
çiai� que 'os djferentes serviços

DECRETOS PORTARIASE
Decretos remóvendo: de acor

do CÇlm o 3rt. 72, do Decreto
lei nO 700, de 28-10-942 .

.-

Maria Adelaide R. Dambroski.

ocupapte do cargo de Professo

ra, na escola de Paci�l!çia Ne
ves para a escola de Campo das

Moças;
,

Araei Coutinho Matge, idem,
na esco1a de Rio Novo, distrito
de ,Major Vieira, para a escola
dE' Paeiencia Neves, distrito d�a
da sede,

NOMEANDO:
Maria Melechenko, para exer-

,

ceI' -o cargo de Professor, pa
drão G, db Quadro Unico do

Municipio, na escola de Cam

pina da Ponte, distrito da séde,
Marina Luci Ferreira, idem, pa-

_
drão J, na ,escola de Rio Novo;
distrito de Major Vieira.

PORTARIAS:
Concedendo licença: ,

A Milton Alves 'Nunes, Tesou
reiro

.

Municipal, de, ?O dias,
conform.e atestado médico; a

Judite Goss de Lima, Professor
padrão· G7".de 60 dias, conforme
laudo médico.

" DESIGNANDO:
GjlbeFto d'Aquino Fonceca,

Escriturário, padvão S,. para e

xerc.er 'em' subs�ituição o cargo
de TE'soureiro, enquaÍlto,,( durar
o 'afast�:m,ento do' r.espectivo ti-
tular. "'

'

Nomyandb:
Preciliano FUR ,de Lima, para

substituir Jud'ite Góss de Lima,
ocupante do cargo,de professor,
na escola de Rio 'dos Pardos,
enquanto durar a licença a esta

concedida. ,,'
x-

, Portaria
"

,,_. Design�hdo: '

•

Mari� _ J. dos Santos, auxiliar,
para in�erinamente, assumir a

Bazar , Sta.
Rua Paula Pe�eira s/n
CANOINHAS

10-P

exigirem, podendo revóga-Ios
e substitui-los como julgar COn

, venientes,

§ 3' - Representar o Centro,
ativa e passivamente em juizo
e. fora dele.;e, em geral, nas

suas relações, com terceiros de
conformidade' com que dispõe
o Codigo Civil. , �

_

§ 4' - Cabe ao terceiro pre
sidente, anotar e escriturar em

liv�o especial, todas as receitas
fornecidas .pelo -Centro, todas
as ordens de trabalho efetuados
durante as sessões.

'

Telefone 2,7[7 -; _Caixa ,iPosta1125
SÀNTA,CATARINA

. -

'Preços 'sem cohéórrência
NORBERTO. FiEDLE'R, avisa seus amigos e fregue
zes que instalou um açougue à Rua Vidal Ramos, defron
te a oficina de Basilio Humen):lUk�� on-de espera continua

merec/endo a preferencia que sempre 'lhe foi díspensada
éarné' sem osso Cr$ 10,00, carne com osso 'Cr$ 8,00

carne de, segunda Cr$...,..,7,00 o ,�uilo
-----

Coopere

regencia da escola de - Rodeio,
distrito de Papanduva.

'

.,.._...

Canoinhas, 4 de Abri'l-de 195.
Llldom.ila Bojarski

auxiliar da Sectetaria

\

Precisa de impressos?
procure a

Imp. 'Ouro Y.erde Ltd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sucesso absoluto, W' P E, LO ,5 �._�..-..... §n} ..§;;' ê::". ..alcançou o festival do �- $c Oa.;�
Efi.

��
�

_Canoinhãs E.(e ([) lD «:. �4o ptb�i�O esportivo Can?i-;r�/' ,', CU '

/

�:.l
,, nhense VIveu sabado e dornin- .

ego último, dois dias de intensa ÀniVdSariam-se la e Silva, Veronica Eulalia

T I emoção com a grande festa or- HOJE filha João T. Musiól de Cu-
e c e a 9 e m C a nó i n h as S." A. ga.?ízhadaEPCela diretoria �? cá-' Snra, Elmi, esposa Sr. Ma- riiiba.

tn« 17
.

nom as .. em regozijo ao rio Mayer,' Dr. José P. 001- •

B I " r. I ' d 31 d d b d 1'950 seu primeiro aniversario. No / ti d J:.{
.

�'" I' S ta ane,o \lera. encerra o e/m e ezem ro e
I sabado a noite um grande bai-

o t te I ortanopo IS; n a.
-

Oenooeoa.tilha do soudosolis-
ATIVO .. le foi levado a efeito nos salões tanislau Wujciechowski, meda Soco Operaria, durante o nina Geni Maria filha Pedroqual verificou-se a coroação da Paulo Portes, SnrtqLidia firainha dos esportes, Srta. Edith lha Henrique Toât de CaTack Elementos do Gremio da choeira. 5" Augusto PapeAlegria se-fizeram ouvir atra- .Rio Novo Silvio Ehlke- foin-ves da onda amiga da Radio snlle Sr. Bruno Hugo Colo- Sra. Olinda - esposa José23.469,90 Canoinhas, num interessante deZ, P. Pereira M. Fernande Luiz, a menina

schowyali apresentado.. No do- Olinda filha S�. Willy Ho�-873,10 mingo o programa foi complé- Diu' 15 PT/ler, Sr. Zenâo Masurkeoi»to.' Pela manhã a sensacional menina Marlene filha Miecis- Pinheiro. Dona Marta esposaprova ciclistica que atraiu a lau'Bojarski, Snta Lídia Nep- José 'f'ranz de Encruzilhada.
praça Lauro Muller um grande pel. Sr. Leoterio Lara Cardo- -,

Dia 19numero de espectadores, Desta so - Rio Novo,' Sr. Milton
Srta Rosa filha adotiua Sr.feita saiu -se vencedor o jovem' Nunes

Oliverio V. Côrte, Dr. Adal-Orlando TremI. _O segundo co- Dia 16
berto Allage _

..Curitiba Sr.'locado foi o Sr. Heíns Ficher Edgar filho Sr. Oswaldo F.
Francisco Beckel, Denise Ma-e em 30" lugar o Sr. brlando Soares, Sr. rirmino de Pau- ti/de filha do Sr. Oscar Ptau,Santi. Ao meio dia, no parque Landi filha Alipio Barros, Sr.da SOCo Operaria, um suculen-. lidade de uma derrota. Os coman- Genezio Silva - Curitiba. Sra.500.000,00 to churrasco foi oferecido a em- dados de Juventiuo conduziram- Otilia esposa Alfredo Schaltz,baixada atleticana de Porto U

se a contento, ninguern pode ne- jovem José r.Jenzurra- Tresnião A tarde prosseguíram os
gar. O l'esultaJo da peleja foi 3 Barras. Sr. João J. Pereirafestejos no Estádio Municipal. a 3,- porem o Canoinhas merecia Rio Negrinho.Houve diversas provas 'cíclístí- '"

..

,a vitoria, Jogou com muito mais Snta. N,arly filhaNatal Os-cas competidas por senhorinhas. Iib .

I O
. ",

, "! ra que seu rrva � conjunto saif', Sr. Donato Harke TresTambem uma belíssima partida I' b' d
- .l.L1a vj-ru 1'0 pISOU o grama O com Barras. Jovem Djalma - ti-de woley disputada �ntre regro- G '('d .

L' ) N I S 1- "arça epOls eco e son e a - lho Bernardo Wendt:na listas de Tres Barras e desta lvad9!'; C'hiquinh'o, Jnventino ecigade� foi presenciada pela Maia; Pedrinho,' Manoel Pedro, A" d H"
.grande assistencia ali presente. Woluey, Oswaldinho e Ruy. Os " Just. ,e upclasPorem 'o que estava despertan- atletica nos desfilaram com Oscar" Contratara� casa111;ento, dif!:

'

do maior interesse era a pugna Bcuato e Machado;' Pimentel, Or- 9, ultimo, a .srta. 'Dinorah, ti:a ser travada entre os "broti- laudo, Gôuzaíes: Zec�, Alcides, lha do sr, Nicolau e Dna. Temnhos" e a guapa rapasíada do Dicenha, Quiuco e Richard. Atu- poria Vidal Furtado, com oAtlético de Porto União. Logo 011 o encontro o conhecido árbri-
<;
sr. João Pedro, do, türo co:no inicio do jogo se fez sentir

tro Oady Nader, que esteve bom. .mercio de Curityba, .e' filhoo poderio do nosso antagonista A renda foi li maior da ternpora-. do sr, Elzebbud e Dna. 'Con-que, se não levou vantagem no da _ Cr$ 2.300,.00 aproximados." ceicâo de Araujo riguf.redo.escór e, responsável a linhaque' N,oss,os cumprimentosnão foi ,fe>liz nos arremates. x x x

150.622,40 Urna "pàrtídá de �ala :foi ofE��� P'-a" p'r:elií1l'ilJgl'i"entl\e�'a'Rpil'élnt;€!!'!'�

�
,

cida à assistencia' aquel� do- do Canoinhas E. (:. e Campo de, La-,.",'Reconhemos a eXfltidão do presente Balanço Geral- e da de- mingo. Trigo, a\ vitória sorri1l aos primei--monstração da conta de lucros e.Perdas, somando o Ativo como O Canoinhas esteve�g-jgànte e
ros pela co�_tagem rniníin3.-

,-

Gottard, Miranda, Rainha, PJu-o Passivo, em Cr$ 795.835,10 (setecentb� noventa e cinco" mil, ofereceu te,naz resistencia ao seu x x x
ma, Siberia, .Á.laska, Gbtinho' eoitocentos trinta 'e cinco cruze.iros e dez centavos). ãdversario. Ti�ha-se a impressão Est� assegurada a ,:inda do �almei- Pompeia'\ Canoinhas, 31 d'e Dezembro de 1950. ---.

que. realmente o jogc> seria dos �as,de Blumeuau dIaS �21, e 22.eIoDr. Osv:aldo Segúndo de Oliveira - Diretor�Presidente visitantes. Mail, pouco a pouco o corren.te mes. Eufre!lbura. o onze sempre na 9 - P
Altavir Zaniolo - Diretor,- Gerente

, jogo do nosso /"tcam" foi �e de-
- do l.pltanga F C, oesta .CIdade e

C E 1+ t
' �illes' Luiz ZanioJo - Gllarda - Livú)s reg. 40259

sen I'Olv�odo, havendo maior co- p�ssl_v�lment.e u,m conjunto da asa r 1 aParecer do Conselho Fiscal ordenação nas jogadas e, COtlSê- Llga EsportlVa lOcaI.

quentemente, afastalldu a possibic\ x x x

Amanhã possivelmente o, Ca-
noinhas E.<:. fará uma exibição
frente ao possante cOlljunto queUma caminhonete tipo Ford é o Tres Barras F.C. naquela

30 f'm perfeito esfado, localidade.

Tratar com Antonio Tom
porowski, Alto das Palmeiras

CANOINHAS - S,rCatarina, 14'de Abril

dol951Ô ,IX

Imobilizado
Maquinismo
Imoveis
Instalação de Força e Luz

Estavel
,

Moveis e Utencilios
Disponivel

Caixa
Realizavel a curto' e longo pr�zo

Capital a realizar
Gastos de Instalações
Contas Correntes
Materiais Quimicos
Fios de Algodão
Tecidos

223.613,60
96.500,00
25.196,50

/

108.700,00
41.796,30
51.114,30
36.261,30
97.374,50
90.935,60
----

I 795.835,10

/

/

T o t a

PASSIVO
Não exigjvel

Capital �

/"
/

Realizavel a curto
Obrigações .a, pagar

, Contas G.orrentes
Conta de Resultados

e longo prazo
, 80.000;00
211.707,70
4.127,40'

795.835,10T () t aJco"llta de Luê'ros e Perdas
Débitos

Despezas Gerais
Selos e Estampilhas

a Juros e Descontos
a Salarios e Ordenados
a Seguros,
Impostos Diversos
Fretes 'e Carretos
Imposto de-Consumo

a Gratificacões 1Conta de Resultados

38,383,00
5.782.00
7.824,90

74.918,50
§):481,50
810,00

2.718,90
9576,20
] ,000,00

,

4, i 27,40
--'--_

150,622,40 'T o tal
,
Créditos

/ 9s abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal'
, de Tecelagem Canoinhas SIA , Te�nidos para tomarem conheci
menta do Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e
P�rdas, inve,ntario geral, relatorio 'da Diretoria e demais contas
cc.m relação ao exercicio findo, depois- de constatarem �em tudo
a mais .perfeita ordem e exatidão, em todos os documentos antes
referidos, recomendam' a sua aprovação pela pr0xíma Assembléia
Geral Ordinaria. • I

('anoinhas, 30 de Janeiro de 1951
Agenor Fa�o Gomes
Osmar Na1timento
Dorgello Cordeiro

•

Tecelag_em Canoinhas IS/A
Assell1bléia Geral Ordinaria

São convidadol? os Senhores acionistas desta Sociedade para
EI assembléia geral ordina-ria, a realizar-,se na sede social, em da
ta de 21 de Abril pro�imo, pela(> dez,eseis horas, com a seguinterdem do dia.

"

,

a) ...ajscução� e aprovação do Balanço Geral, conta de Lucros
Perd{is � relatorio da Diretoria; •

� eleição'. do conselho fiscal e seus suplentes;li} assunto de interesse geral.-
, ,

anoinhas, 30 de Jafoleiro de 1951
.

Dr. Oswaldo Segundo de, Oliveira _. Diretor - Presidente
,Altavir 'Zaniolo - Diretor - Gerente

A,r E N Ç,A O
Adib Seleqie _Sahr, fabricante de Borgol para - Quibe, avisa,
sua distinta freguesia desta praça, que a� compras p�dem ser

entregues a domicilio, atendendo com rapidez para outras praças.
Vendas por atacado e fi v'areJo
Preços convidativos. 20-12

Rua, Senador Felipe Schmidt - Caixa PostãI 78 - Telf. 283
CANOINHAS STA. CATARINA

Coopere com este semanario,
falendo uma assinatura

Minister"io da Guerra
I

5. Região Militar
, 5. Divisão de. Infa'ittaria
13', ,Batalhão de Caçad�res

Comissão de Concurrencia da
Guarnição de Joinvile

A Comissão de concurrencia
do DécirÍ10 Teréeiro B'ata'lhão
de Caçadores está procedendo
a venda de (3) três caminhões
ChevrCllet, 1942, a q\lem me
lhor prOposta apresentar, acima

\ Tellho a honra de convidar os Sf;nnOl'es associados e distint.as do preço base, pelo conjunto oufamilias, para o bai,le social que...sPl'á realizado em a noite de 30 de cada um, separadamente.Abril corrente, animado por ótimo conjunto musical. As viaturas poderão ser vis-Reserva de mesas com o soro Zelador da 'Sociedade, a partir de �tas no quartél do 130 B. C. e16 do correntét
pormenores a respeito ser&<:>Nota - É 'favor não se fazer acompanhar de pessôas extra- (prestados no Almoxarifado donhas ao quadro social. '

Batalhão .diariamente, entre 8 j/

Assembléia Geral Ordinária e 11 horas, e�eto aos domin-
gos e feriados, a quem' os deSão convidados os senhores associados, para a assembléia geralordinarià a ser realizada em dala de Iode, Mdi6-'proxirno, com ini-·· sejar.As propostas devidamente se-cio pelas quatorze horas, na séde social, com a seguinte órdem do dia: ladas. na fOl:mB da Lei, deverão1) 'eleição para a nova Diretoriã, por térm,ino de matldato.
ser dirigiàas ao Presidente da2)'eleição do Conselho Fiscal, igualmente por término de maQdato. Comissão· d� concoI'l'�ncia daObserva�ão ---:- Em conformidade éom os estatutos spciais, as Guarniç-ão de Joinvile, até aschapas eletiva,� d�ver�o conter ,.0 Hde acô.rao" dos candidat.os e. serão .16 horas ,do dia 30 de abril deapI'esent.adas a DlrtoTla, para fms de regIstro. com antecedellcIa de ,1951, quando serão abertas e .-pelo menos 8 dias. ...

-adjudicadas as viaturas a quemFestejos dê-1° de Maio _,melhor proposta houver apre-Como de costume, a 8o�iedpde promoverá os tradicionais feste- c ·séntado.
-

jos de iô de Maio (dia do trabalhàdur) com alvõrada ás 6 horas,' Joinvile, 4 �e, abril de 1951
grande churracada á preços rnódicqs, jogos de bolão em dispulia de as. Mario Moráis de Castrobonitos premios e dansa nas horas da tárde. '1. Ten. 1 Ex. Secretario da:

Rolf Walter - 10 secretario 3x \. Comissão •

Vende-se

x x x

Domingo ultimo, preliando em
Rio Nf�grinho com o Ipirauga
daquela vila, o Tn'R Banas E. C •

foi derrot>ado por 3 a 2.
x x x

O America de Rio dos Poços,
venceu na tarde de domillgo o

:Bela Vista por 3 a 2 Uma boui
ta vitoria do «Leão do Interior».

(DJLEME)

51'a. Cornelia esposa. Adol
fo Schramm 51a. Ana Vui
cils-residente em T. Barras
'Tosé Vieira - filho Manoel de
P. Vierà Sta. Leocadia, An
toniofose [ilho.Félix da Cos
'ta Gomes T. Banas)

Café?
j "Santa Tereza"

-o melhor

Café liSta. Ter9'za"
oU Popular

16-P
�

em sua casa
J

'não deve faltar91 -P

-,

Sociedade\ Beneficente
CONVITE

Operáríd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


