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".� Qua�-do nos
-

apPoxima�10s",,",do' joinvHe-Flôrial1Ó'p0liJ, óbra' qu�
termo db 's:egu?id� ano de" go':, d�saffo,l1."à decantada, cãp�cida
verno d-o' sE. Irineu. Bornhaüsen :', dé'''de -, Nereu '

e -8._ inércia de

é justo voltemos �s'Qlhbs',ao' ca-, -Boabaid, há .pouco inaugurada,
minha percorfido;' analisemos a' ,

já entregue ao hafego; queriérn
atuação do verdadeiro 'éstadísta eles obras inicia dás e conclui
e cotejemos as aleivosas acusa-v

'

das no Governo de Irineú: eis

ç,ões de seu§ 'âay-ersáJiús com, o ' dois Grupos Escolares em Cha

que de cOl1Ç!retc" de.palpavelfoí pecó, um na, séde outro no Dis
realizado J,l.esse, periodo realmeri- triro de Xaxim, eis 8. Escolas
te breve,

' - '

Isoladas, 3 Escolas Reunidas, L

O. baí:nç!J do primeiro ano
Curso Normal Regio,nal e 2 Cur-

empolgou' e entusiasmou o in- s�s �omr:le�entare::; em Chap�-
conformadó pessedismo. As eas- 5?' .

EIS, ainda no ,gral:de MUl1l

sandras da oposição, ps homens CIPI? do Oe�te, no m�s.mo Cha-
ue haviam passado pelo govêr- peco, esquecido de muitos g�-

�o quasi em brancas-nuvens, os ve.rnos, o Quart?l da For�a .pu-
Aderbais e' os Boabaídes do pe- bh�a, a. Del�g�cIa ' de Policia e

ríodo anterior, viverárn mornen-
' a, Cadela Pub�lca, todos e� fa-

tos de júbilo ao
, eonstatare�m

se d� c,onclus8o,. sem, ftl�r _?05,
que poucas" realizações assina- predlO�. da �adela Pub.lc.a � ��a"
lavam o 'primeiro ano de go-

Coletoria Estadual de DlOmSlO

vemo. Inocentes' e 'ángelic�lis Cerqueira, na fronteira com Q

República Arg'entina.
'

chefes pessedistas não percebe-
ram a argucía.t o tírocinio, a vi

são e, sobretudo, a experiência
do homem de negocies que, não

conhecera fracassos e' que se i

niciara. no'governo com ilimi
tado crédito de confiança que
,lhe abrirá o povo.

.

,
�

E' obvio que-'o Govêrnó., de
Irineu não poderia 'edificar" o

bras públicas sobre .a areia PlO

vedica da, desordem financeira

e'do� cáos administrativo em que
" l,

encon-trou,,(') Estado,' Paciente-
/

mentes -sern açodarnento, sem

precipitã'ç6es,'" Irineu consumiu
todo cf primeiro
ano tomando

real
"

Estado, recupé
rando o Qt'éd_ito
que fora' perdido
por obra dos
seus '�ntecessC
res.reponde ver-

Hoje, ao nos avizinharmos do

segundo aniversário de uma das
mais fecundas' administrações'
que Santa 'Catarina em todos os

tempos conhéceu, o panora.IPa
é diverso. Realiza'ções ás deze

nas, atestam a cla'r,ividência, o

tino adrrihüstr,ativo, o espírito
público, a hQnestidade, a' capa'
cidade' re.alizadora peculia,res �

Irineu. ,

'

'" "

Se passarmos para o municí

pio de Concórdia constataremos
à construção do Grupo Escolar
de Seara, a: criação de 5 Esco
lasTsoladas,' 1 Curso Comple
mentar, a reconstrução da Pon
te sobre o Rio Rancho Grande,
na estra da 'Concordia - Volta

'

Grande, a construção da Pon
te sobre" o-.Río Alto-Veado e çlO.1
Posto de Saude; a construção
de grandioso armazem de trigo,
erris acordo com o Governo Fe-'
deral. '

'CAIXA"'POSTAL, 2

, Seria f�sticlioso enumerar, mu-'
nicipio .

por ,municipio,.:do Oeste

Catarinense, as obras reali,zaQas
no periodo de Irineu. JnfeÍiz,
mente não dispomos de. espaço
'para enumera-las todas numa

edição. E' certo, en,trefanto; e

::\_
lrineu em dois anos realizou

o, que' parece-ra iqtpossiyel,' 'ir
réalizavel -B9 reínaâo do' sr:-:rq:e-

• 'Cr.e4.. Rr.mos'.�,a!i> gl:)\�erno Ader':
, bal�BÓabaid. " ,

.

'
.

Deputados Federais 'em
Os ilustres' deputados Iederais. .de que, o dr.' Aroldo Carvalho.'

eleitos Rela, UDN de SantaCata- Diretor do "Correio do Norte",
rina, 'Drs. Wl'lnderley Júnior, Pra" quando de .81,1a estada no Rio� em

cido Olimpio de Oliveira e Jorge fins de outubro, solicitara 'fosse
Lacerda, visit.ararn a nossa cidade apresentada emenda visando a con

nos dias sete e �ito .do corrente, cessão de auxilio ao ,Colégio, e,

recebendo, 'então, significativas menda essa apresentada pelo De
ma uifeetações de. apreço de seus \

"

putado Wanderley Junior e subs
correligionários ê 3migos� "

O primeir'O a chegar' a nossa

.:'terrá foi o, deputado -Wanderley
.Tunior 'que 'percorreu. demorada
mente, o Hospital Santa Cruz.' o
Ginásio," a Associação Hura I, a

Cadeia Pública,» a Prefeitu�a MII
.uicipal, o Colégio Sagrado Cora- ',
ção de Jesus e outras instituições,
Á direção do Hospital e do Gi

násio' o representaute do povo ca

tariuense solicitou elementos para'
pleitear, no 'Rio; 'perante o Gover:�
no Federal, verbas para a conclu-

'

são do Ginásio e do Hospital. Ten-
'

do "obtido todos os elementos que
solicitarà, tais como, fotografias,
comprovantes, etc, prometeu/ o De-

, putado Wanderley empenhar-sé a
.

fundo pnra conseguir <i _il)mpjado
auxílio do Governo' da União.« �

A's Irmãs dó Colêgio Sagrado
Coração de, Jesus o', deputado
Wanderley ,J uuior levou u notícia
-",

-

CiDe "Verà Cruz"
APRE'SENTA

HOJE-:- A's 20,45 horas

Através, do Furacão
com Broderick Crawíord e

Ellen Drew

continuação do, seriado T

Qu�drilha' do DiabO:

ÀMANHÃ: Á's ,20,4� horás'
,

de; sr: .Irineu- Bbrilnausen como

'o' de. maior capacidade' realiza
. dora -que Santa Ctitãrioa até

pres'ente, conheceu.
. '

Programa duplo

Almas' em
'

Chamas
e,'�f;,Jb.'récia Borgia

, Proibiêlo ªté 18 ,anos

Segunda Feira REPRISE

Lücréçia Borgiâ
A's 20,45 horas

'Cowboy do.'Arii'ona
.

Grandioso· Farwest
z:
Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Feira as 20,45 horas

·Crepusculo. de. umá
': Gloria

Sexta-Feira REPRISE

Domingo proximo
,

AppassiQnata
Anselmo Duarte e Tonia

Carrero

BREVE:

Cinz�s ao Vento
com GSl'y Cooper
Inférno ou Glória:
dã Warner Bros.',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURGIÃO DENTISTA n
J.� .

Raios X - Pontes Mioveis e Fixas I!
� := 1=,

5i 'Dentaduras Anatomicas I!
! ii 15 ii

SI Rua Vida I Ramos is

�':: ii CANOINHAS SANTA CATARINA ii
, c K
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---------�I��. D'r'. Armando de Lara
Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

OPERAÇAO DO BÚCIO (PAPO)
HORARIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (à tarde)

aos sábados das 9 ás 12 hs. (de manhã)
" �:9onsultório permanente: PORTb UNIÃ,O

-

Para seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER. ..

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transporta,dora WolFram Ltda.
SÃO PAULO CANOINHAS

F. Schmidt, .s/nC. Campos, 272

fc FO:e:v�:::5 bem para servirF::e�plrl:� , a. �

�,.� Moinho )ÀP Tckarski & (ia. Ltda.
h� Moinho, de Cereais "São Sebastião II

t'-', Porto União Santa Catartna
�

SENHORES
_

COMERCIANTES
Consultem os, preços. e peçam' farinha de

,

trigo diretamente do moinho. Artigo especial.
,Moinho �oderno com cilindro e eperelhernento

completo. Maquinario suisso. 8x

Correspondencia para Caixa Postal, 9 - Cãnoinhas

Atenção, Colonos!
A Fábrica de trigo quebrado de ADIS SELEME
SAHR faz saber aos coionos que do di, 5
de [anelro em, âiant� comprará, trigo em grão
em grande quantidade, sendo bem preparado
'ao preço de Cr$ 2,70 e 2,90 o quilo,

conforme o produto. 'Pagamento à

vista, nesta praça,

Ru'a Marechal Deodoro s/n
, Canoinhas

�'------------------------------------------
e-,

ALFREDO SCULTETUS
i Engenheiro Civil � Arquiteto

(OHSTRUCÕES EM GERAL
Prédios de alvenaria' ou de madeira -' Barracões

Re,formas de 'casas e outros servicos
_ l

Projeto e fiscalização pelo. proprio engenheiro.,
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

Ir" Encarregado em Canoinhas João Venancio
� I,�;, á Rua Curitibanos s/n 2x

-;�----------------------'------------------

l1UIINI0
,- bom e barato
sempre, na

eàd,4 �t,ttta,

/7) I./'lrncJ.e'�"L.
!

ALTA QUALIDADE
E DiSTINÇÃO J

'

Exclusivista no Município
-

'

João J. Pereira
,Rua Vid�1 Ramo"S s/n

Caixa Postal 97 •• Fone 298
CANOINHAS I

Consertos e reformas de bi
cicletas, triciclos e carros

para crianças

Oficina Relâmpago

Tem bom gosto?
Tome Vafé

8t8. Tereza

Seja economico
e faça suas compras na

.

Casa Erlita

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou

grQssura.
-

Preços sem concorrencia
\

só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda
Fone 277

-

LI'NGERIE 'ETAI
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa 'Erlita
Consertos de fogareiros e

ferros de engomar '

.

Oficina Relâmpago
JOSÉ ZADOROSNY

GUARDA-LIVROS
Reg. N. 0452 - CRCjSC

aceita escritas avulsas, contratos,'
distrates e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

"Correio do Norte"

, ,

Emoldu rações!
Quadros Santos," serviço

perfeito e garantido.
só na

Vid�açaria Canoinbas Ltda '

�

Anunciem no

'r.., _

-

Continental Hotel'
sob a direção' de seu novo proprietário

- CARLOS RADOLL
Oferece amplas- comodidades

aos srs. viajantes e Exmas. Famílias
-

Rua Vidal Ramos - Fone, �18 I

I
--

Pértinho -dos Correios e Telégrafos
- -

-

.

Dr. MARIO ,MUSSI
Médico

Ex-interno da la e 2a cadeira de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná.

Ex-estagiário no Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Clínica e Cirurgia Geral - Doenças da Tirói
de e do Aparelho Digestivo - Estomago - Fíga
do e Vias Biliares - Moléstias de'-Senhoras

Participa que estará atendendo em seu consultório
à rua Seno Felipe Schmidt, 44;- a partir do dia

22 do COI"r'ente
(Edificio Mussi) nesta cidade;

Consultas das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

,

-----------------------------------------.

Casa das Tintas e Oficina de Pinturas
lrineu CODsJantino

CAN'OINHAS - Rua Coronel Albuquerque - St�, Catarina

M;rmorinas - Decorações - Desenhos - Pintura

de Prédios em Geral - Letreiros -em .qualquer
estilo - Laqueamento de Móveis.

Preços Razoáveis - Serviço Râp'ido e GarantIdo
_ '�

�-------------------------..
-

::::::::::::::::'::::::::::::::::::::0::::::::::::::::::::'::::::::1::::::::::::::::::::;:::::::::::;:

ii Banco Ind. e cem de Sta. (eterlna SIA ii
H Matriz: ITAJAÍ

.

Enderêço telegrafíco: e: I N C O » II
- "
..

T d D
..

U axas e epositos ii
ii COMIAS DE MOUltmm COUIAS A PRAZO: ii
� À Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a. a. ii
!i Limitada 3%a. a.

" " "60 ". 41f.l%a. a. ii
ii Particular 4%a. a. " "�." 90 "', 5%a. a. ii
g Limitada Especia14V2J/oa. a. " " " 120 " 5V2%a. a. ii
= -

.
-

" 1 ano 6%a. a. i!
, ii DEPOSITOS POPULARES _ 5% ii
" "

� ."

i: Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müllerj.esq, R. Major Vieira i!
� ,"

iS Àbrõ uma conta no "lnco" e' pague com cheque! ii
� ,"
R;:::::::::::::::I::�:::::::::::::::=::::::::::::�:=:::::::::c:::::::g:::::::;::::::::::::=:::::::

DR. SAULO tARVALHO
Advogado

Escritorio e, resldencia
Rua' Coronel Albuquerque s/n -" Fone 205

>f'

Canoinhas S. Catarina

Dr, Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

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

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do

trabalho - N aturalisações e' titulas declaratórios
,

- Causas Criminais.
� �...

Escritório e residencie :

Rua Vidal Ramos ,. -' Canojnh�s, s. C.
" .'.,;';"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE·

PREFEITURA MUN'ICIPAL DE CANOINHAS
f •

Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Novembro de 1952

3
3 I)
3 03
3 03 1

3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 3

3 31
3 31 i

3 6
3 60
3' 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3.84
3 84

3- 84 2

3 84 3
4
4' 8
4 84
4 84
4 9
4 94
4 94 1

4' 94 2
4 94 3
5
S
5 11
5 11
5 13
5 13
5 2
S 21
5 21
5 23
5 23
6
6 4
6 41
6 41
6 41
6 41
6 9
6 91
6 91
fi 93
6 93
8
a 1

8 11
8 1'1

8 11 2

8 11 3
8'13
8 13 1
8 14
8 14 1

8 14 2
8 1.4 3
8 2

8 20
8 2D
8 20 2
8 20 3
,8 20 4
8 20 5
8 2(1 6
8 21
8'21

Código
Local.

TITULOS

EDUCAÇÃO PúBLICA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Materíal de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

Despesas diversas

Aluguel de prédios escolares

Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁR!O, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas 'isoladas, sen

do: normalistas e 'ginasianos, padrão M a Cr$ 850,00;

regente ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00; não ti-

tulados, padrão I, a Cr$ 600,00 .

Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a

Cr$ 500,00
Gra tificação aos professores que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte .dos res-

pectivos vencimentos

Pessoal variavel
Substitutos de. professores licenciados de acôrdo

com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950
. SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

Pessoal fixo
.

Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas .

Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas .
.

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares

"Almirante Barroso" e "General Osório"

Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

i'Escola :In<Íustrial de Santa Catarina por conta

do município
Bolsas escolares diversas

SAúDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas

Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS.DIVERSOS
Despesas diversas

Desobstrução de carregas e rios

Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas

-c, FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal variavel

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção vegetal'
.

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal variavel

Operários. serviço fomento da produção animal

l\'1aterial de consumo �

.

Material serviço fomento da produção animal

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel
1 Operarias serviço extração de pedregulho
2 Operários serviço extração de pedras
3 Operários fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal varíavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo

Para o serviço de cemitérios

SERVIÇOS' DE UTILIDADE PúBLICA

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS

Pessoal varíavel

Operários dos serviços de ruas das vilas de Três

Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

Operários do serviço de ruas, praças e jardins, da

cidade
Zelador da Praça Lauro Müller

Material de consumo

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas

Transporte de material para serviços de Tuas, pra

ças e jardins
Combustível para veiculas em serviço na cidade E- vilas

Planta cadastral da Cidade e plano urbanistico

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

- Departamento Municipal de Estradas

de Rodagem

,.' 'I

Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z2

Escrituraria D M. E. R. - Padrão U

Operador de Maquina - Padrão Z2

Ajudante de operador de maquina - Padrão S

Fiscal - Padrão U

Dois Fiscais -:- Padrão T

Pessoal variável

Operários serviços estradas e pontes dos distritos

de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula

Pereira

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês
__

l . Total

1.998,80

1.210,00
1.306,50

215.130,00

9.50000

- 5.758,50

2.938,00

10.100,00

1.533,00

9.000,00

4.987,00
7.309,50

25.944,70

1.000,00

1.530,00·

6.9:!9,00
9.021,80
550,00

5.800,00

382,00

47.150,lO
82.573,00

19.350,00

14.671,90

4.113,10

6.333,50

20.000,00
13.300!00
20.000,00,
13.500,00

26.000,00

53.188,30

33.850,00

1.500,00

2.316,70

864,00

1.900,00

250,00

4(Jo,oo

85,00

520,00

1.230,00

28.678,00

4.356,50
29.199,úo

2.706,00

6.604,20

653;00

25.000,00'

2.000,00
1.400,0(J
2.000,00

. 1.200,00

2.600,00

.

10.170,00

150,00

150,00
.

2.148,80

1.360,00
1.306,50

248.980,00

11.000,00

8.075,20

3.802,00

12.000,00

1.783,00

9.400,00

4.987,00
7.309,50
26.029,70

1.000,00

1.530,00

7.449,00
9.021,80
550,00

7.030,00

29.060,00

51.506,60
111.772,00

22.050,00

21.276,10

4.766,10

31.333,50

22.000,00
14.700,00
·22000,00 .

14.700,00.

28.600,00�

63.358,30

o 9-1-1953

At-enç-ão Cidadãos
da' Classe de 1934

Todo cidadão residente no Munici

pIO de Canoinhas,· pertencente à classe

de 1934, e classes anteriores, ainda em

falta com o SERViÇO MILITAR� deverá

apresentar-se de: 13 a 15 de janeiro de

1953, no Salão do Clube Canoinhense para
ser I NSPECIONADO E S�LECIONADO.!,

Também deverão apresentar-se nos mesmos

dias, os cidadãos da classe de 1933 jul-
gado Incapaz C.

. Canoinhas, 5 de Janeiro de 1953

BENEDITO TEREZIO DE CARVALHO JUNIOR
Presidente da J. A. M.

A·ssociacão Pró Ginásio
,

.

de Canoinhas
EDITAL

Para cumprimento do -paragrafo unico do art. 7 dos Es-

tatutos Sociaes, convoco os senhores associados para a
-

ASSEMBLEIA GERAL

a se realizar no dia 11 de Janeiro pi entrante, ás 10 horas da

manhã no Salão CRISTO· REI desta cidade.

ORDEM DO DIA:

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

Contando com o comparecimento de todos os senhores

interessados, agradece.
Canoinhas, 10 de Dezembro de 1952.',

João Salame
402x2 Presidente.

HOSPITAL SANTA' CRUZ
Assembléia. Geral Ordinaria

De órdern do Snr. Presidente e em conformidade com os

estatutos sociais, convido os Snrs. associadós para a assembléia

geralordinarta, a' ser realizada em data de 11 de Janeiro pro

ximo, no edificio do Hospital, com inicio pelas U horas, com a

seguinte
ORDEM DO DIA

1) Apresentação, discussão e aprovação do balanço geral,
contas de lucros e perdas e parecer da "Comissão de

Contas", com relação ao exercicio de 1952.

2) Eleição da "Comissão de Contas", para o exerCicio de

1953.

Nota: Não havendo numero legal na hora designada, a

assembléia funcionará trinta minutos mais tarde, com

qualquer numero de presentes.-
'

ROLF fVALTER. - 10 Secretário

BicicletaVestidos' bons! Vestidos bo
nitos! Vestidos baratos!

sempre na

. Casa Erlita
Vende-se urna; tchecoslovaca,

emplacada, em ótimo estado.

Ver e tratar com sr. Alfredo

no Açougue Fiedler. Ix

(ASA A VENDA
Moldura$:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçar-ia Canoinhas Ltda.

Vende-se por preço de oca

sião uma casa de madeira 8x9
coberta de telhas, situada num

terreno com a área de 800 m2.
ou uma data a rua Tte. Ary
Rauen em Papanduva.
Tratar com Alfredo Trindade
em Major Vieira,' ou nesta

lx Redação. Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

com todos os acessarias, com
'ou' sem'maquina. Registra
da no I. N. P.

Tratar nesta redação.

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme' J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
.logios, bijouterías, ali

anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economíca

Em sua esse existem

vidraças quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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comuntéa que estãoo' ,�/ venda muitos 'vestidos' feitos:�üe algodão e seda eu) todos os tamanhos e modeh�s
,'I

-

.

.--
..

---....-----------

�,"'. P E L.O S
. I./àRE§ ,I ·[Prefeitura. Municipal� ..Ifc de ,Canoinha-s

e .

.

.::n O <D�6.). �c·
� . ""J. ": De ordem do Exmo. Sr.

U.I
.
\I;. ::.J • Prefeito Municipal, torno pu-

bjlco '

que, durante o mês de

P' d
'

D+'
.. , JANEIRO vindouro, se pro-

, er oar e lVlno. cedenésta Tesouraria e nas

, -lntendenclas de Tres Barras,
'P<apanduva, Major Vieira,
Paula Pereirá e Posto de Ar
recadação de Flpe. Schmidt,
a cobrança dos seguintes
Impostos:
IMPOSTO DE LICENÇA

(Continuação para Com. e

Industria) 1. TRIMESTRE_

IMPOSTO SOBRE INDUS
TRIA E PROFISSÕES 1.
TRIMESTRE.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO

E SERViÇOS DIVERSOS.

,
No 'mês seguinte a cobran

ça será acrescida da Multa
de acordo com a LeI-.

Can,oinhas, 18 de Dezem
bro de 1952.

Clementino Pieczarka
Tezoueelro,

DIA 15::- Sr, Herbert Rítz- ' João Baptista de Góss, Escri-
mann; jovem Jojr� Amaro, filho '.,vão de Paz" de Paula Pereira

do sr. Valeria 'Silva. Santa Catarina. Faz saber que
pretendem casar-se: João Alfre
do Lopes e Amadina Vaz. Ele 501-

-teiro, operaria, 'residente neste

Distrito, nascido em 'Porto da
União deste Estado á 20. de A

gosto de 1927. Filho legitimo de
Herculano Lopes e de Ida Schel
bauer Lopes. 'Ela, solteira domes

tíca, residente neste Distrito, nas
cida em C'�pão do Herval desta
Comarca, á 23 de Junho de
1932. Filha

J

legitima de João

Gregorio Vaz e de Luiza Maria
do Carmo, ambos já falecldos.
Quem souber de algum impe

dimento acuse-o na forma da
lei.

Paula Pereira, 7 de janeiro
de 1953.

.

"

Saber perdoar com consciência e resignação,

I
As vicissitudes consequentes em nossa vida;,

Exemplo de justiça por uma alma constrangida,

i
. Sacrifício de esperança em sublime redenção.

Até no sacrilégio da cruz, o «Bom Ladrão»
Renéga, seu ingrato passado. Sua fé denegrida;
Sofre algo .de um sentimentalismo, sem guarida,
Suplica a Cristo caridade, 'obtendo seu perdão.

«Senhor! Senhor! «lembra-te de mim; quando,
.
entrares no Paraíso». «Em verdade vos digo:
hoje mesmo, - estarás no Paraíso, - comigo».

Perdoar é colher um fruto no céu, suplicando,
à Jesus 'Cristo..,..,remissão, segundo sua imagem:

. «Pae perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem»

HOJE.:-, Srs. Noel Nepomuce
no Pinto e Antonio Borek; a

srta. Iára, filha do sr.: Antonio
Sant'Ana; a sra .. Maria" esposa
do sr. Agenor Gomes:

'

AM,ANHÃ:- S1's. Adolar Wie
se, Antonio Gungel e Elpidio
Borges; jovem Agíleu, filho do
sr. Aleixo Breny; sras. Natalia,
esposa do sr, Redro Ivo. Galloti.
e Maria, esposá do sr. Donato

.'
Milim.

:'II.:. <_.� 1
•

.víaco. de Souza; Waldemiro, fi
lho do ::'1'. Henrique Waldmann;
Helia, filha do sr, �aulo Castilho.

DIA 16:- Sra. Everilda, espo
sa do sr. Hans Comitti; srs: João
Augusto Brauhardt, residente
em Felipe Schmrdt e Paulo Fis-
'cher; srtas. Eriça, filha do sr.

Willy Prust e Elisa.beth, filha
do sr. Henrique Soejber, .resi
dente em Marcilio Dias; sra.'
viuva Elsa Emrna KnolL

,

.. �-.�
.

� ...

�-,
.

DIA 12:- Srs. João Rudolf,
Osvãldo Werka, João Fontana
Jr. Jorge Stoeberl e Zeno Ri
beiro da Silva; srta. Elly, filha
do sr. Francisco Schumann; jo
vem Gukio Orlando, filho 'do sr.

AIvar@,c,Ü;fií;4,g,á.· ,

. /!:: '':�"", .:/�,�. 1.� ��>:

'9t�'t�.�8ttaó Inês, filha :do
sr, )'v.hchel Selem e; Isabel, filha
do sr, Jacinto de Lima'; jovens:
Waldemar Knop e- Jamil Sele
me; menina "Liliane, filha do sr.

Oscar Rauen; Antonio Edesio,
, filho do, sr. Manoel Jungles: o

sr,
.
dr. Silvio A. Mayer..' .?-<ooo 01"."

«Correio do- Norte», deseja,
aos aniversariantes da semana,
parabens e votos de. perenes
felicid ades .

NOIVADO,
.Com a gentil srta. Lidia, di-

leta filha do sr, Francisco Sto
-larskf, re::::identes em Sereia, con
tratou casamento' o sr. Nadir
Nepomuceno\ Pinto, filho do sr.

Noel Nepomuceno Pinto.
, . I

No::::sos paI'abens.
./ 3ó"

DIA. 14:- Sr. Hp-nrique Gra
bóvsk,i; Erecê, filhà do sr. Ci

'.
:

'<t Convite #Missa
Vila. 'EMMA KNOL,L E FILI-10S

convidani seus parentes e' amigos, para assisti
fem a Missa' de 1°. Aniversário, que farão cele

brar, cin sufrágio da alma de. seu inesquecivel
esposo e pai" '

JORGE KNO'l;L
a realizar-se dia IS do corrente ás 7 horas, na

, Matriz Cristo Rei.

Por mais este_ ato de religião e amizade, ante-
.

cipadament� agradecem.
.

Canoinhas, 9 de janeiro de 1953.I

Um terreno no lugar Cam
pininha, com a area de 51
alqueires e meio, sendo 30

alqueires de erval e 211/2
de cultura. Com casa de mo-

rada, 'malhador, 2 depositos CONVOCAÇÃO'grandes, c?sas par-a opera-
\

, De ordem do ,S1'. Presidente do "E-LITE' TENIS CLUBE"
rios, potreiro, tanque de pei-

.

convoco os senhores assoviados, membros de CONSELHO DELIBE,
xes e monjolo.

'.

RATIVO composto de todos os socios m�iore'S em gesto de seus di

.Tratar com o
.

proprieta- reitos, para uma reullião em sua séde social a realizar-se no dia 11
.. do corrente as 17 lÍot�s, para tratar do seguinte:

.rio sr. José C. de Oliveira '

• J ELEIÇÃO DA NOVA DIRETOHIA EXECUTIV t\ PAR.\.
no Deposito de Lénha à rua O PERIODO DE ] 953 a 1954.

'

,

José Boiteux - Fone 291.
,

Na evel}tualidade de não se reunir, numero 'legal de sócios,
conforme esta'bel�ce os estatutos, funcionará meia hora (%) m(lis taro

d,e com qualquer numero de socios.

Canoinhae. 7 de janeiro de 1953
Jair Campos Côrte l° Secretário

EDITAL

João Baptista de Góss
.

Escrivão.

VENDE-SE

- '.t

.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

n,a Casa Edita
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ES PO·R'TES
• ,-

•
..

00' /..-

Teremos amanhã 'a visita do Av�y de -Ponto União·
Venceu o Canoinhas o jogo de terça-feira ', O sucesso

de Donato - Outras Notas

Cumprindo seu programa,
elaborado com o intuito de
proporcionar aos esportistas
do Planalto boas tardes. es

portivas o Cauoinhas E. C.
receberá amanhã a uisita do
Avay F. C. da oizinba cidade
de Porto União constituindo
um dos mais renomados e ca

tegorizados esquadrões que
militam-naquela prospera co

muna. Conversando com Pa
checo, fundador do clube que
nos honrará com sua 'visita
fomos seguramente informa-

-

Donato, o l/Diamante. Ne-

dos que os visitantes estão gro" que treina o Canoinhas
em boa fase e que apresentar- V81'n despertando O mais vivo

se-âo . completamente em for- entusiasmá no seio da tami
ma para o compromisso com

lia alui-rubra. Em pouco tem

os canoinhenses. O «Mais Que- po organizou ó-"junenil Ca
rido» sua vez coutará com to- noinhista", preparou o esqua
dos seus titulares. ívo, por dr�'!-titulur e vemJrabalhan�
exemplo, que, tanto brilhoú

, �o insansauelmente pelo seu

em Joinvilte defendera a ca-;',� clube. Pa;ra,benf Donato.pros.
misa alui-rubra formando' siga assim e q Canoinhas-so
com Salvador a «melhor» de- mente. podera.(er rec�mpensa
fesa do Planalto. Jogarão com isto .A1at,� apo�ó a ele,
tambem os titulares que fal-. senhores da Diretoria.
taram ao compromisso de ter- x x x:

ça-feira. Veremos também o O lPiranga não, recebeu a

jogo sensacional de Donato, anunciada visita do União da
o treinador alui-rubro que Lapa, Em ultima hora surgiu
uem abafando a torcida atui- o telegrama anunciando mau
rubra. Diante destes fatores tempo e neca dos lapeanos.
podemos assegurar uma Que leria acontecido?
grande renda e uma assisten-

'

x x.ox )
cia impor ao -Estadio Muni
cipal na tarde de amanhã.

;.,

bom esquadrão com valores
e que, C01l10 dissemos, em ta
se de reabilitação feea qUI.
esperauamos, uma boa. par
tida que agradou aos espec
tadores. O Canoinhas E. C.
jogando sem 4 titulares fez

_ o que poude e vencendo por
2 a 1 fez uma partida boa.

�
Atuou o embate o SI'. Tu/i

Nader com acerto. A renda
foi de Cr$ 1.200,00 .

,

x xx

.

Aza Roy Schl'!;zdt toi o cam

peâo do Torneio de Pingue
Ponguepatrocinado pela Soe.
Erval. Sagrou-se vice cam

peão o, sr, Lena Zippel. CDU".
be ao siencedor um rico: tro
feu gentilmente ofe1ecido pe
la Direção do Erval. '.

.

xxx
É provavel ,a excul'são do.

CanoinHas a h'ati aiNda no

corrente_ mês, quando' lutará
com o União Olimpico. .

OBSERVADOR

xxx

O LEOENDAl?lO F. C,
que luta pelo esporte lapeano
ha uarios anos que atravessa
no momento uma fase de t.e
abilitação, ajJresen.tou-se pe.
la" prim.éira vez em nossa c1:
dade terçà teÍJ!a ultima; en

tren_tândo a equiPe do CC111.O
inhas E. C. siJfrendo o '1�eVf!Z
de uma de 1'YO ta. Erilrida11.to
devemos observar que é um

I. ��,,:�., �

, ,

,
,

"

" 6
C}ube� ," '1-Eliie

, O'

Tenis

-

PARA FERlDAS,
E C Z· E M, AS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,

,
'

f R,� J . E 1 R A $"
E_S P I N H A 5 m'! c. ,
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