
Semanas atraz, narravamos destas colunas, a hístoría do de

sAE'nvolvimento, passo� pas,so, de uma das 'm/aioI�s índustrias 'do Ano 5
nosso municipio." r'� 1', t",

Hoje aqui êstamos para festejar e render homenagens.à de-
" dicação, ao espírito de renúncia, ao desvelo.,das Irmãs Francisca

nas do Colégio Sagrado Coração de Jesus que verá passar" alo

de' junho, o S€U trigesimo aniversário de' fundação.
"

. Por mais objetiva, minuciosa e feliz que fosse a presente
nota, ainda assim não eonseguiriamos, nem de longe, aproximar
nos da realidade, pintando à cores vivas, 'a tarefa verdadeiramente",
ciclópica das abnegadas Irmãs. Por mais exuberantes que 'seja- "

mos nos adjetivos, nem assim, conseguírernos 'tecer o hino de

louvor que elas merecem.

Começou pequenino, num velho .éasarão. de madeira à Praça
Lauro Müller. Creceu, acolnptwh!lndo o ritmo do progresso da ci

dade e do municipio, até trarisformar-se neste educandário mo

delo, verd,adeiro orgulho da nossa tElrra natal. ",

, E: nestes trinta anos, milhares de conterrâneos nossos passa-

ram pelos' bancos escolares do "Sagrado Coração de Jesus", ne. - '� --,..

les recebendo modelar educação. Dentro dos princípios cristãos, Inaugu'rede, of;(laal-X"" das normas de sadio "pat�'iotismo, muit-os dos que hoje exercem
I

atividades as mais variadas, nestas e noutras cidades do, Estado. mente, o (�I·ne,
"

educaram-se no Colegio,Sagrado Cçração de Jesus: Médicos, ad- U

vogados, engenheiros, farmaceuticos, donas de casa' mães extre-

"Veir,.:a 'Cru'z'" "mosas na data de amanhã hão de reverenciar as Irmãs Francis- ; y

canas 'que, lhes ministrara os primeiros e basi lares ensü:Jamentos., O
�

..

acontccirneoto- marca nte da
O atual Diretor desta folha um, dos muitos' canoinhenses
>' \ semana que findo'l, foi sem du-

que iniciou seus estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus vida. a .solene inaúguração do
7' e que, rie publiS<?) declara sua gratidão imorredoura. seu reconhe- "Cillo' Teatro Vera Cruz", que

cimenjo sem limite, as piedosas Irmãs Franciscanas. E emTIO ele

Iá estão no mesmo- estabelecimento, decorridos cerca de vinte a-
era aguardada com v_iyO interes-

, -.._ se pela população local.
nos, suas filhas, garotas de 7 e Ganas.

E não é este o único caso. Existem casos semelhantes ás de- 'Quarta feira, à tarde, a ernpre-
zenas, Mães e filhas, Pais e filhos, alunos da mesma casa de edu- sa proprietária reuuiu as aut.ori-

cação.
' dades, Jorualistaa.jieseoas gradas,

Em dezembro de 1920 chegavam à pequenina Canoinhas escolares do Grupo -AlmiI�allte
de então as primeiras Irmãs Franciscanas: Fidelis e Gertrudis. Barroso e Colegio Sagrado Cora

, Em:-",1921, a 5 de janeiro, ,chegavam a Superiora, Madre Maria ção de J'esus, e fez ii primeira e

'�Coletá e IrmãsLucía e Carolina. A 15 de janeiro, no velho ca- xibição publica. Os con'vidádos e

sarão da Praça Lauro Müller, depois de celebrada uma Missa centenas de crianças lotaram,

Colegial, teve lugar a abertura das aulas,' com 137 externas e 6 ...; cornpletameute, as depeudeúçias
internas. A -14 de maio de 21, instalava-se o Colegio.. definitiva- do moderno cinema. Encerrada a

mente, no' local onde até hoje- funciona, num pavilhão de ma-r- sessão, na Jesidencia particular
deira construido pelo sr, João 'I'ornachitz, A 16 de maio, solene elo sr .. Agenor Gomes, um dos di

ínauguração e benção do Colégio, E os anos correram céleres. O retores da empresa, foi ofereci
.

ano de 1928 fui assinalado pela construção do pavilhão destinado da uma taça de chamagne ás au-

ao Colégio dos meninos. Em 1932- foi construido o Jardim da torldades 'e-convivas. ,

. :�

Infancia que nó mesmo ano inicíou, suas atividades'- Ainda em "Correio do Norte", fez-se re-

'1932 teve inicio o�Curso Complementar, depois de grandes es- �['esentar pelo seu Diretor, Dr.
forços da direção dó estabelecímento. Em 1934, recebeu gr{lu a

:

Arolde ,Carneiro de Carvalho,
primeira turma de complementaristas. O ano de 1936 foi auspi- Discursaram, na ocasião, os Sl'S.

cioso, parà O G:ôlégio é para a população losal com o inicio do J (' I
-

'11" • cão .o odel, Arolde Carvalho e

Curso Normal Secundário e equiparação do Colégio à Escola Carlos Schramm, d izélldd da ele-
NormalIdo Estado., Daí para cá, dezenas de IDGçaS, formadas pelo vada significação do áto. Todos
Curso Normal do' Colégio Sagrado Coração de Jesus tem contri-

, os oradores eD!�!teceram o arrojo,
,buido para a alfabetização dos nossos pequeninos patricios, atra- , e o I'd""all', no d

.

t "

'

.;J , 'd d G
' .

"." v til os propne SIlOS

vez )a5. cate ras e rupos Escolares, Escolas Reu.melas' e Escol51 'ó CI' le" t ri f" ..

E d "d'
.

d 1
."

".,., .. , [que u,o IZOlampara
sta Euals'1931s9s�ml1nha as p: o _mu�lcI�lO. _

F'
.,,' "que a li.ossa cidade fosse dotada

m ,ve a asplraçao' aa:> LrlTlaS ran<!lSCan3S foi cOU;, :le u c' .',
.

d"
.

'. d'
,

_

d
. -', . _ -:;"'''�' u, m lllelIla mo erllo que �e

cretI,za ,a com a construça-o o, pnmeIro pavJlhao de alvel'lanã/ '. Ih
t d d t d

..

t d ' . ..

d
.," eqUIpara aos me ores

;;;: 'a eu en o li o os os reqUlsl os a peaagogla e. tec_nIca e ucaclOnaLc, do E s t a 'd o _. Notadamente o
Alem de capazes eomo educadoras, as lrmas" nes:ses tnnta d' a

. .

"'d S� t' 1 .J •.

d
. .

t d N .J Ih'
lO nllsmo e p,erseverança o r.

anos, se em rCve�a'lo, excepclOn81s a mll1lS ra oras. a"a ,me. 01' A G
/

f" t
'

,

d
'

l' t' C I'
. _ . genor ometl oram pos os em

que o ' esenvo.Vllnen o dO ,o eglO, a construçao dos novos edl' '\:1'
-

d"" t 'd b Ih
f.

. b'
,

'

f" E 1
.

f'
re evo, a<.ta a remen, a 'ata a

lClOS, a a onarem a nossa a lrmatlva. e as tem eIto tudo com . f t ,:,'
.

" .)
t 'd' t

'

'f"
, h que en ren nu nessa nova con-

os 'prop,fJos recursos, a tcus a e ,lOgen es sacn leIaS, sem nen um .

t
. '

à_uxíliÚ,.-do poder público, como seria de se desejar:
_ qUlS a.

Em 1940 a pt�imeira turma de normalistas co"ncluiu o curso (Quinta feira à noite, foi o

"C' V C" ,

'li
no Colégto Sagrado Coração de, JeslI,s,

,

"m.o era ruz
.. �nt!'egue . a� '---

, Em 1947, outro, passo for dado com o inido de Curso Gi- publICO, com a eXlblçao do ftlm ""

násja:l;-"sob. insnecão federeI..
" "A 'SOMBRA DA OUTRA", rea'-,

Em 1949 -inãugul'ou-se o segundo pavilhão de. alvenada dê lização da cinematogtafica brasi

tijolos. de li.Qhas,�Q_brias e elegantes, mudetno e capaz de aten- teil'a e que veio colocar as pro

der aos requisitos do' Ministério -da' Educa�ão e às necessidades duções racionais ao lado das es

oriundas do desenvolvimento atual. trangciras. T�I film_ constitue ne-

. No Anq Santo de 1950 Canoinhas festejou 8, p-Í"imeÍ1�a for-, mon�tração ,pujante de que o ci- ,

matura de' ginasianos do Colégio das Irmãs Frnnciscahas. uema nacional iniciou nova glo-
Eis, em sintese, o desenvolvimento do C ol,,?gio, Sagrado Co- dosa f�se.

ração de Jesus, estab=lecimento�rico de tradições pelos "'serviços O Pllbli-eo acol're� em massa·à

prestados à Canoinhas e RO seu povo. moderna sala de projeção do
,

Dentre as Irmãs Franciscanas, não há nomes a destacar. Em '''VERA CRUZ". Cerca de ,600
, todas o mesmo carinho. a meSl118 -éledicãção, o mesmo amor à l-hssoas assistimm" à exibição
l'.causa da educaç�o. Fazerrios-refel'ên,eia espécial' ao nome da Irmã inaugural.

.• --�---''''''''-,,-:--.....;.----------"'.:....-_;.---=-...:..:.
Carolina, 'que!t.p�oferil11os verdadeiramente. einocionaclos, porque O Cine_ Vera. Cruz, atenden- � V'j.d 'E Iela, qu� viveu esses trinta�anos'em 'Canoinhas'1\dedicando toda a do a todos os requesttos da mo- 1 'a', Spl·f'l+tu'"a"sul! eXls_tência à' Ordem Religiosa a que pertence, ao �Colégio Sa· derna técnica, n.ada fica a de- \

.
,

-
,

�

grado Coração de .J-esus e ao,s pequeninos cuja educação plásn10u, ver .aos 'me1li.ores � cinemas do'
,

O trabalho deve �er fonte de
é bêm um 1';ímbolo.

'

Estado. Aparelho de Pl'oJ'eça-o e
.,

b'i E' di' d D
,

_ JU l O.
.

,a el e eus que em-

Dirigindo palBvras de saudação e de agradecimentos à Ma- sonoro· perfeito. ,Mobiliário con

dre Maristela e 'à' Irmã C!:lrólina, temos certeza de que fazemos fortavel. Acabamento luxuoso,

/
. sent,ír nossa gratidão à todas as' Irmãs do tradicional eddêandá- Iluminação indireta e belissima
rio e mesmo à Ordem a que pertencem." Como temos certeza. denotando O" fino gosto das pes�
ta�bem d� que e.xpr�ssan:10s o' sentir de toda a 'coletivid-aae ca- '-., soas que orientaram a <,onstru'"

r,:\.omhe_?se que J:loJe genuflex: eleva pre.ces � Deus imploranqo a ção. Tudo aprovou. o. nosso pu-
proteçao" do Senhor, as bençaos do Padroeiro Sagrado Coração blico recebeu ·,0 novo Ciné com

de J�sus a um Instituto �cle �duç!3ção que honra Santa Catatl'na, aplausos entusiásticos à iniciá-
enaltece Canoinhas e gloTifica uma Ordem Religiosa. tiva de um punhado'" dê ho-,

, NOTA DA" REDAÇÃO: Deveria a ,presenta nota ser ilus- mens r�alrnente interessados

trada com clichés demonstnüivos da evolução do Colégio Sagra- velo nos�o p;;:ogresso.
do Coraçã-o de Jesus,' desde o prlrpeiro casarão 'de madeira onde Resta a populaç�o ..)ohl prei
foi instalado, até Oi' modern0s pavilhões recentemente construidos. Ngi&r, cOi1stantemente, iniciati�
Por circunstancias alheias a n'oEs'a- vontade, deixamos de inserir vas dessa nat\lreza, estimulao
tais fotografias visto n'ão naver

<
a casa onde éncomendam<:Ís .os do-tis, apoiando os Tea1iza,dóres,�

clichés cumprido seus, compromissos. Entretanto7ÍÍ? proxima 'edi- ?correndo, frequentemente, ?s
ção� ao 'notieia,r,lTIos O desenrolar dos festejos comemorativos que' sessões cinernatografica".

'
.

terão lugar arn,ânhã, estampare�s três aspectos. do Colégio.' Concluindo esta' paiida nota
, .. li

- �
otl' 'I

7

.»' p<

,_,
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Deixamos de aparecer no sabado, para circularmos ,;,

hoje, nossa cfata natalicia, assinaladora do. nosso apareci
mento ocorrido quatro anos atraso

/ Não nos felicitamos pelo fato. Jornal, P!incipalmen- I

te semanario, não se aniuersaria. Conta temos de seruico.
Aniversario quer dizer testa e Q dia de hoje para nós é,
de trabalho, mais do que os outros. '_

,

Cabe-nos pelo evento, dirigir agradecimentos .ao«
nossos assinantes é leitores, 'aos nossos anunciantes e 4 to
dos os que nos distinguem com, sua amizade, estimula1tdo
nos, auxiliando-nos, incentivando-nos na tareta a que nos

propusemos de fazer jornalismo em benefieio de Canoinhas
, e do seu laborioso povo.

.

_

Neste quinto q_no que agora se inicia; pretendemos
voltar nossa, atençâo, principalmente, aos problemas do ho
mem do interior._E nosso proposito fazer do Correio do
Norte o arauto das aspirações dos Iumradores> O batalha
dor pela causa dos ruralistas. O amigo sincero e. eficiente
eapas de estimular as atividades agricolas, de' minisJ,ra;
instruções ás classes rurais, colaborando, desiittessadamen
te, pela causa dos Lauradores que constitue a causa do 'pró-
prio municipio. '

:
"-.

.

Deixaremos de lado as quesilhâs -politicas, oottando
nos, exclusivamente, aos problemas administrativos que in-

< teresâm á coletiuidadr.
� 0'.

. �
.

,

Animados desta intensão, aqui estamos púra-mãis
uni ano de lutas, E 'haoemos de uence-lo CO'm ealharâia se
rece bermas o apoio. que até" hoje não nos faíiou�· r-

'

�

"

"

,;Nosso
,
�:"

,

Aniv�sário' .

G:r:aUdão

Che/}oJ'tu IrmaJ', pro feJ'J'oraJ'
Nuta terra,' há trinta anoJ'!
E J'empre o bem J'emeando,
Com floreJ' colheú deJ'en/}anoJ'.
_/ '

I:

NoJ' bancoJ' de (JoJ'J'a eJ'cola
Feito de paz e (Jaior
CentoJ' de 'criançaJ' paJ'J'arani
Haurindo luz e' amor... '

E hoje que em juta'
De jubileu /}lorioJ'O
Aqui (Jenho (JOJ' dizer '"

'

Que uta bela Can·oinh.'a;y
Vem num preito f}1,ui hqli/'ojo�
Gratidão a (JóJ' render

'

.

,Por uma ex-alúna.

,/

CanoinhaJ', 27-5-51

\

preguemos ·nossas energias para
ter o direito d<'fviver, para, ajudar
aos demais e para nossa alegria.

, .

A c?llscienCia guiará você para

cumprir a B!ia :missão na tena
avivará os· melhores e\.._fl)ais no�
bres. desejos, çle sua alma, multi
plicf!.r3. a� sU§ls ,capacidades.

sobre a espetaç,ular�inauguração
do "CtNE VERA CRUZ", aqui
consignamos nossas calorosás,

'felicitáçõ�s:<;'ao sr. �genor Go
.mE'S e aos demais componentes
da. Emprêsa Cirrematografica
GOMES Ltda.

'
'

Quando você começar a vida
espiritual com a mesmà natUl;ali
dade com, !We ó dia a�nanhece,,,
não' m�is terá preguiça. 'Verá qhe
a ociosidade e pão a diligencia
é que cansa o corpo. Ao traba
lhar, voce aplicarâ toda a sua

hoa. vontade' para que cada tare

fa fique tão completa 'e tão per
feita quanto possivel.

.

Constancio C. Vigil

I Saias e blusas detã?
� Loja das Novidades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticias, de
Major . Vieira�

Festa doDivino Espirjto Santo
Com grande brilho e presidi

das pelo virtuo§o sacerdote Frei Levo ao conhecimento ,90s
Fabiano OFM, realizou-se a 13

. interessados que se acha aber

do corrente, a tradicional festa. to ° concurso par>! ingresso e

do Divino Espírito Santo, pa- reversão de professores ao ma-

siroeiro desta vila. gist�i? primário, na forma do

Constou a festa de um tri
decreto - lei n. 317. de 6 de

r1:.___qezembro de 1946 .>
duo preparatorio, Missas, Co- �

""
'

munhões, Sermões e Procissão, o Departamento de Educação
alem de outros numeros profa- baixou as seguintes instruções
nos, inclusive a característica no sentido de regulamentar o

churrascada, s-, procêssamento do referido con-

curso:
A assistencía; de fiéis' foi e":', .

norm,e, não só Ci-a população do J - aos candidates já inseri

distrito, como das localidades .tos no concurso aberto pelo edi

visinhas e principalmente da ci-
-

tal de 2, de janeiro de 1951 e

dade de Canoinhas. . anulado pelo decreto n. 6, de

O
.

lt de f'
.

� 23 de fevereiro de 1951,. ficam',
'resu a o triancerro para d "1'" - .

f d I' d assegura as aque as mscriçoes,
os co res .a greja exce eu a f' d

..

t ti d
. t . .

t
ican 0, porem, sem efeito as

exuec alva' os mais o irms as .'
L

t d ld r id
. escolhas feitas, em vista da anu-

apr��n,�n � $umS OsOa,() UOO iqui o làção daquele concurso, já refe-
sup npl. a r . , . rido'

!

,

Inspetoria Es(�laf da·
24a. \ (ircUnscricáo

. � )

Edital I�

Aniversario - Transcorrerá no
dia 2S� o I? aniversario da me-'

nina Lourdes do Carmo Maron,
extremecida filha do Sr. Anto
nio Maron Becil. .operêroso In
tendente Distrital. Nesse dia a

<.:
família Maron receberá as feli

-citações merecidas ás quais jun-
tamos as nossas.

.

,II - ficam, automaticamente,
inscritos os candidatos que, ten
do requerido inscrição, tiveram
seus requerimentos Indeferidos
por terem dado entrada fora
do prazei -l(;gal, .ou não terem

atingido, àquela época, a idade

prevista em .lei desde que neste
ultimo 'caso, já a tenham COIl)-

pletado; ,}

IH - a ihscricão de novos can

didatos é permitida e deverá
ser requerida dentro do prazo
de doze (l�) dias, contados do
dia 21 de maio de 1951; ,_

Melhoramento � A Moto Ni
veladora da Prefeitura acha-se
desde dias em serviço pelo in
terior do distrito e após a con.

ctusão das, nossas estradas, irá
remodelar as ruas da Vila.

+Já foram construídas pelo a- IV - a escolha poderá ser fei
tual Inténdente duas pontes nes- ta por .meio de car tá telegrama,
te distrito e outras estão sendo procurador ou 'pessoalmente,
projetadas, alem de inumeros depois de=publicada <a classifi
"boeiros, uns já substituidos e cação.-
outros 'e0.1 vias de o ser. A' I

-

t
"'"

t
-'
t d'',.,. nspe Orla pres ar a o as

Cas�me�tos � Consórciaram-/ as demais jirformações t� quem
se civil e retigiosl:l'lT,lente no dia interessar.

.

" 12 do'corrente.,.o nos.so parti- Canoinhás" 2-5 .de maio de 1951
cular amigo Julio Urbanek, com

.

a senhorita Lourdes Cesta, fi-
Dráusio Cunha - InspetOl:.Escolar

lha do saudoso Sr. Julio Eloi da
Costa, .e ,; 'S�< Lidio Wa�geniak
e a senhorita' Paulina Palatins
ld, filha do Sr Ladislau

_
Pala-'

Hnshi, adiantado agricultor.
As familiss Costa e_ Palatinski

foram p'rúdigas em \ gentilezas
para- com os inumeros convida-

.

dos que comparecerám a esses

atos.

Para·bens a àmbos os nubentes.

Agr"idecimento
Os Festeiros encarr.egados da

realização da festa do Divino

Espirito Santo, agràdecem: o .

corrlparecimento do Revereri-dis
sifuo :padre Fabj�'nô OFM" que

.

tarrto contribíÜu' pára o' brilho
da mesma e á :todas as pessoas
que c2mpar-ece�am e áuxiliaram
C0m ofâfas de nrendas, j átre
matação das mesmas e etc., com
referenda especial abs Srs. Paulo

Soares,' Argimiro Borges, 'Hei
cHio Dámaso e

.

as ',pessoas de'
�

Canoinhas, Rio das Pedras, San-
ta Cedlia, Curitibanos, Itaiopo-
lis � Rio .das Antas.

_-

..

Prefeitura.· Dnicipal de Canoinbas .

PORTARIA de 30, de abríls de PORTARI."�� DE '7) de �Maio\ de PORTARIA DE 7 de Maio de
1951

' .

1951. 1951
Benedito Terezio de Carva

lho, Junior, Prefeito Municipal
de Canoinhas 'usando de suas

atribuições resolve:
Conceder Licença:

A Terezinha Rauen Romais,"
ocupante do c'argo de Professo
ra Padrão "G", com exercicio
na Escola de Rodeio-distrito de

Papanduva, por 45 diãs para
tta\amento de saúde, a partir
do d+a -2 de maio de ''l95L' � ''?.
Prefeitura MU�.'icipal de ,c;b�_ .

ncinhas, 5 de m}1D de 1951.

Benedito. Te;�liio do Carva
lho Junior.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito' Municipal de
Canoinhas, usando dé+suas a

tribuições, resolve-

.CONCEDER LICENÇA'
A Miguel l'�lakoski, ocu

pante do cargo d� Fiscal Exa-'
)01' da Intendencia de Papandu-

.

va, por 15 (quinze) dias' para'
tratamento de saúde, a contar

do dia 7 do corrente mez.

Prefeitura Municipal de Cu
noinhas em 7 de maio de 1951.

Benedito -Te rezio de 'Cal:va
lho Junior.

Alfréâo O. Oarci�do
Secrétario

Alfredo O. Üarcindo
Secretário
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I Fábrica de Esto,famentos !
.:. de Ernesto I- ischer :

,iiI'
-,

(XARt!UEADA - KI01). 2) II!
.: Fabricam-se e renovam-se Colehõcs, Divãs, Grupos' diversos, :

1 r i :-
••• Assentos e toldas para autornoveis e caminhões. •

i � i' �xecutam'8e guaisq�er serviços con�E)roeotes ao�·arno. '5x �.
([)
•••

<;>
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Criação Estrela .do Sul.
Galos combatentes

Propriedàde: PEDRO PAULO POR.TES
CANOINHAS SANTA CATARINA

Com 35. anos de experiencia em brigas de galos, ofe
rece de sua criaçâo galQs, frangos, frangas, e ovos "

para i!1cubação. Preços' modkos com as melhores

garanti�lS passiveis feito de acordo 'com o pedido.
'. � 16x47

"'�.-.,-�.._-_ .._--�-�\_-_._�;;;....--------

TRATOR FORD'
e�uipado com S'u!c dores,
plantadeira

.

e Adubpc!eira.

COln êS5s três implementos, 'o sr,.

pluntu e: aduba, numa só operação
e �om impressionante rapidez.'_"O ""f'

tfutorista cOlltt�ola a aduhação sem

sair de seu assento.

y

Major V�ira,;23 de Maio de 1951

- Pelos' - Festeiros
. Vitoi:�Fernandes de Souz�.

(Do Correspondente)

O tRATOR FO�D.
E.XECUTA

SERViÇOS LEVES

E PESADOS

Graç.as aQ novo sistelna Ford de Engate
em· 3-Pontos, a tel1d�,ncia ele o imple
mento levantar, ao encontrar a resistên

cia do solo, é transformada em maior

(lc1cl'ência das rodas traseiras, o que au

lncúta sua fôrça de tração, igualando-a
à de tratores mais pesados. ,

Assistência FORD
em' todo o Brasil, inclusive.
trei"';;qme"nfo de tratoristds.
Peças vitais intercambiáveis
cam caminhões e carros Ford

.(

Lin'jerie Eta'm
,; de fa_ma mundjal,
.. -�sempr��' na 9 - P

Casa' Erlita

'Ford ara, em média, 2112 �1cctare's cada 10'

hotas f A razão dêsse extraordinário rendi

mento? Principalmcnte, duas imi}ortant� ino

vações Ford: seu Contl'lJlc Hidráulico Extra

Sensível e o Sistemd de Engate em 3-POlltOS.
\

Mas Ford reune ainda outros 20.aperfeiç.oa-
. ,

mentos, que o tornaram � trator mais con-

veniente para todos ,os trabalhos agrícolas,.

r·

em qualquer terreno, durante ó ano inteiro.
r'""

Procure conhecê-lo!
"

�

Algumas vantagens do ContrOle Hidráulico Ford
Permite transportar o.

implemenios suspensos
do foio, executar curvas
fechaàC'ls e- regufur a

profundidade do ímple
m�nto em tr"b"lho.

16-P

T�rezall
O melhor·

for�' é o úniço..trator que tem
. �.:.I:ot.Ios.implementos DEAFiBORN.

para todps os trabalhos agricolas f

'"

,

Revendedor nesta cidadé:

lmiliano Abrão Seleme

Benedito Terezio de Carva
lho Junior, .Preféito Municipal
de Canoínhas, usando de suas

atribuições, resolve:-
DESIGNAR:

A Evilásio Coelho, ocupante
do cargo de Agente Florestai,.
para exercer o cargo de Fiscal.
Exator da Intendencia de Pa

pariduva, enquanto durar a li
cença de Miguel Malakoskf"
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, 7 de Maio de 1951.

"Bene'dito Terezio de Carva
lho Junior.

Alfredo- O. Garcindo
Secretário ),

/

DECRETO- DE 7 de Maio de
) 1951

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, 1

Prefeito' Municipal de '

Canoinhàs, '
usando de' suas

atribuições.-
'

" 'DECRETA:
De acôrdo com p artigo 74,

Decreto Lei numero 714 de 3
de marco de ] 939: Artigo 1°:
Ficam desdobrâdàs no corrente
anã, os CUl'SOS das Escolas Mu

nicipais de Bonete, Palmital A,
Rio -d,Areia de baixo, Ponte-de
Tamanduá e Sereia, no distrito
da Séde; e as de Pinhal e Ro
deio, distrito de Papanduva,
Artigo 2°: Este Decreto entra

\ em vigencia a partir' de 15 de
fevereiro de 1951, revogadas as

disposições em contrario. I

Preifeitura Municipal de -cs
noinhas, em 7 de maio de 1951
'Benedito Terezío de Carvalho

Junior�
Alfredo O. Oarcilldo

Secrétario
',i

EDITAL
D 2 ordem do sr. Prefeito,

tornQ piib1ico que, durante
o mes de junho, paga-se:.. i

nesta TE:souraria a TAXA
'DE LIMPEZA" PUBLICA; e

nesta Tesouraria, Inteç.d'en
cia de o Três -Barras, Papan
duvai Major Vieira e Paula
Pereira os Impostas Terri
torial e Predial.
No mes ,de julho a co

brança será feita com a mul
ta legaL

Canoinhas, 23 de maio
de 1951.

. CJ'

Milton A. Nunes
rlsoureiro

Vende-se
Uma motocicleta' marca C. Z.

�
- 1948 4 H. P em perfeito es-

tado. Preço ocasião. Ver e t_ra
tAl' na Oficin.a Relampago. Edi
ficio Adolfo Voigt.

Saias e b�usas de lã?
Loja das Novidades

Lã
Gottard, lVÍiranda, Rainha, Plu
iDa, Siberia, Ala·ska, Glitinho' e

Pompeia
se.mpre na

.

9 - P

Casa Erlita'
Malhas em -gerál?

. Loja das Novidades

Faça do' Correio do Nór. '

te, o seu jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

8an,co 'Indústria S/A

EIU moeda' corrente �-

,
Em deposito no Banco do Brasil

� Em deposito à ordem dàSup. da'
Moeda do Crédito

B -, REALJZ�VEL
y/ Titulos e valores mobiliàrios:
Apólices e obrigãçfu·s, Federais:
Em dep. 'no Banco do Brasil

S/A;-, ,à ordem da../Snp. da
Moeda"e do, Cfêdit.o, no

valor total nomiualfdé c-s
6 870 800;00.
Em carteira
Apolices Estaduais
'Apolicee Municipais.
Ações de Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Cor;'ente
Empresfirnos Hipoticários

,

Titulos Descontados
..Agencias no Pai-s

.

Correspondentes no .Pais
tutros 'créditos
Imov-is
Outr�s valo?es

c- .,. IMOBILIZA DO
Edifícios de uso do Banco
Móveis e utencilios
Material-de expediente �
Instalações .

.

D-:RESULTADOS PENDENTES
Juros e descontos
Impostos .

Despesas Gerais e Outras Contas

E - CONTAS DE COMPENSA-
'. .

CÃO ,�

,Valores em 'garantia,
Valores em custódia

.-.

Titulos a receber C/l\ lheia;

Séde: ITAJt(Í SANTA CATÀRINA
- FUNDADO EM 1935

(16 ânos de existência)
\

'I

'"'" \; ..

44.958.4-82,50
19:909.14.5.80

. 6.909.753,00 71. 777 .381.30

AGÊNCIAS E ESCRITÓRIOS' NO ESTADO ·DE SANTA CATARINA:
, Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Cámpos Novos - .Canoínhas - Concórdia - Crescíuma - Curitibanos - .Chapecô

Florianópolis" - Gaspar - Ibírama - IndaiaL - Itup?rang: - J.a�uá do Sul - Jo!ça_5>a - !oinvile.: Laguna - �jes - .�afra - Orleães _- Piratuba
'- Pôrto Uniã?' .

�
Rio Negrinho - .Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - Sao Francisco do Sul - Sao Joaqutrn -' Taió - Tangara - 'I'íjucas - Tubarão - Urussanga

�
-, VIdeIra?

- .

.

�

.-
.

{ ,
-

Agên.cia CURITIBA.: -- Rua 'Monsenhor Celso, 50 Agência RIO DE J.A�EIRO:.i Rua Viscpncte de. L..h.uma, r134
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCa» ) (39 Departamentos)

..

' Caixa Postal, 1239 - Ende�eç�Telegráfico: «�NCO».,
1 ' ) .

. ,

'Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundosde reserva J:r$. 2.9.417.252,10 Depósitos em 30·4-1951 Cr$ 539.350.047,40

Balancete Geral-- em

ATIVO II�------------��----------------�--�--.--�----------------�--��

A �-.-D�I-S-P-O-N-I-V-E-L':__''--------�-C-I-·$--- Cr$ Çr$ I
CAIXA

; ,

�

'---.......
5.629.009,60
207.200,00
174.534,00
41.000,00

L8J!J....000,00

r--

7.9�2,743,60
554.000,00

92.944556,50
1.476.757,20

453.079563,50
354·.734.299,30'
16.791031,80

670.825,30 ' 919.697.03'3.60
2.582.437,:{0
1.12] .46Q,OO

�

93l.887.683,50

10.603,890.60
2.123.4]7,70
621. 929,80 .

�9�OO 13349.277.10

324.486,50
237 2�1.50

6.604,.1178,50. 7.165.916,50

, 213.817 023 70
360.174292:80
520.9·:H,S'97.10 1094.932913.pO

2.119.113.172.00

30 o de Abril de 19.51
==========�======================

PA 5 5 I'V o
�'"

-

Cr$

15:000.000,00
Cr$.

1-5,000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
9.4n·252,10 ) 44.417.252,10 �

\

F - NÃO EXIGIVEL

,Capital ._

{undll de Heserva ,Legal
?' Fundo de Previsão.'

, , '

Outras Reservas

Cr$

G - EXIGIVEL

. DEI'ÓSfTOS
á vista e a cur tá prazo

- de Poderes Públicos
de Alltálquia�t '

em C/C sem l':\mite
/em C/C Limitadas
em CIC Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Avisá

16245.893,50
22.253.654,60
119.911.556,40,
73.637.675;60
55.440.638;10
12.08<2,132,80
22.884.34.3,90

,.....

,

322.455,894,90-
., "

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

.

a 'prazo fixo
de }�viso prévio' .

OUTRAS' RESPONSABILIDA",
-1 DES�

1.34,8.897, 1Q�
7.006.173,60 '

116.065,190,20' ;J

92.473.891,60 . 216.894.152,51:r
539.350.047,40

,
"

Ix
Obri

- n'
ngaçoes óTV-eI'sas

A gencias no Pais
,

Correspondentes !�o Pais
Ordens de pagamento e outros

créditos
'Dividendos a pagar'

2 411.84,5,00
367.91846260

38.§39,038,10
c 9.622,787,60

157.262,90 418.749.396,20 %8 .099.�43t60
'<,

H - RESULTADOS PENDEN
'" SES

Contas de resultados

ICQNTASDECOMPENSACÃO
Depoeitantes de' valores em

-

ga;",
rantia e em custódia

Deposita ntes de titUIOS' em ço

" , brallça:, J_,
do Pais .. .

do"Exterior
.

• f

-

"

21.6-63.562;70

573.991.3'1-6,50 "� .....

520.923985,90
_ 17.611,20 520.941.597,10 I

1.094,.!132.913,60
2119,113.172;00

EHICO SCHEí=l"FER •

' �
Chefe dá Contabilidade. Geral \

Dipl. Reg. na DEC-!l!,:-22.q�8 e:'CRC nr. 0179
SEHAFIM FRANKLIN PEREI·RR·

'

GEN]�SIO 'M. LI��S
Diretor-Se peri n tendeu fe

DR. RODOLFO RENAUX BAUER
�Djretor-Gerente ""

ITAJAI, 11- ElE MAI() DE 1951.
.

'Oi"
. ;"'. OTTO HENAUX

"

ANTONIO RMOS
'roil'etores

"

. QR. MARIO.)\llRANDA LINS-HERCI!JW DEEKE
Diretores· Adjuntos .�. .

........
�_"--..c Sub-Chefe da Contabilidade Ger�l )

Dipl. Heg. na DÉC nr. 17.391 e ge. nr. 0:181
-

-

'
,

'_ I. ..'

Combate ao. Cd., rrapsto Em, caso de grande infestação dado de cada quinze' dias ou.

podem surgir envenenamento trinta no rnaximo.
Ve'terinário J. Quevedo Maia geral do "Rogue (septicemias), Esta é urna medida ainda tra-
Acreditt que não é preciso terminando com a morte d() Ir- balhosa, p!.'_incipalmente pára . �:��:�:'���� �oS�i���f)S

aqui afirmar os prejuízos cau·'� nimal atacado.
-<

, quem tem centenas de cabeças, Barraca 9'0 Bingosados aos criadores e á ecorio-
Bastante difícil é o Combate porém, quem adota-la poderá' Barraca Azul

mia nacional, pelo carrapato. verificar nUlTI prazo" bréve o"

C """ t'U did i d ' "Ba-r:raca Reino. Encantad oDas doenças parasitarias ex- ao_y �hlapa o. ma me lua I e-
f't d t' -

- íl
'

t
-

d t
e eI o sUFpreen en. e.. '''''',,-, Barraca Pesca

,

ternas o Carrapato póde ser
a e a 1'0 açao as pas agens, a P d t SK .

id ..J qual tem sido colocada' em prá-
ara pouc�s arumais � ? a-s

I '.Barraca das Novenas." ,consn eraco como
.

O' principal .

'1 d
-o uso de a,pare.lhos especiais pa- Rifa jogo' de .café· oferecido 'pelas fpstel'rasresponsavel por séri% dãn-os

tlca com granaes resbLta ,os nos
b h

.

1 (Ih 1:>
.

d'" t b'
ra o an o manua ap:iire 0_ Novenas e Noveneiro.s'á saúde dos anin"''''l's dome'stI'cOS' palses on e a pecuana es 'a em
'd t'

.

'I
.

d à
.

. 'u

d l'd A' t t
I en ICO ao pu venza 01' e ar-' Fitin,has x .

.

e as vezes até peJa morte.' esenv.o. V! a
.. qu!, 12° en,an� d)

O Carrapato ale d·. tal medIda amda nao podera.
vore ss. ,

-
_ . Telegramas..

� m e sugar '\:t d
,'" �,

.

Os y:teress3_?os pQ,der�o solI- Rifas
o

.

sangue dos/a nimais, elemento s:_r ado a a, p�)lS aleXa.·,oe cara.
t f

.

P
-

t· d
t' 'd t C.I. ar ,m..orm�_çoe� !"O. os o. e Barraca do Ch.imarrão,inelis,pensavel para a boa 'saude n�o enc(,)J1 rara quem . �, o e, V '1- S t' , I

t t h 19l �ncI� a�:ll an.a .."'nlm�. Musicas"
pode 1(ransmitir de um anirtlal�0vIS o 0, a. razo �m que �c a-se em Canomhas, pr.qxlmo ao edI- Leilão
para outro dienças graves. Des-

a pecuana. .

\ f�cie:da Prefeitura, ou na"As:;;o- 'Churresc:o
. tas as mais conhecid!:\s são as No entanto, 0utràs 'medidas ,claças R.�ra-l, s.o:bre I?l�ntas .p�-,' Botequim de Bebidaspiroplasmóses bovinJuv e cani- tem sid() tomadàs e apresentam r� _banheIro car.rap�tIclda, aq�I- OfertaS em�dinheiro .

na. O Carrapato transmite o resultados satisfatório�Uma de- slçao d� êlpar�lhos P?ra banno Venda de leitões e galinhasag�nte causado destas doença,s, 'las,:> é o uso sistematico dos §ni- m<lnuGl e carrapatIcIda (subs .. 'Festeiros'
\,

. d� um animal para outr:o� A "'� máis com banhos",Carrapã'ticidas tância que mata' carrapato) O ,

pIroplasmose dos cachorros é (que matam os c1rrap,atos). Est} carrapaticida é vendido ao pre-
vulgarmente chamadá de Péste medida tem sidú empregada em ço de Cr$ 1-5,00 'o JiÚo, no Pos'- .

DESPE�AS
,de sangue. grande. escala �o' Brasil.e com tei. O er:iador ao faz'Efr',a solução·

Q animal que;zesta,com earra- . resultadQs surpre�n.dentes. Os 'para uso deve tomar' precau-. '

.pà1o fica irriquiete, deix[l de criadores devem unir-se para ções, para evitar;.{}e / empregar. ra 600 litros de agua. Para o

r,astar e emagrece l:apidam�nte.
�

para consegu'irem a "construção solúçõef: demâ'is fortes, podi=mdõ . uso de 60 litré>s de �gua, usa-se
l:';m caSo de. femeas em lactação . de banheiro�, ohde podem b�nh3r colocar em perigo a vida do a-' apenas"} 00 gramas de produto;
poderá haver ·diminuição bas- seus animais intercaladamente. nimal. Um litro de,. Carrapati- pará I) litros de água usa-se 8Jge
tante apreciavel d.oJeite. _ Acredito que o banho ,de,Ve ser cida Gavião deve" s�r'usada-pa- ,n&s.O gramas de Carrapaticida.

Relatado dá· Festa de Santa (ruz � 3�-5·1951
,

,

..

7.35-0,50
1:216,00
1.203,50
1Alro,00,
,1:342,10
·453,50
877,30
5,00,00

.

1.4;)8,70
423,30
203;QO

1.0f6�(r)0
41,40
5:0,00

· 3.899,00
· 1.957,00
...... 3.q26,50
·

" 1.225,60
· 2.243,00'"
'. 2}50,00:
32.996,40

· 2,628,00

, 1

.....

�.

Renda Liquidf:\
,'" --",�

Os interessados -deverãõ âiri-
-:." I, ,.,

gir·se ao� EncArre'gâao� do Pos;;
to, o qual preE:tará todas as in-
..
f �.....

- 5:

!ormaçoes necessári as.
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29-5'-1953

�����'����Fin'����������Fl�'��� "EM'QI T A L

�'B�\ r� A N :AS? Ora' que pergunta(I �do .5.' &i'strito Simi'tá".io'
II "

m "'" m Regula a� venda de c'íif� tor-

t� I �arftô no verão c��o i1cr inverno, só na
" m rado.. em grão ou 'em po 'e da

m CASA
'

-S'E',ZV�RErD'O m
outras provídencias.

'

� .L:.fL" De ordem do Sr. Dr. Diretor

�, de ', �ietf)..JcindI9IOli..ÂA.'-� , (F,.undada' em 1�'3eA) �" ' do Departamento de Saúde PÚ-
� .... V· y,"'" C> V (l-e:-t'''', '1: eJl' blica d-5 Estado, transcrevo 'àos
m '

RUI{ 6 de Dezembro n. 5' - Esquina Rua Caetano Costa m interessados, o seguinte:
'

,ce Importador de frutas em grande escala _:_ Dispõe do melhor �l I
art. "lO-Ficam proibidos em

ae 'depõsito, da praça para amadurar bananas ao natural e W:, tod? � Estado, a vend�, 'a ex-

m .artificial'; conforme exige" a estação do ano. m posiçao, entrega ao con-sumo

ce Vendas por atacado ,e â�varejo! 'i r�D' .públíco, e b.�m. assijn o tra12s-
w: PREÇOS SEM CONCURRENC1A! c

"

m �Qrte,. comerete e exportaçao,"""'�- ,

'

,<
� "" '" � ele café torrado, em grao ou em

����a�����i!4���������a��n�n� pô--que não se encontrar em

"'"

.

"'_ f e-stado de perfeita consé�vação'

1
-" '"" ---I'

e §�s���iâ f�l:���o, porem, á

,A,ntes de comnrar -'seu noVtt ,Ra,diGo.. torrefação, de café com açúcar
ii I em uma percentagem máxima"

Ouça e veja as novas maravilhas qUE" INVICTUS! de 35"-%, formando um segun-
�

-: -lhe oferece
do tipo.

'

I

,

s: § 20_ A di-stinção ,de um para
oujro tipo será obrtgatóriarnen
te feita Ç.Qm os seguintes dize

� res no rótulo: "Café· Puro ou
Café Com ... %, de Açucar;..
Art. 2° - A"Ds infratores, alem

da perda e dá iuutilização" do
cafe alterado, deter iorado ou fal

sificado, .ser á aplicada a multa
de um mil a dez mil cruzeiros

(Cr$ 1.000,00 a Cr$ lO.QOO,OO(
a/critcrio da Diretoria de 'Higi
ene, e sem prejuizo das demais,

I �
cominações previstas da Lei

=-íiii-liiii_-'__iiiiiiiiiiiíiiiiiõiiiiiõliii'-õii�ii>i�-iii-__iiiiiiiiiiiiiii"""'iiiiiiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiii""'''''iiiiiiiiiiiiíiiiiiiaiiiÕiíii�' Penal,
- Art. "3D - Todas as autorida-

, dês devem e, qualquer pessoa
'-:"é re s i fl h a de povo pode denunciar a exis-

, tenda de café torrado que não
- Telefone 277-� - Caixa Pó.stal 125,. esti er rias c dicões estabele' (

, ,=,'"'' '
v

' on
(

-

ÇANO,INHAS- SANTA CATARINA cidas neste Decreto: verificada -

�-a existencia de impureza, éltera-
cão ou deferioração, pelas amo)...'u jl'"tras colhidas, seráJãVrado o rês- .1 'ar,'mil." ela,·,,',

'

'/. ' ". lJ"a�,ge'pectivo auto de infracão e inu- ,,'
,

tili?,hção do Pl:-9'duto �omo per-· À V'd 1 R 1 d d D "1 q
d

,r
mitê o art. l0. '_

rua 1 a aQ1os? ao,' a o
.

a
,

e egacia' e Policia

A Chefia do 5° Distrito S'3ni- Variado 'êstoque de pI'odu�os nacionais e '"""

tário concede o prazo de quin- � 'r'

-

Z€ (15) dia,s parà Glepois tomar :�trangeiros a preços' vantajo�os.
as iniciativas que lhe compete. Ç.:--__�...... ----...... -_......-----.-.-......:-....
E'da' CorÚ Mt'Íl<, ,'Aux, Éscr.�·, ' ,

.,-;

Dr. -Aroldo Car,neiro ae .Carz-valho.' ref. ,20.

"; Radias paira r.c. -e tA,
,

, pata luz e para IBateria e luz
� 7

.

�
�

Muito melhores no som
�:'

..

�
ç.'

tv�uito�_ melhores na' seletividaEl.e
__

'

I 1" ,It 'IIV uito memores no <3 cence
, , ;-

• Revendedor para-esta praça:

BUBA

Bazar- Sta,
j

r
Rua Paula Pereira sin
CANOINHAS.

-

Em presentes. ou �inquedos não perca �eu' tempo.

:tO-F
/', Procure a nossa Cqsa, EstQ� perman�lte.

-Preços da Fabrica.

Viajantes I

)(T-E I)J ç A O
ÀPib� Seleme Sà/hr; tabl'ieallte de B�rgol para Qnibe. avisa
_" "I? ". ,.'" _

\. '. .

,.:sua" dJstJnta fregucsla desta praça, 'que as compras 'podem ser

f: ent�!!glJe!l'� domic!iio, atendenrl'O com rapidez para outras praças.
....

, Vendas' por ataéado e & 'varejo
'( ,�. ---

..

I ""
{,

P�eços': cônvidativo�.
-',

, ,

"�:..F'açârri seus almoçq,s, em

Çaix� P;;stal78 - T�lf,. 283 Rio Negro. no pon,to de pa-
.

STA. CATARINA �rad-a' dQs onibus e sirvam

__----...-......;...---------------------' se do Restallrapte t'et<how.
f'" -c

20-1-2

:Gtânde Op·.órtunldade
Ve�e-se por motivo' de mudança:� . '\., :,. y

,Lotes e datas, inclusive 5 casas, 11_0 perímetro uf�bano
destajGidade. I , 'd

�,

,�.�ótimos"(:prédios "em c�-xeiente pont<? comercial (rua's
Paula Pereira" e� Càit§!DO -Costa) ambQs de e?quimr:

Ofertas a lS'ere� Coury, na Casa Brasil .' Libanesa.'
, .'

"""

Têm'bÓm gostO?
, l

·Tõme� Café" . \:1
S ta.,�rrere�16·P

� Radie,$'
. lHe! Victo.r;

,p()sto de lavagem; lubrificaçã'oFe
-/., �

o râdio de fama mundial
�

,

sempre na· 9 - P,

Casa"'E ri ita'
, Preços -modicos

"

:J' S€!fV;<o garantido,-
:--':':0<; <.

·Fd;e 145 _,'C�f�
"

iISta'.· Têf6lã'i.
oU Fõpular

.:em sua casa

não deve f�ltár
"'- "",

�./

" ,8ijollJeria$?'4�'�!' "',, '
,

Lojâ' (ias- �o'vidades .

65 lÍltimos mQ(lelqs ,da mais
_'k

�

. fina :lã;' �e�pr�. na "'9 P
1'_ /K-

�Casa Erlitao seu

- \
� ,. '

. ?
PEC:;AS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES

FORD, -CHEVROLET, INTERNATÍON>AL E OUTRAS MARCAS

., AgenCia:: -Joãó SéÍeme'-
�, -;( �;' J.

,
'

. Secção A': \ "

Stosk .permanente 'de peças e -acessorios em:' g�"al
D,istríbuidor dos afél�mad0.s p�eu� «�unlp_p» e -«Firesfone,..' '

Acumuladoresf «Dunlop» ,_e'"Flrestone,.,;
Ol'€os e Gr�xc1�' das' melhores marcas;
'Motores, Radiadores, . T

�
,

;
- --1udo e.c.fim� cOlic�r.l:)e�te ao ramo'

Pilhas e Lante'rnas' Eletricas. '"
,=,

Tinfas 'e P'ertep1ce; p/ Pin�ura de Auto.
-

-, ,. Seççf-'Q B:
,

Peças usadas de tod'ds as marcas pdrd AUTO-CAMINHOES
e IND�SJR!A. ("COmpra �'venda.

i:

Gamir:hões e Autómoyeis usados, reformados para pronta
entre,g�. ·,ComPJd e v�nda' ,"

, Secção C:,
OFICINA MECANICA, bem montada, atendendo a

�'''. ,.?", , qualquer" hora
,

Posto de \-lubrificação
li, mais bem montada 4gencia da peças na zona

_
Ilua Getulio Var�s� Esquina ,P�ula Pereira, 16'

Caixa Postal, 12 End.",.,Telcg. "SEffMAO':

. ;;o"")

, -
.

Indicador
DENTISTAS

-t». Sylvio
c,.__

Mayei
A tende diariamente das 7,39 às "n horas :_ -1,30 às 6 hgras

.

�'

Praça Laura MUller < _
,

"'.'
Stu. 'Çfltarina

,
ADVOGADO

, -

(Inscrito fia Ordem dos Advogádos do Brasil, Sec{ão,dO'
Estado de Santa Catarina, sob no. 3ôO),

.

Inventários'," cobranças, contratos ê' outras causas,
civeis 'e comerciais, Direito industrial ,e legisláçào dó x

trabalho
-

Naturalisaç.ões e titulas decláratorios.
" [' Causasl Criminais\;.

Escritódo" é residencia.�
Rua Vidal Ramos ! Cánoinhas

!dr. ,João
,",' ADV0G1;-DO

Escritorio à Rua Vidál. Ramos

DR. SAULO' ,CARYA,L'HO
.��

.....

�l
.

Advogado
�= ,,_

Eseritprio ,e "'resii1�l}c!a
hua Cor�:melr-AlbuqueI'que s/n ,Fone 205

I" eànoinnas """

"c,
s.

I'
DR: RENEAÜ LCUBAS

MEDICO
'

CODsultas das 9-12 e 14-16
, (

.

R lJ. a- Paula Pereira�
,
CANOINHAf

.' ,-,- - '. '

,Hegod� de� Oedsi'âõ Li ndàs
Vell'c!e-se uma pToprieilade. �a-

sa, bôa. medindo '8x8Y2 rnts,._e mais ' 1!,O(.4
benfeitorias, terreno com 4 293
mts 2 bom quintal, e um piquete. '"

_ ,

.

Sito llQJugar éarr;o�'Agua Ver-/ " Vende·se/'
de, t�atat' cõrri 'o -sp;r.: 'Leofredõ-j,/ -qma"câsa"ta�anho llxlCco(
Martllls em Salto d t-gua Verde. lcodata, situada' a Rua SenadO
'" Majs informações com o sr Mi- ..sChmid't.;" informações na g(�ff.>'nd
chel ",Selerne em Agua- Verde 2l desta folha: ' 3\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;�:>� ;)'. "
�'

C(�R'Rl�!O D04;,JORTEl._ '

. ............_r:��'�'���gELES :·�q,'�-·,�)3:�f�
.

'''yw: '�i '0[0]',-I'" "R":.: UllJ"-A'�'/jxl:-"'l'::�,' ��:Sà�o�lt.��d:�,�i��.�;�l\d��:��.s��'" '�,: i$�' '" ""�a.:'� .� •.� 'I" I/IJ,\\
_Y

.. " l:.__1J 'li i! u: o :PreSJd�l�te darR,ur�l"em top,,,,

'�e :1/&1' D� ;;...."�'�
,

'

']4
'

•.=='.
.

�
,

'." �

.

"

,

.: r:i:�:g:::��:',;.���::�J;�E!t,'..�'.:p,
'

'"

,;', '""

:

-\1# \1;;., :IaJ-' _:� "'Conclusão da' isenção e continuam pagan,.-"> �r��� yeTf)adoJ'�s';c !e� ,Iipeira _'�:x:p�-<IC
,,;' ,,\ ,.

'

....

' ;4.,', .

,

'

-li " -n : .�. c,.'
' ,,( 'do irppo�t()s que. .hãti AeverÍl, �'" <'slç�.<:",:sohre a a�t;Jslçao",e \?lstr,H

; t'fZF;R�i}j. A�.q§ � .< dq Hoftmann, antll4f!,:tl1.01s�dQr ,ocasi�o:;tiV'erem <dado' ppefer'eÍ1cía Â -ora��Jso�i� ão;Rural'de-' búição das�s.ep1entes:',como "�,�I;l!;;,-
, Dia /6' O 5 '." ur'crrr1/()' M;'z'l>. desta C1dade.·

.

'

,

"ao --sistemaCl"de corrtpra das se-

lib
g ,

.

'

. ,ç ". ,td· � �';.'. bem sobre ,as modalidades d�'dJs-,1 L" ,1. fi, "" U"" <,
'_", ',_ ; •. ,' "'", "'" t ',' " ,,'" 7- 1 erou encarregar ',se" e cons�-" '

'b
'-

\

d . d e ," 't ,.

lt[�,: '?nllci,à fi,Zha do_§.1:�" Wçzl-
..

A /amtlta' e�-zlu!aâa os nos- .rnenj es, \,,: ,XXX ,'.'.� r' ; gtür�'�g; i�,é.nções para:' �L!.s ,as�' t:'1 uiçao � ota a�'lace as ms ru:í\',.
frido. Gonçalves' ':,r 'Heinz sos pezames. .

d
'

t '.
-, coes recebidas.çDiversos Vereado;

;:.; 'I'" O t' 'd '" '.- ..: ; '" ' )$j", 'No numero anterior iniciamos ",socla os cUJos". errenos !l ao. res, dentré-oa quais destacamõs"
U,au Te,

.: ,fYl1n, e" .
o, l1JGf} em::., ,�!2ale.{eu na mápragadr:, de a publicação de art'igos do Dr, excedarrr.a area de 200 000 (RU- os nomes .dos 'senhores.,)farold5Tangura, ,Ter�zlnha,/tlna do ...

r. 23 do' 'corrente em «Cu ritibu Jos"e' Quevedo M".aia, competente ZENTOS MIU ME.'rROS Q�,A- F' oRe·
B I" R··b"'" J" ,�,�

R
'. M bi -'M' .;

. ,<',
'. ',' -

t - ,
,
",', ,,'eneHa, raulO 1 as, aCU1),

tSlh" ,:�ns!sc{)C te l�"'fl;/l1lO):",o s,,:, ,Fernando l#àn�ratch,. Veterinario do Ministeri?,., da A-,. DR1,DOS), ou 5eJam: QITO �-;\L��Fuck, CatlosBchramm, },ait;,.Dâ."E'l 'O �n sr:� ar. �. ,'1 ,auer. ,,,,antzg_o morador de Tres Bar-e gricultura, que, das colunas Ge' QU1<.,;�RES e 6.400 rr:!?, ;, ""'''maS() e AgerlOr Gomés, <H'rl&ir;rn'
Dia 27: Dna. Marta .l!del- ras, o qua� se rachava enfer- '''' ;'Vida Rural", ministrara €nsinac. Os

, .irrteressados.j, desde .

que 'interessante. perg'úntas �o" \presi:"'M"
- trudes,

.

esposa do sr� ;MlgU,f� mo
_ hf!-: muito te.ml!}!j 50;.

-;�
, -int;ntos éspec�aliiad,os e conselhos

..

associados, .da Rural,« deverão dente 'da7 Associaçãô l1tiraí'F' ob-, _

Rflícopzak,' a ,sr,. Caiüto Os- ,- '11 "familià enlat'áâà n7issos" ute·is,aos nossos a�sociados que se� dirigir-se ao .. escritório d0, Dr'é•."tendo tod,Qsveles os esclarecifnen�"
..

�

sow_-ki, de 4._olao:
,

sentidos pes��n.f!S,? ," �'t., .� ae.�Jcan{.à cria;çã�, de gado: 0.,dr," ""'� fóld�. Carnei�-o de C,arv?lho" tos "que" desejav�m" "Ao ... �o?Oluil:';
Di.a 28: À Srta, GJ--ecy,Jtlha

.

..,... " .'!ii' ....
;, Queye,do �ala,. presentement�, nesta/cIdade,. _a rua ,y�-jal,�a- sua 'ra[llda palestra ,e dep01s de,

i: do, sr, Guilhermi Vr,l1:'ella;' ': c" h,. "che.fra a
.

Posto de, Defésq Sa�ll- mos, onde 'serao aten,dldos, lQ- dirigir palavras" de ,agl'adecim�n-
',Oastão Tosé,filho do sr. [{ans

"

D�elegllda .... de �oh(la, t�rr� AÍlIII1al em l\IIafr�" �.om JU- 'dependenteIIlente de
. qualqu�r to� á Câmara pelll' in�téres,se./de,:

Comiti;' 5nio,r tilhó> ,cio, ,sr.
"., ,F,IS�hção sobre o -munrcIP:� qe Ca� pagl:lmento,· 0-, p�0,pno ,PreSI-' ,monstra'do' pelos,preblemas da la:: �;

Luiz Tat'.k,' Maria Inês, filha Recebemosa seguin{� c�muni- ,�oínhas, onde,.' rec�nte.m:tl.te, for , d�nte ?a ,AssocIaçao �ural pro-, . v()ura, ,cônclphi""SUa exposição a,W
do�sr. LUcJano Guides"

. cação, Instalado um P?sto- deylgllancu, .. vrden51aTa .�s-2requerIl�e?tos � ,pela'ndo aos senhores Vereadores" ,',

-<:�
- ��j.�.. .' ('aJ.lõinhas,' 11 de maio. d� 1951 do mes-mo._ serVIço. A�"!, -c914Bora�;. dernalS atestér>�os peCeS�al'10S q.ue�\ no ,sCIJtiflo de- ser concedido um-

, FAZEM' ANOS %; 'Tlm�), Sr, Diretor. do Jornal, ções do ilust,re. I?_atficioi jtemos clever�ó ser encaminliàdos ,à Se- áuxilio do C.'overno "Mtlnic'.'pal"à�" Dia 29: A S'nra, lsidora,es- CO,Heio do Norte,

1r cede;za" contrrbu�rao para \.0 �e- cretana ,da Fazenda� Associação (Rural de Canoi-nhas. v

''k'posa do sr: josé'jo1fockG(m:.)' "

Nestà ,senvolvlinento .'e progresso dos Todo lavrador, que t�nha um I
'

?�çalves, "" "" �,co� .

o pre'sente, tenho à: 11 p- nosso�,)c�iad9'res,., :' .;...

.;,. único 'teh'eno cuja"", area não O' sr, Vere:d:r xDrausio Cunha�'"
Dia 1: N Sllra, Maria d� ra âE' ,'comunicar a V. S, que Xx.,4.- �,;x,ceda: 200,000. metros quadr-a-� tªlvez em' atenção à, solicitaçãoLou;'des, esposa dn sr, Bru�' nesta"d_ata, pas�ei ,)exercício do Z A As�ociação, Rural, dispõe de dos! '�ü 8 atqu�ires ,e p�uco" d0 tlresidente, da'Associação Ru

il_,n. Hugl) {_,;olodel,' o ;.nvpn,,· cargt, de Delegado EspectaI de 'uni trator, arado e�_gnH:le de dis_'" P?derao consegUlr a ls��çao, a � ral, apresentou .'à Câ{llSra MuniJl�
"'-H:uj[o Haffri1aTi11,' Dna, Zelia, Policia deste Municipio, ao tiLu.:. cos, estando em con"dições de a- jlspensa do ,pagamento d,o Im,:;.,. cipal p�pjeto de Le( visando "a
esp.psa do sr, !ohá/íes- Roihe._rt," lar ,Sr, Edgar PeTdigã,o P�;eiTa:, rar areas .pertence�t�s � �ssocia-� posto Territorial. �.. concessão de' uma sub\}enção men-

"

I: _

O sr Miguel Dúnidiuk,.,,' �Sem outro",motivo;" 'valho-me"'
..

' dCos$' ;m3r::.eodolaontepor�l'aPlagae�l'eentaoraddoe.. A Associação ��tral" 10tÇll'; edn- sRa1 d1e dCr$CF200,OO "à '�s�Çl,giação
�'''' Dia 2: O lovem Nel ,(;01'- IdaobOel�asÇeaJo� dPea,:','sae a,I,gn�I:-gdtt,�.Ceer:JOa. rnc�'l•. e rg5a.,d�a,d,ó,,�, Os �int,e;�.s:ados' de- carrega-se, 'gratUl amen é, e�' ura e aooinhas,; O'p,ràieto,"i;

dei{fi/o;;:. ,Be�';'tado �
Wendt 2,: ,0 - '" ,-. . '..

J. conseguir a dispensa'�o, fmpos- ,�, segue os trâ�ites legáis; deve-o,d?:�
1.olureez., fzZha do s:_r, .

Carlos para :cum esta [)�l�egacia, durar�:- v,el'a_Q dlf,lglr-se a se�e oa �s7°- to para os seus �assoc!ados,:" ser votado moda na presente ses,':"
uer,' (I ,iolem '""'Bruno te minha gestão,' ('c!a,c�õ afulJ. de cOplQInarem ales- ,06

, ,

x i �'-1"" "�'" .são.' O "-pr�pósit(j!;'do�ilustre ':' Ve;:'"
B' d P

,

, peIt.o; ,

d
,"

d 'd'" 'd' d
,"'-

/?, 'de 'elem" o ard, Respeitosas, Saudações ,'N,
XXX ",'.. E t' d' d

.'

d '. re'a or, Sem U'(I a, 'e Igno e"
"

'� ,A; ,o S a,!'. emaran o a ,seg.un a, elogios: Bena. que a subvenção'E 3.: S'ila Furtado; o sr" LeimPl Barcelos, 10, Suplente," A Diretoria" da Associação Ru- remessa de sf'pu}ntes selecIOna-' I 't 'd f,
'

. �I f .. ::-; t'
,

raIZes Trancoso. �,d"o Delegado de Policia, .:,
..

das de trigo para o nosso Mu- '" p €I ea

�,aseja IC a}va�en e pe-,.

,- ,Í:al está cogitando 'dei,de 'J'á de a'-, -

quena sse a Sllb e d C 'Ih"C�'" ".
" . , .' A' .

"500 .
. . v nçao e r,!,

Dia 4: O sr Antonio Mar." dq:uirir Seh1€Íltes de milho hibidrp� nlClpIO, s prImeIraS, sacas·
1 000 00·

"

,v A, ",'� '''A'
'

,

'

-

t"n's 'de 'Oll'vell'.a.
.

� d f" d b
.

h' J'á foram distribuidas"não ha·
'

""" por"rnes � a ssoclaçao.:"1l. P" ,e, el)ão e e, atahil as' para
d '(, -t ·t", 't' ,

' podefla C/destIna,la a compra de �,, ' . I gos' "

t 'b' t',
. .

d' ven o, pOI an o semen es na " .' I '. \\""" ....Dia 5: ,0 Sr. 'Rupp,récht' ,,,,"
OlS tI, m,r enre seus 'aSSOCIa os.

"A' . '-''':'R 1 t'
.

h'-'" ,maqumas agncoas, 'como,,'um a-',;·
, "

'J "':,, ,,;;�' .�. '"
'. ssocwç,aox- ura a e que c e-,

d 'd d' ,

d 't 't ,"

l,.ol':fJter; Lidia, "filha dó' sr, __... _As três létras 'famosas - famo- x x x �

,guem os ��is vagõ�s esperados'!l!,ra ,�,' ,e ,ISCOS, de �ue au ,o ?�-
. Vitor' Tomachitz, � :sas 'pelo, descalabro que o )�ártid6'

-

"
A ,Diretoria' d a

< A�s_ociaç�o e qüe 'devérão transportar se-
,cesslta e que �o 5:la s�� ad�ull'l: �

Dia 6: O sr. Francisco Fer- ocasiONOU ao Estado e -Mu,_Ícípio Rural de CanoinhÇls, vem d$' mentes das variedad.es 'R I O, t�o��lre��çoes r;nensals de C;�$ ,nandes Luiz,'" Ca1;jl1elina, fl-, ��três(letnis luminosas coIC:(]2.da�" tg,mar, atra":,ez sau" Presidente NEGRO", '. :".TRINTECINCO!' E'" "C,.o�fi�mos' �m, qÜ'é �.} Lé,gi.s, la-,!;'lha do sr.' Nabor N, Pinto' o no alto de um poste fronteu:o a ,Dr. ,Aroldo C de Carvalho, ou- ,

, " ' -

"sr: Tu/fi Nad'e1:;'W(IZ,lla...::Cip�/':"?;,Pr'ef:itt;, r�,.f.?�'�n_1.p��as�.gel?s ':.0- 'tt,'a deliberqção, visango bene.fi- "LAJEADINHO". ri yI', ". -'tÍvo"'e>xarnlne' deLidarn;ente O,,,aS2'('fi
d -F Ih d L� /. i f a Cl8r e favorecer todos O" seus A lssociação Rural, tem' di-

.

s-uoto e conceda subvenção 'à" al-::.��1'.l!to,
�

f i q� O,;iSr., L'JúÇ u es
"

r�s m,uillclp�n�, m,:rclD�!,,� o
.' ,

.

, '.: ..
,

tura ilás uecessidadd"da'>'classe do��lBueno,' Maria,' filhel d.o -S1.:.��sr, ,V,Ol,gt, ,des�a
..,�cl�ade, Qua.ndq a assocl,a"dos proprIetanos de pe- rigido�insi�tentes telegramàs ao , , ,

?--!. - d t d t t' "�O � S
',.

d
'j
F'

.. ,

t d P 'o..Ju ruralistªs" ésteio., do., IlOssb:p.ro.. ·gre. -

Ma1ittel Jangles.c, t'.�' "'_ "', coml,ssao e ornada.�',
e C011 as c- . quenas ,e1'renos, '''",

,

,erVlço ... e" Clmen o 'a r,� '" _, "
'

, '-1 t d
-' V'geta]

.,

Flo I"ano'polis' 'so, fat,or da - noss,a> riqueza;' .<f:i:�::," D' ". 7; "A' S"·; Al' M�· ,,�, ',!{ammav-a os uooUTlten os' o
� go- 'É do conhe.cimento,,,ereral ha- çao < ,� .

"em., r
'fo ."

.

� ta, nra,; Ice en- *-'. A

t'
' ",

t
. .' -" , ...,1"> ". . f "d' ,'., t' g te e"'es

V'� ,..
� " ,;

li;... d'
J c '- "

, d
.

'O
,"

"1' ,

., verno an enor, epco�� �ou uma no,-" ver a CO;'lstituiçãQ F€'ileral, pro- ,.,. ,�zen', o sen Ir li ur en ,n '-. ;:.;, \ ".
' XI' x x . . '.

'

,
'

.
es, esposa, o sr, "racl tanoé;_ ta daquela marcenana referente a '. . sH'lade de chegarem ao ,Munl- ,ComQ."''nas "sema"bas '- ãiitedorIr, Machado·" ," """,';, ".

'. _, , mulgada, em .1946, concedIdo 'I� . ,,',
. '. .':', ."

.

_, ,

/ ,�� ;>."
'

. ",.
"

,,",' : cobrança de �
«um caíxao, de de- :'-senção,' do Imposto Territerial", ClpIO ps d_?ISc v�,goes ;ncornen- encerràrriós 0St<1 coluoEI' dedicada

,
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o MESTRE
Üuando um peito assim, arderite
Deixa. [ar; belezas, .iama,
De "Louco" o mundo o chama;
Chama-o o homem.f'Dethente"

E q�a.nd; mais, a �i esiraçalha
NoJ' . eJ'pinhú do

.. abneqar-se,
DeLé cruel, '.rçm' disjarce,
Ri, reprova o ente a "Falha" ...

I

\'
�

JI1aJ' 'ioda amargura e dor
Que o mestre leva em sua alma
E o aniquila, pouco a pouco

Vem do trono do amor!
. . . E a recompensa, a paLma? ..

-.- E chamar-lhe a orbe "Louco"!

Assim, os' Industriais, 'Agri
cultores, Fazendeiros, Coloniza
dores, Sociedades 'e quaisquer
Empresas interessadas em obter
a 'cooperação de técnicos e es

pecialistas para' coloca-los nos Prosegue vitoriosa a campanha
mais variados setorês, de ativi- empreendida pela atual diretoria

dade da industr ia e lavoura, etc. da Associação Rural, l,tendente a .

---------------------..:...-.------� poderão faze-lo a esta Prefeitu- elevar, tanto 'quanto 'possivel, o

ra, que se encarregará de tomar numero de associados. Até a pre

as providencias cabiveis, pois, sente -data, foram ins�ritos cêrca
tanto o Estado como O Munici- de trezentos novos associados.

f�

pio estão vivamente interessa- Conforme fora .amplamerite a-

dos erri contribuir para o desen-
'?
nunciado, iniciou-se a 7 do corren

volvimqnto da nossa economia. te, a distribuição de sementes

Estão disponíveis, no momen- selecionadas aos.associados. Cerca

to, técnicos e especialistas com de 400 sacas de sementes 'de tri

as seguintes prQfissões: Ajusta- go. da variedade Frontana, já fo-,
v por mecânico: Armador, Car- rarn distribuidas aos nossos la-

pinteiro, Decorador, Desenhista. vradores,
,

Eletrecista, Ferrarneriteiro, Fer- Foram até agora beneficiados
neiro, Fogista de locomotiva, pelos emprestimos de sementes os

Galvanoplasta, Marmorista, Me- seguintes lavradores: José Pedro
canico; Metalurgico, Operador Vailaty, João .Soares da Silveira,'
Cinematográfico, Quimico, Ser- Anibal Lara, Eduardo Wiliczinski, ...-

ralheiro, Soldador, -Tecelão, 'fé, José Schrnangojewski, ,Walmor
enicocervejeiro,Torneiro,Vidr'ei- Ivo GaIloHi, Iosé Sudoski Filho,
ro, Vinicultor, Agricultores e ÇlS .Ant'onio"Coh-leirci, Jos� Dolla, [oa
demais atividades rurais. 'quim G, dos Santos Filho, Fran

Os interessados na' obtencão
'

'cisco Burgartd, Adão Tyska, Es

de um ou mais desses profissí- t�nislau Burdchak Xilho, Sebas

onais ou de especialistas e té-. hão M.achado, Gra�II�a�o �acha
cniços, aos quais não se fez te: do, VIcente P.auhtskI, Nicolau

ferencia', podem entrar em
_
en- .Tadra, Felíx Rogalski,. Vitorino

tendimentà com O' Prefeitu Mu- Wiliczinski, Jos� Wiliczinslci, Ani
nicipal, que pronta,_mente: pres- . bal �iliczinski, Elois �pwra, E
tará todos os esclarecimentos. vergIsto Nunes, Estamslau Ku-

,

kartz, Antonio Ferreira, João AI-
:--------------...., bino Maciel, José Mal'ià Ribeiro

Batista, João Kuschinier, Augusto
Iachitski, Osorio Ferreira Alves,
Amado Alves Miranda, Francisco
Ar'tner Filho, Francisco Ferraz

Afonso, Estanisláu Schumann Jor.,
João Engel, Francisso Mitchéski,
Vladíslau Wardenski, Miguel' Do
brochinski, João Woitexem, An
tonio 1Ylarcelino Cubas, Henrique
ZelIa, Henrique de c' Barros, Julio
Granza, Miguel Borek" Francisco
Kovalski, Nicolau Huthes Primo,
Rqdolfo Wolf N�to, Jos� Qlisco
vicz, Ladislau' Cecalski, Aman
dio' Wunscn, Afomo Tr"pp, Fran-

em
.

cisco Prussak, NicolalJ Nogats,
João Schulka, Orestes Kogge, Al
berto Kogge, Luclqvico Ka;uch,
Estefano Hoissa, Leopoldo Vieira,
João NogaJz, Paulo Bess, ,Esta-

"'-�

.:»:

Às Irmãs do Colégio-S. C. de Jesus, com Jeda a gratidão de
UMA EX-ALUNA

Canoinhas, 27-5·51

Um empate que valeu por uma vitoria
Conforme vinha sendo ampla

mente ·divulgado, tivemos domin-'
go ultimo nos gramados do. Mu
nicipal .. nesta cidade, o encontro
das categorizadas equipes do C.E.
Vasco da Gama de Lajes e Ca- \

noinhas E. C. local, O fator pre
ponderante da éxpectat.iva que gi
rava etll torno' do' prêlio, era sem

duvida o fãto de ser a· primeira
vez que Canoinhas hospitalizava
urna delegação lajeaua.' O jogo
em si agradou, provido de seusa

ções em todo·o seu desenrolar.
Precisamente às 16 ,horas, apnz
as solenidades de pra�e, teve ini
cio a peleja. Nótou-se então o

podeJio dos yascainos,. 'que ata·
cando com

'. insistencia,' tiveram
um dominio quasic total na' pri-

"meira etapa; desconCértando o on

ze alvi-rubro, "tendo passado os

quarenta e cinco ininutos' cO a

v i t ó r i a dgs vascail;lOs por
� 2 tentos a O. OS "brotinhos" em

escapa, conseguir-am consignar
um belo .tento, ,porem o juiz Sr.
Oady Nader, consignou impedi
mento. Apóz o descãilso regula
mentar •. voltam ao gr�mado 'as
equipeI', prtJvalecendo daí o domi
nio total do' "mais cjuerídó"� que
teve o ensejo de maré�r dois g€lals
não,. consignando ,maIS pór falta
de sorte poís perderam oporiti.rii� .

dade que reverteriam 'certt:lrúcnle'
em tentos. Todavia foi um empa
te honroso, que valeu por uma·

vitoria.: sim vitoria pará o "mais
querido" <'lue mesmo com um pl�

-

card desfavoravel, ""lião, perdeu o

animo, retornanclo ao gramado na

segunda fase, com fibra ten'az, lu'
tando- com todo ardor, conseguin
do desnortear em cheio o conjun
to vascaipo. Teve· atuação desta
�8ver �08"alvi-rubros Waldo, �que
portou-se de,forma radiante, pra
ticou defesas de vult.o, !mgurando
uma penalidade máximá, que fez
a torcida delirar;· O onze vascai
no, teve atuação ótima, sobresa
indo-se--'ó arqu eiro Daniel, Ivan e

" Erasmo na linh média e o ponta

esquerda El'Ilani, que sempre le
vou vantagem ante o seu marca

dor. Os alvi-rubros desfilaram
com Waldo, -Nelson e Salvador,
Chico, depois Gruba, .Iuvcutino
e Ivo, Pedrinho, Manoel Pedro,
Wolnei, A ltainiro, depois Lolongue
e Huy. O conjunto do Vasco da'
Gama pisou o gramado com Da
uiel Juca e Laercio; A u'511StO I v an
e

J

Erasmo, Ernani, Tavares, Gau
cho, Eustalio e Miro.

Juiz: Atuou a contenda o sr..

Oady Nader, saindo-se - muito

bem de "suà missão.

Renda:. Pas�ram pelas bilh�
terias do Municipal, Cr$2,500,OO
apezar de ser modesta, consi-'
deramos ótima, por ter sido; a

maior d-)s�ultimos tempos.
Excursão � ipiranguista

O Perigo 8e1'[ano, excursio

na�á dia 10 de junho e não 8

3 conforme noticiamos, para en

frentar o possante União da 1e

gendaria Lapa, em disputa do
trofeu "W'aldemiro Rauth".

Excur�ão 'alvi-rubra .

O Canoinhas E. C. concluiu

domingo - as negociações p!lra
sua exibição em gramados la

ge�nos, no decorrE:!' do mês de
junho. vindc,uro.

Wolley
Domingo pela manhã, na can

cha do Almirante Barroso, te
remos o grande e-nconfi'O G. E.
Comerciar vers.us Almirante Bar
roso. O G. Comercial, é porta-.
dor dtJ trofeu Soe. Operaria"
conquistaqo em brilhante vitó
ria no· campeonato deJ' de p-iaio
do ano fil'ldo� Eis, portanto, uma
boa manhã, para os esportistas
que_apreciam o�wol1ey-b�ll.

DILEME
�.

Préfeiturã Municipal
" de (anoinhas
O Govêrno do Estado ofere

ceu à Prefeitura de Canoinhas
- , .

o. 'concurso de técnicos e espe-'
eialístas europeus para presta
rem serviços às, industrias e

lavoura do Município.
_
O· departamen\o Nacional de

Imigração providenciará o trans

'porte dos tecnicos e especialis
tas até o nosso país, os quais
serão encamiI)hados pelo Gover
no aos industriais interessados
sem qualquer despesas.

O referido Departamento está
�

aparelhado para selecionar na
.

Europa os' imigrantes do ponto
,de vista técnico, inte lectual e fi
sico, afim de possíblitar o. apro
veitamento racional desses 01'0-

fissionais nas indústrias corl;es-'
pondentes.

"Cine 'Vera Cruz"
Programa da Semana
com inicio as 20 horas

HOJE - Terça Feira

'Apuros de um Marido
Um gozadissimÇl �c_omedia com

-I Franchot Tone, Ann R-ichards

I
e Tom Conway

Q�INTA FEIRÀ
.

"Morc�go"
: Todo falÇldo e cantado

alemão

SABADO

I Miranda, â Serei'a--
.
com Glynis Johns, Googie
Withers e Griffith Jones

-,

DOMINGO

I/T"tJlSA" - (te;�icolor)
com' Susan Hayward, Robert
Prestun" e' Pedro Armendariz

,

'P

do Carreio do Nor
.

� ,�éQja, das, �N',ovidades
rr===============�====�.

P A R A F E R -I.DAS,
E C Z E. M A�S-

, "

INFLAMAÇÕE.S;
C. O C E I �� ÀS,
F R I E I R � S"
E 5 P IN H AS, -E17C.

Oi'

Ir!
-

;=;e Junho�: t9�=;'
24

I "�e:l: ��Ç:ad:r:�C�Ja>��::a���g�a:� Jc:�:ç:�
de Jesus tem a honra de convidar os presados Pais

dos alunos, ex-alunosse, .. distintos amigos deste
.

esta-,
belecímento; de Ensino para as solenidades que fará"
'celebrar e:n comemoração ao. tregesimo .aníversario

""1da fundaçao deste Educandano.
As 8 horas ": Missa em ação de graças, na

Matriz Cristo Rei;
As 9 haras _ Café e doces para todos os

alunos;
As 10 horas _ Jogos;
As 1;) horas - Festival e ato comemorativo.

[. Grata' pelo comparecimento
.. \

11_ J A DIRETORIA II
--

V�DAAUAAl
1- =-� --- _.,.� I'

NasdlTfento
Registramos, cam satisfação; o

nascimento da mél1ina Tâni.a, o

corrido a 25 de maio, filha do ca

saI' sr. Adauto Alage e Dona Ce'

cy Scoroeder 1\ l1age.
Endereçamos calorosas felicita

ções à pequenina cOllterranea e

aos Reus pais, 1I0SS0S ·distintos a

migos.

nislau Wozniak, Osorio Silva Ga- (

briei, Vitor Kumineck, Adão Kar
vat, Nicolau Stolarski, José Kla
hold, Antonio Pazda, Damasio
Faria, Laurentino Leandro Cor
deiro, 'Pedro-; Euclides Munhoz,

Francisco Glukoski, João
"Glukoski, Floriano

Wojciechowski, Francisco Rodri
gues Ferreira, Dorvalino Leandro
Cordeiro, Agenor Soares Martins'
(Prosegue" o proximo numero,

quando será' publicada tampem a

relação dps associados'
Conclue na 5a. pagina

Serviço. de Fiscalização
. da fafenda

20a ..Zona . Fiscal

Ç�noJnhas
'pràrl'og�çâ; d� Prazo para vigen

cia do decreto
N. 2, de 23 de Fevereiro de 1951

.

De " ordem do Sen-hor Diretor
do Serviço de Fiscalização da Fa
zenda, torno publico., a quem in
teressar possa, (que foi,prorroga
do; por m.ais trinta j30) dias, ,q

contar de·' 23 do més cursq, 'o

praso para vigencia do Decreto
n, 2 dê 23/2/951, que exige dos co

merci�ntes e Sociedades ailOnimas,
pelas

.

venda� a'- v'jsta ou a prazo
a comerciantes ou Sociedade ano

nimas a emissão de notas ou fa
turas em três (3)' vias, pelo mi-

nimo. '

Sede da 20a, Zona Fiscal em

Canoinl,1as,
.

âos 25 dias' do' mes
de l\faio de .1951.

_Oscar W. Belle_r
Fisêal da F�zenda

_
I ,"_

Falecimento'
Faleceu e[�i é�,ritibi.l, onrlp. re-"l'

,sidia b iddustri�J sr. ManJei Fer·
na;)des. Lúi.z.. que, h8 anos atraz-
era. radicad'ü lltlsta cidade.

'

Ei;l�e f<:lto ocorreu a 27 rh �or-

rente mes.

"Correio rio Nõrte" apresenta
sentidas condolencias.

precisa .de- impressos?
procure a

Imp. O�r�Verde Ltda.
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