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·H Duas grandes realizações ii
. ii O governo do sr. Benedito Teréeio de. Carvalho Junior; i:
·:l que se vem caracterizando pelo acendrado interêsse pelos pro- ::
:, blemas da comuna - assim lOS urbanos como.ros rurais - apenas ,:

ii concluídos o� serviços de retificação e alargamento' da estrada i:
j[ -Tres Barras-Bugre, deu inicio na cidade ás obras do calçamen-

i:

l,'"l to, iniciadas a 19 do corrente na Rua Felipe Schmidt.. ii
A estrada' .velha que conduzia à estação do "Bugre" era,

\::'::,: até bem pouco, um caminho quasi intransitavel, tortuoso, in- "

greme, de difícil acesso. .Hoje, graças aos esforços üo dinamico
Prefeito Municipal e à inestimável colaboração' do Eng. Cesar

Arnin, do Departamento de Estradas de Rodagem, Canoinhas
está ligada ao 'Bugre". por uma otima rodovia, uma das me-

lhores do Municipio. de moderno traçado que desviouitodas as

L O U' V A V E L I N I C I A T Vii subidas existentes há poucos quilorne tros de Tres Barras. Tinha
-

. .'.
.

.

' I, A .

o Estado interesse na construção daqueles melhoramentos afim I

;: de extrair pedregulho existente em profusão no lugar "Gavião", ,: .

A figura - austêra, brilhante e da -cidade, e espezinhado por re- Fruto de'-tima campanha popu-

às margens do Rio Negro' e nas proximidades da estrada Tres;: por todos os títplos respeita vel do voluciouários exaltados o busto lar, patrocinada pelo Prefeito de

Barras-Bugre, entenderani-se, porisso, o Prefeito e o engenheiro Dr. Osvaldo de Oliveira, uma das do eminente Ministro da Viação, então, o Dr: Osvaldo de Oliveira,
residente do DER em Canoinhas.e atacaram o serviço com de- de mais ricas tradi.iões no cenário o nosso co-estaduano Dr. Vitor foi o busto cinzelado 'por mãos

cisão' e presteza, concl�i;clo-o em menos de sessenta dias, de ii político de nossa terra; o médico Konder. que tantos beneficios pró- de artista e inaugurado com grau-
modo a apresentar-se hoje aquela rodovia em ótimas condições. humanitário, o político genial e de piciou à nossa terra. O reconhe- des manifestações de regosijo.
O Departamento de Estradas de Rodagem, agora, vai revesti-la ,. atitudes desassombradas: o parla-. cimento qUG temos atribuido ao Agora. vinte e dois anos depois,

:i com pedregulhos em toda a süa extensão, serviço que deverá ' meutar vibrante e corajoso que construtor do Ramal Ferroviário o mesmo Dr, Osvaldo de Olivei-

L ficar concluido dentro de algumas semanas. f .!.: atuou na Assembléia Legislat.iva que liga Canoinhas a Marcilio ra, coadjuvado' por est.e jornal
ii O calçamento, cujas 0-8['as 'foram apenas iniciadas, ';)'tá sen- do' Estado; ,o _Prefeito q�Je c3diu I Dias, tem sido o esquecimento. a que vai formar ao seu lado, pele
n do executado por competente, profissional que trabalhou em iden- com, a revoruçno mas deixou. e I' ausencia de seu busto num dos Governo e pelo povo do munici-

:i . tico serviço em Joinvíle, Rio Negro e Mafra Dificuldades de pé realizaçõs perenes que até ho-. logradouros publicos da nossa ci- pio, vai .dar inicio à campanha
:: toda ordem, notadamente as de aquisição de pedras, estão sendo i; je, atestam a sua visão, o seu di- dado .. A mocidade de hoje talvez que só terá termo quando da re-

,: vencidas Os servicos aaora iniciados nas proximns semanas é· uamisnío e o seu espirita públi- nem conheça Vítor Konder e' não posição do, busto Dlim dos nossos �

:i' de espe�ar-se. "terão 'm:ior des�nvoltSIB.ento : ;�'rrr0
�

atacados ,;
co, �ai patrocin�r, segundo infor-' ligue o uome do 'imortal catari- jardins publicos, redimindo. assim,""".'

H com mais viaôr. Os -contratantes dos serviços até lá esperam rnaçoes que obtivemos, uma cam- nense à construção do Ramal Q a nossa terra, de Uma das, suas

i! estocar graride quantidade de pedras em Canoinhas afim de e-':: penha popular, de grande ellVel'ga-. à instalação de Agencias Postais maiores ingratidões. .

H vitar o' descumprimento ao contrato e a rapida conclusão do" dura, objetivaudo restabelecer em e Telegralicas e Centrais Te!efo- Sem nenhum sentido politico,
:: servico na prime ira quadra !i nossa cidade o busto do imortal nicas em Il('SSO poder, fruto da sem pretender ferir quem quel�qlie
;; •

>

Espera o C1ovêNlo M�nicipal calçar não só as 'B,uas Feli- li catar inense Dr. Vitor Konder, cujo ingratidão de nossa terra ao seu seja, reconhecendo que os' in�mi-

,:i::: pe Schmidt e Vida] Ramos, mas tarnbern a Rua Paula Pereira, i: nome pronunciamos com reveren- grande benfeitor. nâveis vandalismos praticados em

i,: cID'Uejlohso' rPaLm·oPerniteota. rj:.".õ.'.�c
..,�,.e, tem mostrad.o muito interessados nessse i:';:, _

cia e'·respeito.
.

Atirado sob o assoalho da De- 30 resultaram do desvairo a que
> ,

. >

Se há em nossa terra injustiça legacia de Policia, com 'a -�abeça se entregaram revoluciouârios mais
[! O fato de se haver iniciado o calcamento, é sem. duvida aus- que até agora clame por uma re- decepada, coberto de barro e de exaltados. vai ter desenvolvimeri-'

:::i.:,,: ,piCioso para a .nossa ,pop\Ilação urb�na·.'7 revela a firme deci- pilra��o; se há ern .

nOSt;O passado poeira, jaz;; que' foi' outrora o to a campanha visando acima de',
são dê'que está imbuido o Prefeito Terézio Junior de cumprir politico uma nódoa de que até art.istico busto de Vitôl' Konder, tudo a reparação de uma injusti-

'. ponto por ponto 'a sua, plataforma de candidato transforn:ando hoje nos devamós p,nvergonbar é colocado em Praça Pública e de- ça gritante! .

.

ii Canoinbas numa bela cida-de -e num dos !pais progressistas mu- esta de ha ver sido retirado de seu pois retirado pela ins\}nia revolu-' Bem haja o Dr. Osvaldo de 0-

:!. nicipios do Estado. '. pedestal, e' arrast.ado pelas ruas cionaria. liveira, pela louvavel iniciativa!
:: Do clima de paz e harmonia existente e'm nossa terra, do !! I

.
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ii ".,fe;fo ente�Jimento e�t,e o. "J,d�ito e.um". de Ve- 1: um II � /& n m mn � l
Tteo Càrlos�. Nogueira' ,
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.' a constrúçãó da séde da ARCA Associaçãó. O projeto, já, conhe- Carlos Nogueira; que já assumiu>

.L� te n,� ç ã 0','
'.

sr, S. 'C o 1o n..08 SURel'a-clas todas as,dificuldades cido em suas linhas gerais,' está o exercicio daquelas altas funções.
iniciais,' obtido o terreno necessá- sendo elaborado em Curitiba, de- A presença de um Del�gadci de'

.

'Gran. -:1a -Oportunidade, do ãedificação, será iniciada até vendo ser submetido àaprovaçi}o Recrutamento do Serviço Militar......
tJ trinta, do' corrente a 'construção da Diretoria na proxima semana. em nosso municipio foi reéebida

Avisamos termo�' abf'rto novamente a compra' de "Xaxim" para da" séde da Associ;:lção Rural de O material necessário à constru- com ge'ral simpatia, por saber�m
qualquer ,quantidade, até o mes de setembro. CaDl,inhas, um amplo barracão de ção está sendo obtido e deposita- todos dos beneficias que advirão

Pagamento-à, 'V!'st� por rnetr0 corrido (lu por pé. doze por vinle e ciuco metros, com do no loc,al da obra. Espera o à coletividade. Os serviços de ex-

Melhores informações, à' Rua 12 de Setembro" na fabrica ou frente de alvenaria de tijelos, do- construtor João Venando concluir pedição de certificados de -tercei-

à Rua. Paula ,Pereira, na Casa .Vit.ória. tado de Bala, de reun,iões, escrittS-' o serviço em trinta dias. sendo de ra categoria e outros correlatos,
, pr

'.
.

.

-

d'
. serão normalizados e

I corrigidas, .,

MICHEL.' Q.;- ,.R"lMON SELEME Canoinhas 5x' .

ever-ee a mauguraçao o Impor-
u. Nova Reunl'a-o da tante empreendimento em fins de por certo, as delongas e falhas que

juoho. quando da visita oficial do se observavam. -----__

UDN
.

local Governador Bornhau�en a Canoi- Agrad�cendo a"comunicação que

nhas. nos endereçou o brilhante oficial

A batalha do Reflorestamento
do Exército Naçi�rial, auguramos
à S. S. êxito na impo?tante missão

_ Conjugando esforços o Governo
que vai desempenhar.

Municipal de Canoinhas e a Asso-
ciação Rural, em acordo cOm o

Serviço Florestal do Ministerio da
Agricultura, vão émpFeender 110

Municipio a "Batalha do Reflo
restamento" iniciando a distribui
ção intensiva de' mudas de essen

cias florestais. Como decorrência
do acordo firmado pela ARCA
com o Serviço, Florestal, 'será ins
talado nesta cidade um campo de

reprodução de mudas, dotado
•

de
viveiros, de sementes e ·,de tódo o

equipamento necess.ario, orientado
.

por um técnico que já se encon

tra ma Capital do Estado fazendo
um estagio de especia-lizáção.

24 ás 20 'hrs. e amanhã ás 17 hrs.Hoje
l!ara a cu.Ita.,platéia de Canoinh�s o ·CINE VERA

.VRUZ, comemor�ndo se_u lo aniversário, apresenta
o milagre dá COLUJ'\'lBIA, em tecnicolor

•
<t�

A' NOITE' SONHAMOS'. .�

com Paul Muni" Mede Obeión e Cornel Wj.lde
.�

viven�tT"-o pap�l: do imortal compositor polonês
"FREDERICO CHOPIN" - Censura livre

1\ ,�.,

.'

,-�",

r '

� ,.

- Caneinhas Sinta Catarina, 24 de Maio de 1952
� ---,r,--_ _-----,__

. . __ .. ,:.;..-:._t;..
Numero 205'Ano'5 .'

�i[�tor: I��m�� �. L�R��l��
CAIXA POSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADOSFONE, 128

Cumprindo a deliberação re
.

centemente tornada de realizar,
regularmente, dUl1s r eu ni õ e s

mensáis, reuniu-se a 12 do cor
-

rente, em sua séde, o Diretorio

Municipal da U.D.N.
A ssuntós da maior relevancia

foram dÍE:cutidos tendo sido as

sentada a orientação, de pleite
ar o Diretório. por todos ..

os

meios ao seu alcance, junto ao

Govêno do Estado, a incorpora
ção da Canoinhas Força e Luz
S. A. à Empresul. �

.

Em cumprimento ao que foi
assentado 0 Diretório Munici

pal está' eleborando, para sub
meter a apreciação do Govêrno,
longo e mínuncioso· memorial
a respeito da situação do pro-

.

blet'na da- Luz e Força em Ca- DelTIOram as sementes de trigo
noinhas. Referido memorial con- Como no ano anterior,' reina,
cluirá apontando ao Governo a gramle espectativa entre os colo--
incorporação da Empresa local nos, aguardando todos; com o mai-
aquela sociedade de economia. OI' interesse, a chegada das semen-

rtlÍxta como único caminho '<;a- tes se1ecionada1- de trigo que deve-
paz de solucionar, satisfatoria- rão ser distribuidas por intermé-
mente,

.

a críse de en'ergia em dia da Associação RUTal nl'\ base
que se âebate a nossa cidade. de emprestimo" para devolução"
Desssa incorporação, é certo, só depoi'& .da colheita. Cêrca <;te 1 500
advir:ão vantagens para o"rios- sacas' 'são esperadas e serão distri-

'

so Município: já porque, conclui- bui.da[i, Os diretores da�Associação
da a 'ligação de Capivarí.té- Rural, já há' dias, -vem dirigindo
riamos disponibilidade em K-W. insistentes te'tegramas à Secretaria
A:, já porque a Empresul, dís- da Agricult�ra e ao Governo do
pondo de mabre& recti,rsos, PÇJ-

-

Estadó.. solicitándo providencias·
derá' re&lizár obras complemen- no' sentido 'de abreviar. tanto
tares em Canoinhas, melhora,h-

-

quanto. postlivel, a éhegáda. das
do 'a re.àe de distribuição e tal- semc'ntés, visto como' estamos' bem
vez até cc,nstruindo l1IÍlI;l usina proximoB à época do �plantio e

Conclue na 48 pagina< ainda não há no .Municipio uma

,Continental Circo
-

A nos,sa' cidl!.de deverá ser vi-
sitada nos proxirnos ,dias pelo
"Zoologico Continental Circo", a

maior companhia circen3le"'(jue a-

tualmente percorre o Brasil e que �
vem de se exibir, com gr.ande su;.. ,;.'.'
cesso, em Curitiba, Florianópolis
e JQinvile.
A n.otavel Companhia cOr;lta

com 45 artistas de ambos 'Os se

xos e apreeiavel coleçuo de feras
amestradas" desdé leões, jaguar,
macacos. hienas, panteras, tigres,
puma's, elefantes e àLé camel0s.

Será pal�a o nosso publico um .

espet&culo inédito, pois esta será
l

a primeira visita de um circo real
mente grande a Canoinhas.

Segundo informações que ob�i
vemos o Continental Circo dal'á
apenas ciuco espetaculos em nos

sa terra.
.,.

un'iCa' 'saca de sementes' seleciona
das.'

Distribuição gratuita de Se- "

mentes, de Hortaliças.
• Á p�rtir de segl!úda. feira pro
xima a Associação RUI:al çle Ca-

. noinhas iniciaf:á·a dis.tri·buição
gratuita de sementes de hortaliças
aos se�us alisóéÍados; 'sementes 6s.
sas enviadas· Relo�Exmo. Sr. João'
Colin, digno S'ecretário da Viação, '

'Obrai!
.

Páblicas e Agticúltura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr� Aroldo .Càrneiro
,,' \ 4' ATlVOqADO
\

(Inscrito lia Ordem dos AdJogados do cHrasÜ, 'Secção do
,_

,
o," Estado de Santa' Catarina, sob" no. 36D)

"
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: .Gaitas Pianadas!
'TbDES'(HINI

. "",

à�, rnE:lhor�s'__do 'Brasil
Â�venda na

'., EMPREZ� JaCK

.. "l-..... -..,,":-••�......�

" "

I" "ir Ó.s-

Meeânicos'�,
,.

", 1
"

�,'e' EerreÍro,

__
•

� \: v",
"

Inventários, cobranças, contrates e outras causas

cíveis ê. comerciais, Direito il1.duSlr:ial e' legislação do .

trabalhá _' Naturàlísações e títulos <dec1aratorlos:"
,

Causas Criminais." ,,o

'i: "

,'0,:, /�'/'
-

,
,
..�-::.._..- .� '\. " ,,;'

�
• I,'

, I, 'Es2/itório
�

ei res"iden�ia-:
'''-R�a�víd,ar Raro'os

,.,;
'-- '_ça"oi,nllas s. C

'" ��:@:l!r� ,>;;Verâe �: Ofiçinà
.

MecâoJêa
À�I{�IOx:1Í9MÉ�HpK' SI ÇI1\� LTQÁ.,

'x ,'CAij'OINl'IAS -" Fone, 145 - Sta.: Catarina _

',�, .'" �f' _.

.''_ "'
I
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)'

Quê j4,'está. funci6n'�Ildo a bomba de,. gasolina,
" \..

-- '

.. , \;4: _,·(t

«;�tend�ndo a, "qualqu�:r ,hora 'a� dia ou da �oit�
� ".

,.._

,

.' , � ,
' serviços. .de urgenéi/a."

'"
;',� � 0\

;-,,' Ga�o�in�'� s�rvi�?' mecânico 'de em,er,g"enciat'-"J
,,�, ':-;� v:',, _, '� ,;:::

.
� =,

.

_

, ". . '<__

'- ". ,- :- '. ',Z
' 'i�" oleo, ar, aguá,' etc.i. ,,"" i"

,
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aos treze '(lias do mes de Setem
bro de 1926," Filho legitimo de

Joã9 Baptista de Gósft e de Dels
Ermildo João Woj�iecliowski, phiua Çordeiro de Góss. Ela sol-

Oficial do Registro -Ciyil Interino, teira, ,.doméstica, 'residente neste

':-':deste .distrito e Vira de 'Maiór Distrito nascida no lugar denomi
.. '

V··
.

M
...

C d nado Pinarê Estado do Paraná,
"/"C�����has?i:����od:C�i:r���,�et{'� á 26 de abril de 1929: 'Filha le-

, .. '." Faz' saber que pretendem CB- gitima de Osório Corr'eia-de Mel-

;" sal:: Antonio Nozykowski, natu- lo, já falecido 'e de Yeronicvdo
'ral deste' estado Itayôpolis, onde Rosario. Quem souber 4ICle algum

?�:?nasceu aos .vinte e cinco do mee impedimento' acuse-o na forma
,

"de' junho de mil e
- �itocentos e/' da lei! Eu João '( Polomani Escri

""noventa e 'nove, lavrador, soltei- 'vão de J:yz ad-hoc nomeado.
.

teiro.vrêsidente e dorrriciliâdo nes- Paula Pereira, .13 de maio de

te distrito, ,filho legitimo de Sta- -, 1952.
.

/,
r nislau Nozykowski- e de dna. Ho- João Polomani
zalia Szonska, ambos falecidos;
e .Josepha Kosmala, 'natural des
te Estado Itayópolis, onde uas

-eeu aos= três do mês de outubro
de mil novecentos e sête, domes-

J:ica, solteira, residente; e domici-
,

liada. neste distrito, filha legitima
de Antonio Kosmala e+de doa,
Aniela Kosmala, naturais da Po- 'bnm e b�lra'tolonia, ambos falecidos; "J QJ

Apresentaram .os documentos;
sampra 'na AV 1,5O

K'

3x
exigidos pelo Art, 180, do Có(Ji-, U U .'

.

•

.go Civil. Brasileiro, de nvs 1, 2 ,3 ., /J i;, C' ;'IJ
e 4.' Se alguém souber de algum " ""à,'r4a 'c.;...-"r..ita Oswaldo Voigt avisa ao

.��P!���m����:6 o�o;�:��t:aJ(�����. i' ' publico em geral, que fica
r.lnbo Je I'a'��

-

Tloro 'e pOl1ca 1I�]·or T VI·ol·ra:'" �

tir:::r sâ� a������en:s}�I�{i��I��' :�� . 'p'
"

d
'\ ,.- s--:"; Ih�����nt:;:e��u:r��;���o� � u � Ui U _\'U', '

EDITÃL
l�!tl •

v, _�.
,j0fnal-.«CORREIO DO NORTE», . er eu- e, :'

para transitos, caçadas, etc., ' .

�"'d id d' d C'
..

h
.'.,

.
,. A Diretoria do Clube de Caça, Tiro e' Pesca "Majo'("Tomazâ CI a e, "e a�QIH as.

'" na .noite' do, incendio ..
do'O·, não � responsabilizando pe- ,

Vieira" convida aos seus associados e demais interessados ]:;�a"t1�
Major Vieira, emBü de abril 'perar,iÔ', um óculos com 'cai- lo "que venha a suceder aos' '

reunião a realizar-se na 'sede social' dó Clube Canoinliense, no :a',,:28:,
de 1952. '

o,� ,

xa, �rtigo de grande- neces- que transgredirem o presente 1s 17,30v horas, a fiill de tratar dá' seguinte ordem do dia:- ií-,. ,;

IntOerI'nOoficial. do Registrü(:Civil sidade. Gratifica-se a quem Cinói-nhas, Mai; de 1952'

.

1 "'Reorganização dai Sociedade -: 2 - Eleição.da nová Df-'",
"

.
. reteria s: 3 -,Admissão de novos socios-v- 4_",Assuntos. de intet,�sse saciar

Ermildo João Wojciechowski
o entregar nesta redação. '

NOTA:- Tratando-se duma reunião cuja' finaliaade repres
. -- , ;'r. senta o soerguimento do Clube de Caça;' Tiro. e PeSGa "Major

-, Faça da Tomaz Vieira", espera-se que todos os sócios como' tarnbem de:
" mais p-essoas .interessadas no assunto compareçam no dia�e hora.�cwoinam" acima desigríâdos para que a reunião ,seja coroadade pleno exítd�

\ Canoinhas, 15 de Maio de 1952. t

'a sua transportadora <o.f�ci�r '

RODOLFO SCHEIDE, -c Presidenrê
.... '" AGENCIA

Escrivão ad-hoc.

êbWL&! * .. tE

João Polomani, escrivão ad-hoc A��om�àdo do Distrito de Paula
Pereira Comarca de C-anoirihas, C" s E 1-4-Estado de 'SÍirità

'

Cátariria. Fàço . --a- a:
"
r: l.aa

éabet que pretendem c_9'saNe: Fe- ,acaba 'de ;eceber ,u�randelippe GÓêS e Maríà Correia. E�e- .

e lindo, sortimento d�splteiro.' úJ)'er,!:Irio, natural" e. resi- '

. ,

d' a' D'
-. '.

d
' .

-

blusas de iãente este IJ;ltnto �"on e lla!lG� j-_
\

L JI!i.. ",

�PRECISA;:SE' '!

:Ié '

Operários .. para Fabrica de

Esquadrias - Tratar com

E. Dombrovski oú com
:

Otilio- de Oliveira.: lx
=

[{ua M. Deodoro - Canoinhas

Te,m b�m- gostO?
Tome Café.

8tH. Tereza16·P
•

Um .born rádio? Somente

PI;IILIPS
-

Um 110mé Um símbolo
Uma qualidade

Será encontrado na

Empreza.FU,9K

_'.

Rua Felipe Sc'hmidt s/--o. .�
, Fone: 112 yi".

, . .

·PREFElrURA�' 'MU,NICípAl' DE (ANOINHAS
,

.'<._ , ' ,......... -

� -

Balancete_ ,4a Re,ceita OrçamentarJa, r,ferente ao mês de abril de 1952

Código
Geral

----��--------�---------------------------��------------------��---
j K R R E C A D A ,ç ,Ko

D IS C R I M I N A ç�Ã O; .'f c

Anterior ··1 Do Mês 1_,_1_'0_t_al_

PATRIMONI�L
2 O 1 Renda Imobiliária ,

2 02 o Renda de Capitais
� 'RECEITAS DIVERSAS, i't',

4 12" o Receita de' Cemitérios ",' 'j .

4 13 o' Quota-parte imposto. federal sobre c-combustíveis e'
IU,brificarites >

" .

'\:
Quota-parte imposto federal SObp3. a. re.n�a , , ,

.,.'

Quota p;revista no art.,20 da ConsbtUlçao Federal: 132.032,10
Quota prevista no art,'...21 da C6nstituição Federal �. '"

� ,.�

, RECEITA EXTRAORDINARIA .i,

6 12 o Cobrança dá Divida Ativa ." ......
�

,

6 14' 6' .vReceita de Indenizações"e Restituiçõe�
6 Contribuições Diversas

.

6
.

,
Multas",'

�

6 22 o, Operações ,de Cr,edito'
6 23" ó

'

., Eventuais
'

RECEITA ORDINARIA
Tributária

.

�a) Impostos '"

o: 11 1 Imposto TerritorIal'
. "

o'
,
12· 1 Imposto Predial. .

''''

o 17 3 lmposto sobre Ipã.ustrias � Profissões
e '18 ·3 ':Imposto,.de ·Li,ce:tlç'a,

"

o' 25 2 Imposto: soq_re�;ExplRrl!çã'o Agricola e lndustrial
0-'27 3 Imposta,sol:fre Jogos e Diversões

" .i", la) Taxas
1 11,,2, Taxa ,de Cohserv 'ão" de Esttadas
1 22,;4 'Taxãs e,Custas .Judjciárias e Emolumenj;os
,1 2:f�t Taxas"j,d�iscalização e Serviços Diversos

l -Tàxa de Limpeza "Publlca '

1 'Ta�a Cadastral

,,1

4 14 o

4 15 ,o
4 16 o

....
�

..

.; '570,00
,

570;00
225.150',00 14.709,00 239,859,00
30'0.877,30 313.l83,30 614,060,60
415.840.40. 13.176,00 429.016,40
58.791,00 10.642,90

.

69433.90
180,00 450,00 630,00
��

60,00 60,00
9;56l,00 1.223,00 10.784,00

13�030,OO 9.810,00 22,840,00
16.823,20 968,20 17':791,40
80.167,00 '5.267.00 85.434,00

1.575.00· 10.31Q,10

998,00
.

, 616,00 382.00'

" 1.§37.767,60.
'��noinhas, 30 de ,abril ""de 1952

...-

,i?�;
;:. .� �

..
'

..' . k-l:'
....,. '.�'.' ,'.

.

'_',:,
'

GnlJerto� A," FOQ'seca - .Edgard MayeE�j "":,tBsllepitb,,Jf)Carvalhó "Jr,
"

." (Ífr
"

'

". .Jl!€!""""
Diretor da·. Fazenda,

. . 1!' Pref 'tq 1"� ..

1>X\"l,i

.-� SQMA 'Cr$ .�'....
'

...

'

....

Sf;ildo disp_!)nível dó exeic!ció deA95l; ,�

tÇ,-'

132.032,10

1.011:10

851.00'"

79.600,00

.

4,393;00

90.309,90

453.418,50 " 1.740,063,20
"':\ 91,704,40.\

Fâbrica. de Sabãoic
.

-, , �.
.

ALWI N F..G. BEULKE
'. <;, •.�

. "
. {' -

,j" -;'-'-�

CAMP.Q d'AGUA V�RDE -, Fone/294 - GAN'QINHé\S J
i? '_,'

',,1: :: �c.·J�;:���
�BO·RAX·;,.. T'UPY ,-' LIGIA"

1 A venda na Fabríca, nas casas atacadistas e em todo'
o �o�ercro varejista da praç�.

"

CANOINHENSES - PRESTIGIAI o- QUE É NOSSO:
... .

-- 7TE7nnr

f
' V E'N Df-:S E,

�Um caminhão Chevrolet 39, máquina nova, p�e� em

otimo estado de conservação.
�... REFORMADO EM GERAL "'"

'i ,,�- .

\
..-'\ y , �. ",' ,

Preço Cr$,30 OOO'JO(!t,. com 10.000,00 de entrada e o :

.
restante em m9aiCc::.s prestações a dinheiro.jou

"

A TROCO DE 'FRE'I:E
\

Tratar com ANTONIO MARON .BECIL em Major 'Viei�a�'

'�

TERRENO A'
,

, Vende-se um 10Je-d; terras com a" area' de
2.528,550 m'2� ,ou s�ja . 1,04), alqueires, �, s,ituados
no lugar denominado' Paclençla, no' Munlclplo, ,'\de
Canbinhas; - O resp&CtiV9' imovel, -contem' 256

�

pi.nheiros, 4� 'imbuias, inêlusiv,e. diversos cédros
'. em pé. � Possue uma parte ·de 'campo' for,madô"
�para criação d. gado. iftresta.se ,. e,specialment.,

,
'para o cultivo de, arroz e outros cereais. <; .• ',

<

'Se�vido de um e�celente rio denominado -P.cieri;
, cla qUEr transpoe � fazendaJ�,Çompletamerite

.

cerCada'com arame. - Possue uma casa 'de'
moradia 0.0, Preço por .I'que.i�e Cr$,
"' 1.500,00 - Estuda-se x condições
de pagamento e aceita�se ofárta.

/.

N�gocio diréto com o snr.
\1 ._

" A.ntonio· R_ Th,omélsi
Residente em Felipe Schmidt�, Va�hos

,

o'i
" 2x .-

. PREC,!.SA-S�;"· ..
, Na Floresçente Vlla- d,e MaJor" Vlelr�::
U rll;" Sapateiro e Seleiro • Um, Barbeiro,
De um Médico' a� rJlenos,:"uma vez pp,"'
séf!lanaí riá Farmaei:t �ã9 'J:.uiz,

'

oe
-

pro-
'

pri�dade, do ,.,sr. Sarki·s· Soares�� fX�;
-_"" ." _.� ". '- ,

I�forma�ções �nesta,,:_,1 nt�nd��nqia Dislrítal";�
�. r

I ';-- o�
�

. -- ;\ •

VE,N DE-:SiÊ�'" �L�si lã� 6< mais -lãs'
,,�

. , ,�, um' variado sortimerÜo pelos1 'Moinho de cereàfs'"márca.'· menores pre,ços, já em éxpo,sição.
Marumby, n. 2, yert{c�(com ''l>''' ." .

c' > •

peheiras', -,1 Atafona,'para
., Ety1PREZA FUCK,

farinha de m'a'ndioca. '- 1
"

cofre americano tamáii110
rriedio. � Preço e demais ih-·

'fo'rmaçõé�c com· o Snr,�'

Joã�iii:P'acheco
<' ",.::::.

•

'"....�).. 'y.' ""'. ''':'.!
• :

'

j;.",; em 'Tte's Ha.i'ras'
�.. <�

Em
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� ..

LOlA. DAS NOVIDADES
� .

[

,,,PElOsfI.4RÉS
: e al O CD

.....

e ii' 4
�

---CANTICO DIVINO
(Especial para Correio do Norte)

J. B. Sanches

Dezoito horas... que sublime encanto! .

Os sinos das igrejas bimbalham, f

Anunciando o fim de mais um dia,
�. Com a divina canção - Ave-Maria!

�-
"
I' n

�

�..

Toda alma ao soar esse canto,
Ao céu devia elevár seu coração
E inurmurar a mais bela poesia,
Que Deus mandou recitar - Ave-Marta !

"

QiiãT o coração que sofre tanto,
Não tenha conforto na excelsa melodia,

r; Da eterna éxortaçâo ,

- Ave-Maria l ?

Oh! Se�or; recolhe em Teu manto
Nesta hora de - Paz . e

.

de Alegria, .

Todo aquele que 'rezar: Ave-Maria!
te Ir[ t IlIIíiIilIt-.................

ANIVERSARIAM;iSE

I
HOJE:- Sr. Ewaldo Kreiss.
AMANHÃ:- Sr. Antonino Ni

eolazzi; jovem Italo Bastos; sra.
Delourdes, esposa do sr. Milles
Luiz Zantolo; srta, Gecy, filha
do isr. Guilherme Varela e o tiro

I

Michel N. Selerne.
DIA 26:- Sr. Ricardo' Müller;

Inacía, filha do sr. Walfrido
Gonçalves; sr. Heinz Hauffe; Ma
rio, filho 'do sr. Carlos Mü1bauer. ,

DIA 27:- -Sra. Maria Edeltru
des, esposa do sr. Miguel pro
copiak;

.

DIA 28:-' Gastão José, filho
do sr. Hans Comiti; Enio, filho
do sr. Luiz E. Tack; srta. Noldina,
filha do. sr, João B. da Silva.
DIA 29:::' Sra. Izidcra Oracz,

esp0_fJl do sr José J. Gonçalves.
Aos aniversariantes nossos e

fusivos parabens.
PIB

;;;'z a�os 77; ativid:d,;u;;u-:-s-e-mll!ll!_IIII!i�=1
está completando a Firma

��===

Estefano 'Bedritcbuk & tia.
li I,

A:�Ú�;é�, que se�pre sou-
·1

Ibe 'adquirir seus bons' artigos, tilconcederá ó desconto de
'

I"10 e is-t, '

até a, la. qumzena de Junho. I'
,

ii
_1IaiII!I"IIÍBIliIA!al!Ibll�.jDm:<4SB.!III1Eiii!_4 ...........__I<=I::UW_'_1IIIIIi1llllÍl_E=SIiI'=Il\I"IIS.:;tI!!i!:m��_IIIIiliIll!l':!:!1il2'iI

,/ _�
..

';V

Completo s'erviço de atelier
Reportagens - Secç'ão especializa
da para amadores - Venda de
,filmes - Fotografias éom

Rapidez e Perfeição

NASCIMENTO .'

Dia 4 do corrente floriu 'o lar
do sr. Horst Winter e exma. es

posa, dona frene' Loeff'ler Win
ter, com o nascimento do ro

busto- piá, Walter, neto do sr. .

Guilherme Loeffler, Agente Mi
chielon nesta "cidade.Nossos para bens.

Aos srs. assinantes
Estando vencidas gran

de numero de
�

assinr.tu
ras desta folha, solicita
mos aos nossos colabora
dores' desta cidadê-cefe
tuern o, pagarnerrto de

,

suas assinaturas quando
. procurados pelo nosso co

brador sr, Antonio 1\1ar-
tins de Oliveira.'

I -:- Fot() João
- .0 SKU FOTOGRAFO --'

Praça Lauro Müller
CANOINHAS .:- SLa. Catnriua

•. J

Os assinantes residen- '.
tes no interior devemdi
rigir.se aos respectivos a

gentes ou aos nossos bal
cões, à Rua Paulá' Pereira.

A Gerencia

----

.
... -

.

•

,Lenha picada
Falta lenha em sua casa?
Peça então pelo .iQpe 226
e' V. S. a receberá ime�
diatarnerrte. Otimo preço.
Rachid A. Seleme
Rua Senador Schmidt

.
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triz, o que constitue um verda
deiro record ern-festívídades re

ligiosas no Município.
I

Pele) explendido exito das �es2
tividades, d-irigimos nossas con ..

gratulações à comissão das se

nhoras Iesteiras.

Festa de Santa Cruz Sociedade Beneficente Operaria
- Realizou- se a 3 de maio, na

Praça da Matríz, a tradicionál
festa de Santa Cruz, a padroéí
ra da nossa cidade.

,

As comemorações, este' imo,
tiveram brilho excepcional, ren-'

- dendo as féstívídades a expres
siva soma, de trihta e cinco mil
cruzeiros, .liquídos, pára ii mà-

Domingo -� Dia l' de Junho

Coração Materno

Amanhã - DOMINGO - Dia 25 ás 20 noras
O MONUMENTAL FILME-

MALDIÇÃO

A MANSAo MALDITA ... "-

Onde corredores sinistros ocultam momenjos de terror.
,'-

Onde periga a vida de qualquer formosa mulher ...

Onde o silencio profundo facilita ao tarado a expansão
da sua: terrível LOUCURA!

impróprio até 18 anos

Segunda feira - Reprise

Dia 27 - Terça feira ás 20 horas

Misterios de Bas Fond
.• < Uma das maiores produções Mexicanas - EsiT elando

,

Maria Antonieta Pons, 'a venus Cubana.
Não percam mais esta grande película -mexlcan;.

Continuação da série: "Os Cavaleiros do Rei Arthur"

Quarta feira - Reprise

Dia 29 - Quinta feira ás 20 horas
,

Agora sim! Eis Robert Mitchun amando de verdade!".

'Impétuoso como. sempre �
e apaixonado como' nunca

em Duas Vidas se Encontram
.'

""-

Censura Livre

Sexta feira - Reprise
---,----

lfiil1�=��:s;:�II j5tt6S E DE�AIS

IRfECCÕES DO :;;

I COYRO'CAafUIDO.

Agradecimento
A Diretoria da Sociedade Be-

',neficen'te Operária, traduzindo
o pensamento de seus associa

dos, vem de publico, âgrãdeéer
àqueles quê, abnegadamente,
têntaram salvar algo do seu pa
trirnonio. por ocasião do terrí
vel incendío ocorrido, na noit�
de 12 do atual. Em especial, a-

'

.

gradece a""atuação do sr. Dele

gado Especiàl 'de Pollciâ, sr.

Comandante da 31'.1. Cia. Isolada
da Polícia-Milifar, ofíciáis, Sar

gentos e soldados da mesma

corporeção, que, demonstrando
espírtto de sacrificio, consegui
ram ,evitar que o sinistro. sé

.

propàgassé- .para os prédios vi
zinhos; a todos os populares que,
com a suá pronta ação, concor
rerem para 'o isolamento do in
cendio é ajudaram a salvar do

prédforsínístrado pessoas lá re-'
sidentes>

. A Diretoria, ouhnssim,. apela
para todos os associados no sen

tido de continuarem, como de
costume, a contribuir com as

suas obrigações, afim de "que,>
no menor lapso de ten.po ..pos
sivel, possam ser iniciados os

serviços de uma nova e mages
tosa seJe social.

, I -

III
! I
I, I

I

�I

(Conclusão da la. pagina)
geradora nesta região em cone

xão com as dernais que possue
e dentro do Plano de Eletrifi
cação' de Éstado. Dentro ainda
do que ficou assentado ojrepre
sentante eleito pelo Partido a

Assembléia Legislativa deverá
levar o assunto a consideração
do sr. Governador, que recebe
rá, tarnbern, identicas solicita.
ções do sr. Prefeito Municipal
(f> talves da Câmara cje Verea
dores, onde os representantes
daU.D.N. apresentarão uma pro
posição com esse obJetivo.
Aproxima reuniãõ do Dire

tório terá lugar ás 20 horas de
26 de :majo..

Emilio Haensch, zelador da
sede social 'da S.B.O" vem, iun
ta"[i;ente com 'a sua família, tr�ns
mitir agradecimentos a todos
que, de qualquer forma, ajuda
ram na ccasião.cdo sinistro. de
que foi vihffl:ti. Agradecem es

pecialmente às pessoas abnega-
.. .

"

das, que, com presteza, contri-
buiram no salvamento de mem

bros da sua Iamilia; aos bravos

componentes da Policia Militar,
bem como, ao sr. Delegado Es

pecial de Policia, pelos esforços
envidados par.a o salvamento de

algo de sua propriedade.

I,

, í

I
I
I',

I

Nová Reunião da"
. UDN local

\1
_

P A R A F E-R I DAS,
E C Z E MAS,

'I� I N F L"A M A ç O E 5,'
C�O C E I R AS,

i
'

I F R I ,E I R AS,

t..l?PINHAS, ETC. {
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