
Dr.LourençoRolando,Malucelli
Chegou a esta

-

cidade, à; tarde A presença do ��I\liz de J;açaba
O Exmo. Sr. Governador. do de quarta feira, o E�mo. Sr. Dr.', confir�01!-,',ple�e-Gte, as nossas

Estado, sancionou, recentemente, Lourenço Rolando Malucelli, DD. _":previsões' � as. informações
-

que
Juiz de Direito da Comarca, re- no.-S ,chegaram da<!!:uele, prospero'a Lei que extingue as dividas.es- ,q

taduais oriundas de impostos de ceritemente promovido de Joaçaba' Município do Oeste Catarinense,
exerciciosanteriores a 1951 qué rião para Canoínhas. - 'i S�- Exca.,� corno dissemos.' -a:ten
çxcederem a

-

importancia .de Du- Quinta. feira pela manhã, no dendo ao seu estado de salÍdé e

zentos Cruzeiros, Segundo 0\ ine�, Fonum. S. Excia. assumiu as suas
.

em busca de melhoras vai ausen
mo estatuto 'o -devedúr de .mars funções, devendo entrar, agora, tar-se do Estado por àlgun<; me:'

,

de ?m exercic-�o� o,,��e. mais
. de em g0�0 de licença para _

trata- ,zes, 'devendo ser sul:)stituidô pela
um Imposto,__._so gozara do, bene- menta. de' saúde, Juiz. substituto da Zoria:"''õ Exmo'.
ficio quando ª soma de suas di- Logo ao primeiro contacto

,
o Sr. ·D�. l:Jel'Odoto Guimárãcs,'.ora

vidas, excluidas as mult?s,_ não'
. ilustre magistrado catiyot;, a fa- em exercicio 'na vizinha Comarca

e:rç�der :��uela in;vor!ancia. As 'I milia forense local pela sua sim-: de 'Porto Uííiã�.
" ��.

- dividas annzadas ficarão tambern patia e simplicidade.' 'Trata-se, co' " SaudaniJo'o EXIDQ.,Sr. Dr_. Lou-
extintas, bem como as' custas de' I mo afirmámos em recente edição, renço Rolando Malucelli, .aptesen
vidas ao Estado, cabendo aos fun- de uma' figura invulgar, de homem tamos-lhe, 'eom as nossas despe
cionários Judiciár,ios 'di;eifo' de co- e de magistrado, de irradiante sim- didas, votos de melhoras e de bre
brarem a que lhes .competir. patia e, cativante a.zcessibilidade. ve; regresso à sua 'nova' séde. -:

.A "lei recentemente. s�ncioóad-a
e', já em 'vigor, pelas, facilidadés
que proporciona a 'muitos propri
etários, vem obtendo., grande re-'

percussão, no�adam�note.: "nos se-

tores ruralistas. "
.

\ -,
,

O humilde ,hoine�' do i'nterior,
-sempre'.' pacato c(solícito, ás "�ezes
desconfia---do' e vacilante, apegado
à,f�milia e �os seu.s Bav...(l-res\ re-
'ligioso p0f índole,

.

sofredor gnasi' .' Di�.em os,b�teiro:; desavergo-sêinpi-e, é;'ainda,'9 elemeÍlto mais " . . ,.
d nh�rdos' 'que o Jmposto, lemt07 HOjK- 1\'S 20 horas,visado: pelos .poJít.ic,os frush,a os.. . .

O d
','

h rial-foi elevaslo para: p�r:riiihr ao O emp'cI'onante ,"'-,l'lme d.·.. 'aban ano 'em qtàe VIV� (j' o:.., . - .li

�ineiri' da' gleba; 0, esquecimento Rrefeitõ a realizaçãodo'calç�mento;, - :il. K O. com' MicbaelO'Shea
que lhe foi "de.vola(;ló' por.' todos Quanta mentira' em ,tão I?ou�as /Virginta Crey e Charles
'os' govêrnos/'çons'Htui pa.sto 'para' 'palavràs! ,..' �: McGraw ein '

,

�,,�.�s ç�n#i:da�osJ��p}!li9.oS -pela çpi-
'0 IlDp'ostp'., Têrritol'iat:: é, a;re.:'>' -1 -H-OI\,;IHZ,: ",1\,,;11-''"'eONTRA'

, ·ftiãÚ'<· püblita, 'iguatiw para��':go,-' ._

- 1V.11ti::.1VI

, vem.mtes' deslçonados: q'ue �pro- cãd:do-pelo _Go_v,erno d� _.Estad� 0" PERIGO -

• metem fazer no futúro éxatamen- . e 'na,o pelo Governo MUlllc,lpal. E '

te aqui-lo que não fizeram no pas- recolhido ás Coletorias Estaduais Impr.6v_rio até 18 anos
, sado, mu,itó,r�.bor:-à tivessem tem- e 'não à Prefe,itura, ou ás .InteIf.. e continusçãódo seriado

;;'pfi�e op€lrtuniâade. ."

(le:ncia� D�s�ritais, ,

'

lY boa�'ffé_,: a' êrend'icé.e a quasl Ás despezas ocasien�das pelo
, ,'j�genui:d'a:a'ékdos ,_nbssos ,s01ono:;;,

-

calçamento serão pagãs pelos pro
" ,dãé op�ithni(la.de aos b0ato<; "or- , priétfrios, q� imov,eis situados nas

�, ,ganizados, ás notícias deSeneontra- ró'as ben,eficiadas peh;; calça,mento '

da� c, alarm�ntes veicul�das pelos qu� concorrerão com dois terços
.' 'pêl\�}3\lei�i serrL,.�scrUI)lJlos,

.. vi-, e pelo.GoveulO Municipal que
';,' sa,nâo, quasísempre, desmoralIzar· deverá cancoÍ'Fer com um terço'
a,s�ln§tít,éjções, 'incompatibiliza,r os' �penas. A J;..ei,qu"e criou a' Taxa
gevernantes com a opinião públicax de Calçal?ento já foi publica9a e

Absurdos e' des�abido�, indecen- é dp domínio geral'?',
fes 'e/' ID!;!n'tirosos, os boatos� co-

Os 'autores dos boatos, e ':-cfas
mentários, seus· -autôres não 'têm' 't' t" 'h' t d

,

.

"d
'

. '1"" "',' men Iras) em con eflmen o, es-,
coragem , e estampa- os num }or.-. f t' 1\1 t d l'b 'd m'en. , .. ,-�. '." ," , -ses a os, p en em e I era a -

nal. Pre1'erem áglr as escuras, a -t' "t d d "à t'
socap'à�e à sorrelfa,' em conversas e ap.rdovdel and-,

o-se a pahren �ldln-.' ','

d d h'" 'geoU! a e os nossos umr e$
mgenuas, 'numa. ro a e c. Imar- l�

"
,

rão ou encostaJos ao balcão, de co anos.

�ma "bodega", qwr(do não há' K'óutras notícias do mesmo qui- ,

c;j'uein' e;clareça os 'CÍ:rctÍ'liSt"all:tes e late" tambem se'in nenhum funJà
desmarciu:e j o mentil:'aso. Aí, en- mento, q.!l.e,�não resistem à menor

tão, ilàqlieiam a boa fé· dos incaU- arg�ef).taçãó e ne__m ao mais,leve
_ tos,' engazopà� os desprevenidos, sopro� veíçulam por -aí, numa cam-

cngoq-am, àS: ingenuos'. panha or�anizada, pelãs força� dó'
-

j
mal; integrada po'r homens que

V d·
-

não �isani 'º""bem público e nem

Propri�dade á en a o progresso da nossa terra, mas,

sim -:- autefljita plalta ,de' lob9S
em ;M�rcmQ'Dias junto .

a uivar - 90jetivand9 desservír
,e igreja Catolica em' ter- Cauo.inhas' e articular. atmosfera
,ren'p de 2.50Qm2, uma ?: .s.?���f!.�': U,lll<::,O_ melO PFl:,PICIO
,

,',

t", ·'4.,�
,

. I O 10 a sat.s�-a_ç�o ,de "se�s ape-tItcs es�c�sa . Ipº
__

uf1lnga OV tVX, I cusos, ,lI'lconfessavels. pr-

com. ,para0 �de ma efla
. ",

" '

, ..
,'. t

,9:"10 -3"
- '. ",.. De no�sas. colull�s havemos de

, X. X,, e uma garagem rt�p'elfr e'tle destruir, uma,a unia, .

6xl0, terreno todo cerca- as deslavadas m'e.'
'

� dos com

do com ripas 'd_e imbuià, ponentes das tor.(. ,.o mal..

agua, de primeira,jardim
�

.

,"

bemformãdo,50 ar"ore,�
.
f r u hf ers-s ;de' divérsas

./ 'quaHd�'q�s, é!
---.

ca�s está
, segli,r�da pa1a, ·�f>9!ice'(�·
0270. ,Tratar p'reço_ e
condições le/m Ma.rcillo
�Di,as cqm Curvai Rupp,el "'.A,t:' V

.

t .. ,8-

Ou '" 'ranolsco' 019 � 3x

,
�/, ,

R-:(e-ocúpad,ó' o Govern�dOJ" COm
..

O Problema ,Ervateiro �

.

,.

Conhecedor das dífículdades enfrentadas, pela Federação
das Cooperativas de Mate para a obtenção de' fintHJcinrm'nt'o ne-'
cessárío à- safra ervateira dé.._1952, o .sr- Irineu Bornhausen, 90-"
vé1nador do Estado, atendendo a solicitacões do Dr. Aroldo Car

valho, Presidente daquela' entidade; dírlgtu-se 'ao Exrno. Sr. Mi-
. nistro dá Agricultura:Dr. 'Joãg Claofas em defes� ,jQ�S int_eres,se5 _

dos ervateiros catarinenses, pleiteando a concessao imediata -do

almejado !ín�nciamento,
Em .despacho radíograficc de ontem o Exmo. Sr. Gover

nador do Estado comunicou. ao 'Presidente da, Federação o de

senvolvim'ento das gestões .irnciadas, transmitindo-lhe o seguinte
teôr: "Dr. Aroldo=Carvalho - N. 1637,- Tenhosatisfação comuni

car' presado a�igo. acabo r€�pbel' seguinte t�l.egrama Ministro

João Cleofas: "Relativamente pedido ilustre amigo favor Federa-
l

eãe Catarinense Mate reéornendeí Banco Nacional, Crédito Coope
ratívo' apressar solução. Cordiais Saudações Cleofas Mi�stro A-
gricultufa." Abraços, Irineu Bornhausen," , '"

'

.

,V;le assínalar.vtambem, .os esforços do Deputado Luiz de

-SOUZ8í da bancada da Únião Democrática Nacional qu�, em 10n·

"go �.',,�ubstancios� disêurso abordou o problema ervateíro na As-

sembleia' Legislativa do Estado; conseguindo que a \Jnuni_:nidad.e
,

'dos -Deputados se, dirigisse em Telegrama ao Exmo.
_ �r. Pl��SI

,denté da Republica, Ministro da -Agricultura e P_};.êsIden.te: do

Banco Nacional de Crédite Cocperatívo, ápelarrdc no sentido ele

ser .imediatamerite concedido o financiamento pleiteado pela Fe-

deração do �MHte.'
. ,

!
,,' -.

Quando da discussão/do problema aventado na Assem

bÍeiaJ<'pel0 ilustre .representante do Muntcipio de Jaraguá,do Sul,
us-ou 'da palavra, tambern.jo Deputado�_Fetnando Osvaldo de O

liveira, reforcando e apoiando as afitmações de seu colega.
E' de esperar-se," as autoridacle� da República darão ou

vidos aos Inurrierós ,ap�l\)s retebid,o"�", .fazendo-vchegar, à
...Fe��

(Conclue. n.à 4a. página)

MAL
Dessa procedência e surgidos

nessas ocasiõí!s os c;oment�rios à
. respeit<->· do 'calçamento das .

ruas

da ('idade,

Bic'icletas?
.

'\

.

Pr,oslosíilÍlo
\

. "

- '

-.� -M'atéría_ ,P.ga
Cêntr� Espirita «r», A1fredo�Q�intirio 'de'" Souza''-

A soci�qad� �qteriàl ,�i}.� s�qlêa�de 'espiritual',
o �spiritism'o nos' vêm J;evelar que a vIda depois -d�a mor-

te, é uma extensão d'a vida do homem em �bciedâde, sÓment�� com

a difeJ'ença de que ,a,s máscaras-'-caem -para, fodos�� -�ão -S,e:', pode,
" .." • -..> ?ti' '

parecer 'Q que nao se, e. _'
'

.'_
-

O Q�m,_enccritra a·migos qúe lhe 'faciUtamf a taretá" e lhe
, tornam_ag.I'adavel a vida; contribuin-db' superIormente '}1>8ra a -sua

felicidade real e para o seu progresso; o' 'máu, ao <:optrário; en
cc,ntc_a inimigos qU,e, ,o atormentam 'e _<;!ificultàm li vida, tornan-
do-o infeliz e atrazádo. ' '"

"

"

,'�

�'A':: grtlnde dÍf�Í'e.n�i:"entre c",â�s.:cd�à$r ,:s'9éi�çlades(�ê a�mu,..,

dança de valôr�s� ,0s_ bêP�·materiais com que rui- terra õ homem
póde comprar a, . colaborá-ção d� .p(ts�lôas",'que não Õ .'a'J;l1.!JtI;l li: até
�d� seres qu� ·0: detestam, ficam na terra" :O� 'partls'itas e bajula
dores, podem criar para' 0- rico, que ,ele 'é-uRÍ s,er su,periur, mas
-no 'mund,o espiritual, ,ninguem presJa e�s�,çú'ltR �{),;'õui.(}"t" o rico
que não foi bpm, poqe sentir-se. abandonada ',p�lo, ,i'�!_norso do
mau ,uso do dinheiro que Jhe fQl postõ nas rri�ôs :para finS pro
videnciai�, ,que ---ele não' compreen!'ll!u e julg0u ,q'u� nunca teria
contas a prestªI pelos bens qUê j!llgou inteir8lÍl�nte :seus, quando

.

ele não passava de um depositádo de bens 'divinos à .fins sbciais.
A moMa que circula nó mundo eSJ2_Íritual,-é;1' mQ�da do 'amor.
Só com amorele oBtem vantagens e' se pagam divjrlas. :' ,

Feita � dedução das ilusões matéríais" a vida continua'
com QS �esmos

'

valores sociaJl> qúe tinlJa na terra. Que.m prestou
l'elevantes serviços aos seus semelhantes;-- encontra urníj' soc::iedade
amiga, sempre favóravel, na qúal a ,vida é' uma feÜçfdade. O
egoi�-ta e rude, que �ó viveu para si, sem sentir cás viEirãções do�
amor que liga' todos o's séres, encontra so:m,ent� ,indiferença 'e

frieza, sE'nte-s� num -mundo estranho s�m 'úma palav,ra ,arrüga,
sem o auxiliQ, de que, tanto necessita, em"'ªn'lbiente triste, onde
ninguem lhe d4 ouvidos. Quer falar, 'quer: expor. suas razõ�s; fa-.
'ler SUAS, justificáti.vas, mas- não encóntrà quem 'o qlleira ouvir,
ninguem o c<?nhece, ningucm llie dá atenção; é um' náufrago em

inhospitas paragens.
--- .

,

, .

A ,vida- depDis ��oí.·te, é, tinia e:tensão d� �ida �bcial,
mas e regIda por uma Justiça maIS' perfeIta que_nao' perm�te ao

homem gosat bens que realmente não possui. -As ilusões desa.
parecem e só reina iii realiclade pur-l.\ e in-confundível. Os nossos
amigos � si,ncerqs' da tura, continu.am sendo' amig()g dep�j� da

'Estrelando Roberto Taylor.. - morte, mas. os-amigos apenas' de cnI'lveniencia,-desaparecem, por
John Hoâi.ak ,e Arlene Dahl. . que sua amizade en purari1ert�e �aterial e n,ão pode ,continuar

�ímpropio �té' 10 anos - onde )à não exista os }nteresses...(ffiateriais. _

CóntinuaçãQ do ,seriado I,

• Os e�os de família, quando fundados em' verdadeira amor,

A R-ainhá do; Congo
' c,ontinuam firmes depois da morlil,::_mas desfazem-se q'uançio fuI'l,-

, /'.
.

dado_s ,em interesses mundano:., de vaidade, d;e' classe, de eCQ-

.' . Quarta-,feira::- REPRISE nomia prejudicial.
.

;)c,
\

I�-
, Há .ltl,u.itas posiç,ões.-artificiais',l'la terr.a qàe· nãQ se c,on-Qui:nta:';feira:-: A's'"2(') horas ',� ,

servam após, a .,ffiorte""ou no, Alem, porque há muitos homéns 0-

CRUEL" bESTIN�f : cupa-l1do' posição para�a�'qual não Estão aparelhaJõs' e há espi-
.. " ,,;,,;_' rjtos em proV'fis liuini1d'e;s' que' nos� dão .a', ilus&o qe inferi61'�dade,

Completa o programa, - Um'
��ezar de já poss?-�!".e\n 'eJé,v3'ção maior' do: que, obtros que bri-

, 'belis!,imp S'chort l�arp em. D:QílSa SOCIedade ,hurpa,[lfi,,' ,
"

'1-< Se�ta�feira:_' REP1:HSE"" ,; -" �À dê'speitõ� de tpdas' .eS:ta,s' difel'é,nças, porem,: a vida-::es"-
'., 'piri'tuaL é t,lms' extensão da vida soéial dos' "humano.s e são mais

Tico-Yicô ,; ,rtO F:ubá:' :'felizes'�os 'que 'mais�"Se, 'amam'"'e "ínai's' são artl&çl-0�" 9� que pres-
Pa'ra 31 <ie. agosto - -Para

�

'tam ,mai� serviços d� utiiiàade�rea13:e' ,c0hql%ista'lÍl, por isso a gra-
dia ']' de :Setei:nbro o C,INE tidão.dos oütros,., ..

'� '���k-,;"� ,.. � + _

•

VERA CRUZ mílrcóU Um ' A reiígião" 'é 'f�nt,e 'de i (l.Spll'l'1çã r,>�j;raf'a' q,,,':bem,�. par� o a-
, �,,' ""1

.,..,
T

. ,
, '" '

-, � .. -
'

.� gra'l10_l;oso rI me ,<?IT! ec-
,

mor, �as, ha, 'pe�S('s.?s que. se julgatn . egoi,s-t�c���i;1J�,:' .!;ipenas por
.;; :;;:: nicolor'

'

:" ""cu.mpnrem qua1q�1!l e.r ritual ext�rno de uma; <:renc;,a qualquer, sem
'(Conclue no próximo' número) ."

,,'
'

"'. r\.
.•

.....,,__ ,

DiIC1�r: '��nw� �. �ARVAl�O
""'

........

CAIXA POSTAL,' 2

EXTI N,Ç�O
DfVIG>AS

Cine "Vera CrlÍz'�' � �

, -

APRESENTA

MULHER TIG,RE .

,
'

AlVI;ANHÃ:- A's 14 horas

Cigantes�o' Far-w,:,st acom.;

panhadh do Seriado MU1,HER
TIGRE

ó

AMaNHÃ: 'As' 17 e 2Ó hrs.
, r '

REBEC,A
a ;ulher l.nesq�civel

'

Segunda feira:. (REPRISE)
-T-lCensura Livre)

Terça-feira:- A's 20 horas
. --r-"-

Ciladas., . armadilhas perigo
sas ... ir.diàs de Tocaia ...
E

h.o'?ens.
,vale�tes, ousados,

'I' decidldos, lutando por sua

honra e pela,mulher amada, �

túdo isto' é o q\ie veremos IlJ)

grande filme' da Metro

«ARMAOILHA»

DE

, '

-,

R��ator -ôté ô"�o�to �� m��: �ml�tRM[ �ARHA
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ fro;e,to e fis(aUza�ão pelô proprio engenhe�rQ.
'ÓRÇA�ENtOS SEM COMPl,l.OMISSQo ,

Jqca�feq,�o, e:rp" �(ªnoi�hàs !o�o -YelÍanefo
" á Rua Curitiba'nos s/o' ,

17x
,� , .-:<t.�

....� a. ...

DR. GENT1Lo-S,ORGES FILHO I',M � Q) c·o . -

� 4

For.mado pela Fa,culdade de Medicina da Universidade de Porto Alegre
Ex-Oficial Me�ico da Aero�autica - Prática nos Hospit�is de P. Alegre

Cirurgi� e Cli,nica .Ger�1 - Tratamento pré-nupcial e

pré�n�tal :_ �specializa)ldo �m dó�pças de' crianças
, Consultório anexo à, Farmácia Màchado - Eesidência à Rua

Cél. Albuquerque, .Fone 288 Canoinhas - Sta. Cats1Jna

, ..

OQID ,dqS Tjnt�3 ·6 Oficina ��' Plntqra,�
'\ ��ineu CQDsJaQ(lno I

CANOINH�S - Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catar�na

Marmorinas - Decorações - Desenhos -, Pintura

_

..

�e �'��,dios e�
�

GeraJ -' �et;ei,;f>o;�';�, �ua��uer
,

I' .' es#lo .,-�, Lªqu�ameIíto <!e"fl,\1óveiso
'

'

.

tV'.
'

,
.

11-
'

,

$�rviçó Rápido e Ga:t�ntido'
:,

'.'

22x

116-8-195�
,

t "A,.�..

, V, ISQ, ,

V.��de-se �D'ITAL � p,ro'l<bAo,deVfl<n'l'tll'v�m'eOnte'otran-
", 'Um terreno,' contendo 12' 'De orden do' Sr. 'Prefei- c

'I
> I' , sito, caçadas e invasão de rnêu

D r
.

A r 01' P q do, d '0'
,

'L' u'/_r a datas," com frente par.a, ,"a to; torne público dos \P- terreno, situado no·km:6.
'

I, .

;,'
'

", ' :
'

'.

',. estrada, com 'luz prq�{ma; teressados e_ do' público em, Não me responsabilizo pelo I
f

-;' 1'. !;:.." .tr,,· " ',. ',.
'

•
.

"t• ..; i: .......

'

;..' s�tq�qo �� Alto dãs', �al- 'og��$l, que durante "

o mês que possa acontecer 'aos �r�ns�
\,'

"J �S.PE<C IAL"1,8,TA.,," E'�.f " ',mdO�\rl?a�.�, 'defronte do terreno de Agosto a Tesouraria Mu- ; g_;essores �e�te aviso.

o

, p'eoda�de L�wa.· ,n�c\pa'l nesta cidade, as In- ,Alfredo Tabalipa (Nenê)

Qlqo,',S,([)llYiAOS, N,1 ar�z,eGarganta . ��,:ra...Jar' com O sr. Rafael" tendencías Distritaís de T. Carioin'Ras,' agosto de' 1952·2xy D �h k 4x
- Barras, Paula Pereira, Ma-

A�sente g�i' PQrtÓ UniãQ
e I\! ',-

"

_
'

��st�ie�:, À�:c�����o e d�'
· �

, "'. � .. ,

"

'

,

' ��. . .

'. "�:. ',;' _--:-·Foto Joao _:_ 'Felipe Schmidt, procederão
Reabrirá seu consultório no dia

_ o SEU FOTOGRAFO _ �Tarrecdaçãoc'sem. mul�a dda
�, I

axa e onserv�çéLq,� e

./10 DE sET 1=;' � R, D_q
..

»:

Pr�,ç� Lauro Mül�er
"

.�st�B:âas", cuj� rec�w sobre
,

,
� � i" �,...., .,� "

' CA�QINtIA� .:- Bta. ç�ta��n.� lod9s os p�opt�e}arios rurais
Completo serviço de atelier na base de Cr 1,50, 1,20, e

Reportagens - Secção especializa- 1,00 por alqueire de 24.�00
da para amadores - Venda de' mts.2, com, a� exeções de

filmes - Fotografias com conformidade com � Lei. I

...

�api4ez �,p'er��iç�o' J;'TQ mês de .Setembro '�
arrecadação 's().fr�r� a ma

. tOUÇAS e mais LOUÇAS [oração de 10,% sopre a Ta-
,

. ,\,. �

C I: I xa e nos meses seguíntes-. a
na"

.' '. �,�� �rj,a "7 Irt�Jor�çã�' çle 20%.
:'

1 ".1 ti . ;.--
.

Prefeitura Municipal de Ca-

V'And� se noínhas, 26 de Julliod� 1952.
� ,M- ,. 'i' " ".. " "

'

' 'Anexo ao- escritório de '

Uma casa por preço van- ç�e�wmte f��czar�B: aqvocã�iá' do'Dr.
< I

Arolde

ta�'050, .sítuada a Hua, r,oro,- T7�.?�rei.�� , Cax�e��(r g� "Çar:V�\hq, ��p,�
� ;l�' {lI IP' e 1i"f,4-f'q f1

" a r,espon,s,a,hi,li,da<�e ..l,ê,s+p",�,-ne' Albuquerque. .

,

.� , "i<tr • ,- 'fi � 'r!i h' to

, i j : cha-se' instalado um Depar-
Informações COql o 'pro- _,. V!.clfQS: tame'nto Imobiliário, "que

p.�\�t�r'9j s,r· �q���g?, Vh.\if T.pdq �s�eçie, q�alçi\ler mediante modica" comissão,

." ..

• I�
co'hIpriine'nto; largura' ou . éncàrregá-se da' aqwsição e

VE�D-E-S.,P,' grossui"à: l'
, I' .,'

' , da venda de _imÓveis :Qê&�e,
,1, � município, �omo tambem dê

,

..

Preçó$ sem concorrencia, Iotéaniêntos e' dos 'necessá-
�l� �\�ll�lre.s ele �eHa� ��- >-

."� I\Ó DI\' :
'o OI;

rios regi�tr6s para à
j vehd'a

çlV\�o!! prQRfWci B�r� Ç�\9��f Y�4f���r�*Calíl�!n4.a,s�tq� d'é lo'te's' à pre·stàções.',
'

�: co,ffi }�H'q§ ,.(:! c�l�t\r��" �
.. ' .

Fon� '277 :, "
. ,'1 .->

"
.�

,

otima �ropried,ade., '.l� 1
..� ·1, • Desejanqp vel1def. ou .com-

'i> ; d
\

" .- t prar' um imóvélj difUa�se ao'
,

'

t �r fr�ç? ,.� q�as,��o. ' �alce"""l.n.a escritório Ao D,'r. Aroldo CàÍ'.
'V�r, e trª�ar ç9.� �<lU.qfq9 � < '.' ::.:.4J. '��� ..... ,

. �:., ". �", < 1" i

Br�nd:enburg. 1
" �,. s.�,uqe ��� �r,lft.Hç.��· f.l�ir9' de ",GB;rvªJ,� gW� 9���

J �
. q�' ,já.] ofet�,ç� ,)\. yeItq� ,1ql��

. C���ó�, M�jbr V���, ç��o�' , <Espeeífi,eo da- '"l\1iç�0
.

e, uh�çara$ na flQrescen,te
n:q��., � " ""t, \x,' '."

.

Vila de Rio das-Antas. 1 -

A Ç�'-C�HIN� é, :um' ,

,R�a' V�dal Ramôs
'produto cientificamen.te 'Fon,e, �19, :.. Cai,xa �ostal, 94,dosado e â'ontem' todos
os "e'tem�n'tQ� 'néc�ssá� Canoinhas - Sànta Ca�arin�
rios aos diversps orgãos VENDE.SEouma casa de madeíl1li:

, e'm' forma.ção (:I'as cdan- , construção nova, pintada a: 6leo,

ça,so
<

l.nip' e,','d.'.e" t.dd� e,qual- em terreno-de· esquinlÍ' 20x�.t> me-

, ,,' tros, situado á Rua Marechal Deo-
-

'quer rnfecção intestinal. doro, em Ca�oinh�. "

'

..

�,{ll. tod�s as farma�i�s.

- - �,

ALUIIINlt-
--_.'

"bom '1\ baratQ ,

'semure na
.. lt4fS4 &iditft

.o; •

,
�..

t -. •. � •

•

•

DR. '.SAULO, CARVALH,O
: Advegado

_

,

, _, Escritorio e resldencia
Rua <Loronel,'Albuquerque s/n Fone' 2005-

Canoinhas
.

S. Catarina
-,

.

/

"DistFibuidor dos afamados caminhões:'

,

Em sue case existem

vid�étças q��bradé!s?
Disque para fone 27'7 e a

,

Vidraça�ia t��oinhas Ltda. a-,
I . � ',.

tenderá com prazer a domicilio'! ..
'" ...

LIN6iBIE ETAM-
�de fa'ma mundial,

I ',(' ,

distribuidor exctuslvo
;Y

- '; , •• " .', "

,

CasaErlita
,., ..;.",

.. _.

.' oi ,'''____ �. t ....,.

(', '
.

,
.

COMRRA I E VEND.A
, O.E IMOVEIS

Tratar Com o sr. Ricardo de
Olive.ira, em Tres Barras. . 2�

,
'

·Molduras,:-"
Uma inffnidade de tipos a

seu agrade preço de J.abrica.
. só na

Vidraç_dri:;" Canoinhas Ltdoa�
....... � '---: -,

-

Tem
�

b'om 'gqst,o?
Tffme Café,
16-l"

.: 8ta. Tereza
.I

José Zadorosn-y
_. GUARDA-LIVROS

Reg. N. 0452
l

� CRC/�C
,

aceita esc'ritas avulsas, contratos,
distratos e alterações sociais, re-,

gistro de livros, firmas, etc< .

.

PAPi\NDUVA lx

Emoldu r:açÕ9S!
Quadros Santos, serviço

,>p'erfeito e gé;l'r�ntidn. ," o

� :", ��"
'

sÓ Íl�' )'
..

,.' .. ,' >Yldr�çar�a Canoin�as i, I:;td.,. '.,
....
;;'.. ..

',.
� ':;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

,
-,

\

r

/.
/-

16-8-52

Ministerio . .da Guerra
,J-etnta de Alistamento Militar

. de Canoinhas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Classes de '1932 e 1933

I - De ordem do sr, Major
Comandante do 5° Batalhão de

Engenharia de PortoUniilo, pu
blico .que se acham. convocados,
_para serem incorporados em a

,gosto de 1952, conforme editais
distribuídos e afixados, os cida
dãos eonstaraes da presente re

lação, para- as da tas' discrimina
das neste e .unidades respec
tives ..

II -;:- O� que não conjparece
hn:i a 'inspeção, d�}poca geral
(Refratarios) ou hão alistados
dessas classes, devem "ápresen
tar-se nos dias '26-828 de ages
te de- 1952, para serern.inspecio-.
nados e incorlfOI'ado!-'". '

'

'1'. ,_ ••

".' .'

.. 1 � R��s.ãC!>o,do&, convocados: ,
'.Pa.ra 5P B.utalhãú de Enge-
nharia. .

I .\
Data .'q�' apre�entação: ,26 •

•

30 de' agosto de �9?2:
.

Alcides Bueno de Oliveira, A�
Iíndro Bra'sm; Paz, Angelo A
vancilSilvério; Antonio bama
so dó Agostínho, Antonio Kuch
nir, Antonio -Stocloski -Topo-.
roski, ;'Ary Paulo Wiese" Augus
tô 'Bagevici, genvItidó Ribeiro
Guimarães,

. Claud�o.n6r Jãé'-,'OlÍ'"
veira 'Pinto; Darci Romig."<Para..:
ná, David-Antonio. Cerniak, Dir
ceu Casemiro Ca.t�s,. Eumil Dio·
ci Camilo, Etlrico Osvaldo W!!g
ner, Ilidio Trindade, "João'" JOI;I
quim' Herbst N_eto, João l\ÍIaria�
Rtimpf.· João' Ostró'>Vki,

.

José
João. . Alvino Mend'el,. -Leonor
Neppel, Leonidés Rihcão, Leo
nidas Ziemann, Lourival Alcides.
Burgardt,Maximiliano José Kla-

- hold, . Metó<j,io' _]'YHreJ;ki, Nilton
Ziemann, Pedro .Atner Gonçal
ves, Rodolfho Koch, Vadico Ba-

.

tista, Vicente Dambroski, Wal
tlemiro Telxeira, Walfrido de
Sá Ribas, Werner Mundt, Adão
de Almeidl:\ Pereira, Alfredo Be
chel' JunÍor, André do 'Nasci

mento, Aristoteles Rosa do.s San-
tos, Frandsco Abúda, Lauren
tino Rafael Rib$!iro, Moesés Car
valho do Prado, 'e' Santinor de
-Üliveka. __

2 - Para o 20 Batalhão Fer
,roviário de Rio Negro.
. Data de" apresentação: 26 a

29 de agosto de 1952.
Nestor Jacinto

G o v erno

.

. �O
'

Cidadão; Pau I� Ritzmarin:
.

Juiz de Direito
\
em Exercício "da

Comarca de Cauoinhas, Estado.
lIe_�,anta Catarina, na forma da
lei. etc: __

O I
.

A '1' d '. Faz, saber aos que o presentee egacla UXI lar e virem, �ou .'

dele' coúhecimeiito
-

ti-

Polícia' de Canoinhas verem, que -tendo designado o dia,
vinte e uIb (21.) de agosto; ás 11·

AVISO N. ,4- horas, lia sala das audiencias, no

'<Ycidadão Edgard Perdigão Pe- Edifício do Forum.. para -a aber-
, tura 'd�' 3';:. sessão ordinaria do'reira, Delegado Especial de Policio, Trihünal"ido' Jufi desta comarca,no uso de suas atribuiçõ.es, .etc.

. RESOLVE dentro da ação pre. no corrente ano e havendo proce�
.
vênti\fa',' 'ãtnn ,de' ev'itar. ·cnmés.:'e ,.ºj�� f,\,� �2r�e�p do� _iur,!d9� qp�

deverão serVIr na mesma ses.o�,

garantir a seglÍrança individual, forapl sorteados os seguintes':!.
'

proibir a detonação de arma!;! de
fogo nos perimétros uibllno e suo 1 ' AtbarIo: Voigt . 2 Alvarõ _Ma ...

burbano ou onde pO!;lsa Correr\.pe· lon - 3 Adolar Wiese ,... 4 Ana�-
rigo de acidente com os transeun· taêió Buba - 5 Adolar Stratmann
ies, ficando os infrati>res sugeitos 6 'Benito �Gastão :I�astos" - ·7 Car�
as determinações dos artigos 49 los Sadivech • 8, Deodàto t\:de Li
e 47 do Decreto N.l de 18·1-1939. ma -- 9 Ernest.o Graipel - 10 Gil.

Ganoinhas, 8 de agosto de 1952 ,berto D'Aquino Fonseça - ,11Her-f

ED-Gt\RD .p_' PEREIRA cil�õ Dama�o da Silveira - 12 Har.
ry Schreiber - 13 João da Cunha
Bompeixe - 14 João Fontana Ju.�"'"
nior - 15 Ludovico Bora . 16 Mi ...
les Luiz Zaniolo . 17 NarC.Íso Bart·
nick - 18 Nelson Scheidemant&L
19, Osvaldo 'JItevisani· 2G Utto
Friedri'Ch e 21 Rolf Walter, a to·
dos os quais,. a cada um de persi
e a todos os interessados em'-geral;\
convocó para comparecer á sessão
do Tritunal do juri. tanto no refe-.
rido dia como DOS dias seguin.
teso enquanto durar /a sessão, in
correndo. o ..i.urado falt.oso na muI·
ta de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros),
p_or sessão, alem das demais. pre-

Decretos de -4 de agosto de

vistas emJeLOutrossim, faço sa· 19�!�edito 'Terézio de Carvalhober, que nessa sessão; serão julga· .

Junior, Prefeito Municipal de Ca-dos o.§_processos que ,se prepararem �

em tempo; E ,para que chegue ao' noinhas, Santa Catarina, no uso

cenheciÍneuto de todos, mQndei de suas atribuições, resolve:

pas�ar o presentê que 8crá afbçado Dispensar:
.

--,-

,

no local do costume e publicado 'na De acordo com o Decreto lei Municipal, Padrão T, do Quadro'
forma da lei. Dado e passado Dés· n. 700, de 28.10-'1942. ," Unico do Municipio, para slibsti-
ta cidade de Canoinhas aos :vin- tuir Ivelasio Coelho, oucupante

d
.

Ih d Moacir José Lemos, Inspetor d Fte e um e JU o e !'pil noveceri- \
Escolar Municipal 'Padrão' T,

. do -(:Jp cargo e A�eI1te �.lorestal, �tos e cincoenta e dois. " Quadro Unico do Município, en-
. ,- - _I

t' Quadro Unico do Municipio, da
quanto durar -o seu afastam..ento, .

. Eu, Zeno B. Ribeiro da: Silva,' função de - auxiliar dos serviços "-t

E
. -

.

b á contar de 4 de agosto de 1952:scnvao- o su screv.o.' interinos da Prefeitura-, para o ' "

Paulo Ritzmapn qual fora" designado""po.r decreto Prefeitura Municipal 'de Canoi:Euclides dos Santqs. Juiz de Direito 'em, exercicio de 5, J.·u.'r;lho de, .1952. nhas, em 4 de agosto de 1952. :,
Canoióhas, .30 de" julho dE: .\

"

1952.
'

, . Confere e dou fé. Designar: ,> - Ass.; l}ene:dlto ".:rerezio de Car-
Benedito Terezio de parva- Data s�,pra,,-

'

/" De acordo ceh1 o Deereto lei valho .Junior. ;, • pr(;:feito.
lho Juniói":' ":' "i..,. � i': "tO E'sçriv:ãO: Zeno, Ben.é_d i to, Ri- n. 700:"de 28·10·1942,

. t

Osvaldo Ferreira Soar6s'
Presidente da J. A M. Ix beno da SIlva. Moacir José Lemos, Inspetor ',Sec'rWârio._" � /' '_ I .

,"
,

�. _

� .�.:-�:.:. �. � /

T�iJ>. .jT,�:'�:E�J,z:'�t<-',-,;�..

-

..U-·D' '''�'�;:�M'''___·E-L,�H�':.O·";·�;-� <IÍ ,,,,,'
< l-.' '.'

,
' . .

,

Portarias de 22 de julho de
1952.

,

Benedito l\:rézio de Carvalho
Junior, Pref1Íto Municipal de Ca
noinhas, no uso de suas atribui-
ções, resolve: <;

��

, Conceder licença: ,

De acôrdo com' art. 155, do
Decreto ·n. 700, de 28/10/1942.

a Edcny Coelho Domenico, pro
Iessora comptcmentarista, padrão
J, do Quadro Unico di> Muniél
pio, com exercício na Escola Mu
nicipal de Rodeio, distrito de Pa
panduva, município de Canoinhas,
'por trinta dias, para tratamento
de.Jsaude, a coóiàr do dia 1. -de
agosto de�.f)52, .. -

.

,

ti e s Pg Ii 8� :
._,-

'De acordo com ó art. 89 do
Decreto. n. 700, de 28/10/1942.
Pedro Domenico"p�ofessor. Í!u:;

Delegado Espe.,!?ial de Poliêia

Aviso nO 5

O cidadão Edgard Perdigão Pe:
reira Delegado Especial de Policia,
no uso de suas atribui9ões, etc.

RESOLYE,pl'oibir aoS s(s. pro
prietarios..e motoristas de veicu
los de carga, o transporte de pas
sageiros, só podendo transportar
passageiros os) veiêulos de trans

porte coleti vo que· tenhanlsatis,
feito as exigencias do. d��eto fio
lA de 3/11/1939, puhl. no Dia1'i9
Oficial do Estado nO 1.631 e as de·
termin3ções do art, 57 dofdecreto lei
nO 3,651 de 25-9-1951 (Codigo Na-

, cioLialdeTransito)' êainda de acor
. do com a Têtra "d" da Portaria n° 26

Com apresentaç�o no 5'013a-
de l3�11-1951, 'do sr. Ipspetor Ge.-'talhão de gngenharía: rál de Transl,to do Estado ficando

Joã'J Manduca e' Waldemar, os infratores sugeitós as penalidadesPeres de Oliveira. impostas pelos decrêtos súpra ci-
3° - Para irÍspeçãc>,de safIcie: tados.

ij,uy Alves Affonso, Pedro Vi'êi- Canoiohas, '8 de agosto de 1952
ta de Alvarenga, Jose Pire". Ba- Edgard Perdigão Pereira
ti.!ita. Vitorio Rodrigues da Silva Delegado. Especial de �Policia ..
Sebastião Hening, V1'tor dos Pa�-
sos, Otavio Beira Kalinosld, Ju
-lio Vicoski, Victor Becker, .An
tonio Ribeiro, Graciliano Cus
tódio dos Santos, -Jorge Feuei.
ra de Souza, Jusé-: Carlos de
C'astr0, Laàdelino. Gomes, Luiz
C ardozo, Franciseo Pilocelli e

\

M u ni C i _p � I GOVr�,��i�i;L
Dé acordo co� o "art. 155, do MATRICULA DE CÃES.

Decreto n, 700, de 28/1,0/1942, ;, - t' .»
'- De ordem do sr. Prefeito Mu-..

a Maria Julia Santos, professo-
-

.

nícipal, lembro,' mais uma Vf?:
-ra interina, não titulada, Padrão aos' senhores proprietarios de
I, com exercicio na Escola de Cam- cães que, de acordo com o Cél:pina Tamanduá, neste Município, digo de _Posturas, baixado pelopor dez dias, a contar de 1. de Decreto 'l).o 40, é exprésamente
agosto de 19�2.

'

.' proibido .ter cães" jJ. solta sei;n
Prefeitura Municipal de Canoi- açaimo'(focínheira) E' coleira com

nhas, em 29 de julho de 1952. a chapa de matricula,
metro urbano. '

.xiliar Padrão E, do Quadro Uni':
co do. Ml�icipio, para substituir
a professôra regente. da Escola
dé Rodeio, durante 30 dias; a

,contar' de 1. de agosto .de 1952.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 22 de julho de 1952.
Asa.: .Benediío Teresio de Car-

valho Júnior., Prefeito.
Osvaldo Ferreira Suares

Secretário.
Portaria de 29 de julho de 1952.

Conceder licença:

. \

Tribunal do. Juri
E'O I T A L:,,�

Decretos de 1. de, agosto de
1952. (
: Benedito Terézio de Ca;vaiho
Junior, Prefeito Municipal' deCa
noinl1as, Estado -de Santa Cata
doa, 'nó' uso de suas atribuições,
resolve:

Serão apreendidos, a partir
. de 18 do "atual, 'os cães que fo�
rem .encontrados '

na rua seiii
açaimo f" "coleira com � chap�
-de matricula, " '-,

. .

. ,

: . -"(' �) (.. -'
...�

Fica, portanto.ibern claro que;
". Sórnente cães devidamente) mâ� .

Exonerar, a pedido, triculados, com açaimo e cha-
� • -De acordo com o Decreto lei pa . de matriculãj- �a coleiralPó
Q. 700, de 28.10}942., "" der:.�o percorrerclívremente n�
Maria Gloria Hauen Romais do

'

perimetro urbano. '

cargo de Professora auxiliar Pa:
.

Quando forem apreendidos
drão E, do Quadro Unico do Mu- cães c-em ehapas -de=matrtcula;
nicipio, com exercido na Escola serão avisàdoã 9$ propríetaríos
Municipal de Palmital, a contar' para pagamento das multas é'
de hoje. 1. de agosto de 1952.' despesas feitas, cOIfl•. apreensãõ

,

. -,

e manutenção dos 'aÍlimai-s,..de:R e .a dm i t i. r.' pois do '"qué' 'lhes serão restitui;
" De acordo COJ;Il, os artigos 76, -

,; !lOS. ,�. '1,'> , "..'
.". ,�."

77 e 78, do Decreto lei ,ri. 700�_, O:s cães não licenceados quede 28·10-1942., forem apreendidos serão elimi-
-'-:-Terezinha Rauen Romais cbmo nades, pela fórma' que conviér,
pr9fessora auxiliar.�a!!rã'9 ':E,:du ·:.e ,d'eI}ttp·.ge .tr�s dia's os inte:
Quadro Uoiro d<;)._.Muníçipio, pa- ressados não cpmprirem, as exi�
I'a ter exercicio na escola Mixta gencias legais.
de Palmital, fi cÓl)taf de hoje, 1. Qualquer cão �atadldo. d. hi....de agosto de 1952'.

_. drofQbia (raiva) será .!:!leminado
, sumariamen,te� ,

.'
<

•

Portaria de 1. de agosto 1952. ". .',

O GQ.vêrno Municipal espera'
contar, çom a colaboração de
todos,- pará �iÉ:I (:!umpriI:nentp \d�
lei, que visa não só evitar es

tragQs e_:prejl,lizos càusados pe
los cães, como. tambem o bem
estar de 'todos os citadinos. '

E para conhecimento de to..
dos, laypo o presente edital qu�
sétá afixaao nos lo,cais -. de cos�
tume e :publicado no jorna.l
«Correio do Norte».'

,

-Prefeitura Municipal de Canoi-
nhas, ' em 1. de agosto de 195,2. Prefeitura Munieipal �e Ca-

Ass.: Bé'nedho Ter.ézio de Caro noinhas, eh} 12 �e aglilsto de
1952.-

valho Junior ,Prefeito

Conceder lice�a:
,De acordo" COQl b árt. 167, do

Decreto lei ri. '700, 'de 28·10·1942.

a Ivelásio Coelho, ocupante do
cargo de Agente Florestal, Padrão
T, do Quadro Unico do Munici.
pio, por 24 meses, para tratar de
interesses particulares, sem venci·
mentos, a contar de 4 de

-

agosto
de 1952.

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretârio.Osvaldo Ferreira Soares

- 'Secreca'rio.

Seu' Material Escolar

procure na

. «I-MPR·ESSORA»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi' si' u n A'DÊ:
/

O primeiro jogo
.

do=csmpeo-
nato da 'Liga Esportíva" Cariei-
nhense, disputado" domingo dia

EO"IT""A, l
c

do_ poeta gaúcho Arnandío Bicca assini-'d'efine .a saudade: 3 entre as-equipes do Canoi- Ç'\ Preocupa' o o ...
_

, s ' nhas , e América de Rio dos Po-,
• ,(Co,n,clusão da "la. página)"Saudadê é coice 'certeiro �. -

h ...:.' d 'João Baptista de Góss, Escri- ,

"
' ,

,
' , ços nao c egou ao �""rmmo ,8 dêração- do Mate e por. inter- ,Do" tôrdilbo'. � "'confloan'ça' . � .

't A' 25
.

to: vão de Paz de t-P�la Pereira.:ue '\ pnrneira e apa. o� mmu os , me'dto =dessa <ás Cooperarívas o

C d' d . '-.' de Tuta vé
.

d
-

I' Cànoirihas Santa C tarina :
,

"'U

onna a e
.
vaca' mansa " e uta �enCla ,0 esqua rao a VI- ftnanciamento .Indíspensável ,à

"

Punhalada- tra.içoeira rubro por 3 a O, que atuando Faço saber que pretendem ca- safra ervate ira.
'

.

, '

, .
'

em forma 'admirável ameaçava V ld
.

o C autchichin ''''
, Q"le, embora á gente lião queira, .,,'

' sar-se a emir r _: . "', O Cons:elhe- de Administra-
< constantemente 'a .rriéta amert-, Antonfa Cordeiro. Ele solteiro - '

id d d
'" -

Deixa, a rnarca por lembrança". cana, quando 'surge,'uro- empas-' operarío residente ne�te Distri� fçao v��, ,ehn�Jlt Bfl, o gran e� es-,
• <; r, �_ ,'� _ se en.tre os jog_a·dQ.r�s do' .Amé- to nascido em 'I'rés Barras <d.€ls,. °brços, Jaf. a .res mtezdes, Pfar.a. '

. " bí 'O d N' d '

. õ ter o 'manCla-man 0 a sa ra.
,_. ANIVERSARIAM-SE ,rica e: .o ar itro sr. 'a Y: a er, te Estado, a 4 de agosto de v: "

" "".� ,'",,' que ,insultado por um atleta te- ,/1924. Filhó. de,Basilio Crautchí-

HÓJE::-:,Hgpório�ii�ho do
. DIA. �O:- Charles, filho do ,ytf-que expulsá-lo do. �ramado:'" ehír, e de Clara Cnautchichín. Ela,

sr- João Maria Correia, re-' sr. Ervino Wjese; sra. Nazira "Com gránde , surpresa, a, assís- solteira domestica natural e re-"

.sídente em, Tôldo; 'Daylno tsposa .do �r. jo,ã9 'Selenie; ��n�iapr�nte a9-E$��d�'U Mu· !?idente'çLeste Dist;ito. nà�cida á

'ltoq�,.#lho". do .sr, Wâ1fri� 'Ingrid Elisabet, filha'�ràú' sr. ,�WSIJ?ar VIU. tc.da a eqUlI?e_ do A- ,12 de j�n�lO de 1933.:Filha 1pgitJ-,
- ,

, .... '_ ' � .: menca retírar-se dotapete ver- ma de Arlindo Cordeiro e-deDeo- .

do .Gonçalves.·' .

"' ,

, Leo F_r��nd; �ayme, f!lhC? do, (Jé, de.. nossa ç�ncha de esportes." linda C.Qrd�ij·o "de' Mello: Quem
� _,�AMAN:HÃ:� S�a. CaÍ'�Unà, sr. Leopoldo Buba; sr. Do-,

'

Acretítamos que somente a pre- souber'de algum ímpedtmento.g-
'

'·e,s.J.,o",sa do 'sr. t�au,r:<o: ,.M'u'.''-ller,·,·' nato Haàck. .

,-

'cipitaçã'O do momento impeJiu�" "'.
' .......

-

P' .L.I ,.
' , " - • '

�®®®®®®@)@®®®�,.®�,o o o o o .'f-.Zl®@)®®®®®®��®®��
l\1á:ristela, ,:filha do' sr. Hans ,'�' '1

.

•
o quadW am�ricaJÍo a tomar tal :rxt .

..__, " ffi
; .DIA- 21:- Alberto, filhp,do atitudé contrária ás"�'sua-s ma- � " --.:" '

I�O�itti.·'.-:-_· -�'� ,,',': �, ':'('" �r-. Miguel ;bu�e�; gef\7�sió: nei:lis �spo�ti�as,., rílan�id�s.',8:t� � -V' S'" pre,tend'i adqui,ri:- ,u� Rã,di? pà!a_iu�, :
.

!' D.IA:}
.. t..��.,. �rª . .f�a]qllra, e�- .. f.\lho do sr.: W111y Pnebe, �nt�:> com .1n:pe,caveldlsclphna. �, . .... acumulador, p'llha ou m.lxto :

.

'

pos� dt)! s�
.. '.C�,rlitÔ.' .e.rautche-:- .. 's.

ra. ,Odete, esposa do' sr. -A ':Junt-ª--., dlSCIp�lnar d:u cnusa·

-I
' ..

f,

I
<

'.:' "I' â' ? ®
"

.
'. ': . .,.'" :

.

_.,., ..'. .

;
,

<g�nl].a �o Cano�nhas_, fIc�n.do o : .

./ �\ra_ uz_ e acurnu a. ?r :, 1&Y"-

c�eI_l, .- DIV'aIr, _,f�lha ,d� �r. rIr,.. Oady Nader. América com ,2 pontos perdidqs, o
,_

'_
_

® ...

.

mmo ,de fal,l:la e.::---'Sj)v�rj �r. DIA 22:- Sr. Antonio Lean- """'�. x x � , "E�tao 'esco!h-a "entr-e as já çons-agÍ:ad�'� màrcas '1N�J.sop !1z�re9o_,CQutiJlho; dro Gonçah:es. ". Na pfélirpi��r, (;l,América ven- I �, < . '.

' ,>'. .

.,

;.-

" DIA, 1�':- Sra� ';Norm:a,�'es-:- '." Aos '�nlvers,arianfes, /�eu requi�e �,e �,gpjrantes do �Zeh'lth, Terei�"n'ken" ,
.

posa dQ ·sr. Dàrey Wie�e; -
nos- l'4�ls Querl-do' por-'3 a 1. Oa, � .

.

"�
Jorg'.e RJeardo 'filho' do' sr. sos 'efusivos paraben�. -alvi-rubros �.ntraram em"c,.!'lmpo : ® .

1"n.v·,',ctu'S"· '," M':' 'u'I::I'a" r"d.',·,'·"'_, "',]0/' •

,;"
_' '.;' . cbm apenas ,7 homens, porem . ,� ,

, ®�lv�:o . ,M-allonf.: E_r:n��al��j .' , '.de�ido a il:gali?,ação�.,cle�8!g',uns. � ..'
'.

.,.:--- ,

�fIlha d,o �r. Luaqvlco_ Ple- atl�t_asa�eneano� pe�tea L,E.Ç;, @' K-j 'kOC·
::

S e til'� ,

< '.'iNascimentos· m.me vencedores ��B; :pugP9:, � , ,;�'
,

, ,,®

sr.A!a����::�idf�:!�s eO J:r��� pe!'deram ,o� If�ril:t��a pa!ti��, I Mu rphY:�:{jtbLpho'rf -\ .. ·,m
E'xma, espQsa,"'-com o nascimen--

. Dórri}hgo dia 10, a,.pr�clám0s � T k' (' j'-
"�

.", .' '\
" .�"

te, a 26. de julho p. p; de úma o segUl!do.j,og.o. disputado�ntte "�' e ' el.espar.·· p 'aut,brnQv�j�)'.;c ��..
r

robl,lsta garota! ,que na""pia ba:" Be:a --:VIsta e Ip_l1;:�nga. � Oc.e�q(la� � .

" ,d" ',-

'f �\,tistna,� re,ebera o nome, de Inês. drao c,�m�Edado póç,.Acaclo a·' ® é :seU: p'ref,erÍâo., em. exp·.,osição e

tbafou a"'1íssistencia pt;Jo se,u de- ®' ,-:,,�:
'

""'- �aria de Fátimà, épQ no-' 'sempenttct, A par'tida julgada� I� 'i' ,'pront'ã e-ntrega n.a: c9sa�,
'

, ,lo
me da robústa menina que a fácil péfds alvi;ceJestes foi cIura ,o'. � / '�,

"

" ',,"'" " '(" ,@
H do corrente','veio engalanar o de r@�r.'_ Na primeira fàse ven- : '"

"-'-

LQ'U�R"E·�TR.'O·
.' '�SU':'B 'A �- ,

. lar do distinto casal Dnà: Maria ciam, os toldoanos. por 2' tentos, ® ,'o
, � , ,.1��

.

':.', t\_, '. '�de Lorrdes-Dr. Reneau C.ubas" a O, So�e-nte 80s,2:0 �i,nU'to.� Jq ,�: :':' _ ,'! '_;" ; � � "

'

.

,-<
. �,acreditado médicQ. l' :'� --: :s@g:undO 'temp0 �ds l<pl'rangmstas €i, Ca�omhas _Rua Paula Pf'.IeJra. .c;r�lefone 275 /,�'r-

A's no�as cari�jnhensés nossos çQ�eguiram -,transpa!!'s.8}-" a cer,-" W®®€i@®®®®®®®®@-]®®®®�'í'l®®®@®®��\®®®®,�®@®®@®®®4� ,

,para,ben,s, b�m com6' radadefesa oo.BelaV.'sta,ma'r",' ,'I', "
, """

aos seus c'ando três ten-tQ.� iS�guiàos, logo .

do, 'pro'.5seguímento, 3D çam_peo- I '" t "" Xi X
'

X .

..>:<-
, digm)s progeniTores. y .dep'Ols, (J (lJuarto e ,)ÍltimoJénto nato da I:'EC, teremos mais 1,"'" Aó c.otJtrA:'.j? do que. pubUca--

,r---.......------..---I-----..--_-_ da tarde.' Por 4: a: 2 portanto. ma sensacional peh.'ja ,,'Trata·se',
.

mos' enl ',;russa ... ultima crônica

venc�eu O Ji:>iran--ga e� par�i�a da
� par;tida ;eny;e, C,alloiphas e..,.

1 eSR,0rli:v�, .0' 'sr .. Milles
. �aói010 '

e?�,g,_ dissemos' aciITl,a,.�?ito dI." T��.,sjBarr�s, an:SlOsame�te es� �Ie-e�ta' ej'Ing:it"ld? O.S ... de. s.t.�nos. çaflCILe que somente 8', flbra qa ',perada, pOIS reune, em "sl-g.ran- LEC- legalI11enie.-con:f0l me _es-
rapaziada de 'Tito, >ql'!é: não es- 'ee ,base ,áos., elu�es Iitigaí1tes; tjp)-lla",os esiátutos oa mésrna e

: mor�c�,1:i um �i-nutq-slq;�er, con- P8,ts dos 'cl�?es partjcip�t�s so- 'I" e�t�. tra�alhanªo,cdm a!ineo p�- ,

segUIrIa o que consegt;!lram, A- rnfnte o Tre:;, B:;l.rras �o paJ- los lnteressel3_d,a ma.ter".canol�
,

'

tuou a contenda o sr. Alcidio ,ticípou e'?, cur_:_i.osidade_...?m to1'- ,I �he,lis�: Ba�al):J.a'd()r incansáyel. .,

. Zwiole desincumbindo-s:e mui no do e.sq'uadrao' a seTcHpreSE'n· lmpa,rcIal, era o homem que o
.

,

sati8fa.t�riam'ente;"-de s�,� missão. ,tado piJr êKalempa é �e 'gmnde esporte j d-e-: nossa t-el"'3 reque-
�

..

. "'''''.
x x. x

-

e o E-stádió Artur HiI3às será da para tã0 importante cargo.
Na pl'elirílir{�r'entr� 'as ";qui· p.equeno para abrígar os_ afic-, x x x

pes de aspi,rantes dos dois esqpá- cl.on,a�os df:l esp?r�e bret�ao q\lc ' Os Clubes de 'Woley de' nos-

drões;venceu o'fpir'anga poi'7 à 2. afltllTao para asslstlr a contenda. sa cidade estão, se dedicando
. x x� x ' !)ara ,.8 realização do, "Torneio

?
x x x' -_

., Acaêio Ptréira pediu demis':, de ,\Volley" entre todos os' clu�Am,''a'nhã em Três Barras, dano '" .'

são da- Liga Esportiva Canoi�. bes '€itadinos, patrocinadoJ pela
ilhense; ao que soubemos não: Tricolin.' As partidas 'dêverão
pretende r�tornar a seu pôsfó" seF r:lisput�das aos s�bados, CÇ>c
'mantido "desde a fUD"dação' da laboremos' pa�r.a' um feliz êxfto

Liga, $obrec<:lrregou HS funçêies o ,de' torneio�9i�' '-OJ wolley em
,atu'al pre3idente, sr Mil1eS-Zaoi(;- c:anoinha!l'mere'ce melhor aten� ""

-lo até as ptóximas "eleiçõ2s a se. çãi.) ,t; rnai0l' (.l'!vulgaç,�o,' .'
j

rell) fea1iza'dn.s, no p�'óximo mes'. (
"-'

.

-, r' OBSERVAOOf:t:'
.... -

,'" ,� � "'.� J'" '. � �."

cuse-õ' na'form;::- da. .,l�i. Publica.
do em meu cartório e no jofhal
«Correio, do Norte», _, , :

, Paul;' Pereira, '9 'de-'a'gostô de
HIS�.

'
'

,

João' Baptista de GóS!
EscrIvão::'

�

'BOl1,alJ'ET' :CL.UB,
..,....,. .:k o,, '\-

•

�

,

C ::�':N .:V "I � 'E � ,

São :có'nvidadas:tls, exmas.
ass'Qcíãd�,s do -,Bóuquet e�ub'

.,pàra -a> -retlJliãQ �)iêr r�aíi-.

za'cjã: em (iâta de.] 19 de c:ot- .

'ienJe� .p-�las .�;e� horas; na�sé-
de· 4,6 ,Pluo CàpÓhíhense, a�

, fim' �e."e�egeremla ...nov,'i'Dhreton�,,� com- ,m-anqilto' para
o !'pr�óximo �x�rcicio;

]

\
;'

,Á:Di'retoria..
'

:t. -"', ''1

Clube/ Câ;noinll.'ertsé
"ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

_

"
,_ '..:, -K

_

-

� �.' "

"'

,.' _L
_.J

" ,SãQ convidados -os,. senho"'res àssoeia'dos
.

para a

Assembléia Gêrãl Ordinária, a êer Tealizad.a em sua
s�éde� .�9cial, dia. t" qo", correpte, 'pe_lé!.s ],4 115-,:, cOLil °a

",
" ' seguinte ,ORDEM DO 'DIA:

v- •
.

.

Elejção da .Nova- Diretoria 'e Conselno Fiscal,'
ambos PQr- 'térm_ino de mandato. �

Gbs:,':�· ,Não,' _ha'verido nú�ero lega( a -Asse�'TIbléia fun-
�

}f
Gionará

.

meia hO�9-'< após. a primE:ira cónvocação,
"

1 � com .qu�lquer búmerp, de só�ios, ,de acordo com
"

o artigo,: 28, dos Estatutós Sociais.' ,+ ;

2x
C,anoinhas,. 8 de agostõ, de 1952

� l' ,

ITHASS SELEME - 2Q• Secretário

.' Possúe ',-ca-chor,ro' de esti-
� ._�: . .

.

'mação? teia então �ó. edi-
,í�l publicado neste-Jornal,
_ ......-.

...\
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