
�M�ENTREVISr-fA EXCLUSIVA,'- AO JORNAL ,"ULTIlVtA tIORA",' DO,'
RIO, O GOV,ERNADOR DE SANTA CA'TARINA, PROPÕE:

GOVERNO OrCONCENTRACÃ'O ACIMA DOS PARtiDOS·'
v' �

: Plena liberdade ao Presidente da República
�

para escolher os M,inistros, acentua o Sr:
trineu Bornhausen' - Elogios ao discurso 'do

� J

Sr. Getulio Vargas no banquete das classes
o'

I armadas -,'Necessidad� de um planejamento->
do país Apara a recuperação ,econornica

defesa das riquezas do, subsolo -�Para os

mr�tor: A�nUm C,' C���Ál�� "�:- Reoator at� (��o�to n� 1���: u�il�[�ML ��RHf
� �Cfp,n.te: I �Â�S �mMf postos-chave, cidadãos dignos, que inspirelJl

_cA�,I_x_A_P_'0_,S,-T_.A_L_�_2 �__:F_O_,-.....NE_,_1_2_B 2\ CIRCULA AOS SABADOS
.confianca a todânação '; Base. parlamentar

%
.

•

O sentido do pronunciamento do Governador � Catarinense,
nos postu,�ados do s�u partido,

men�on Magalhães, que ontem publicamos, é o gover- O I)iSCURSO AS CLASSES ARMADAS
nador Irineu Bornhausen o segundo a prestar o seu de
poimento sobre a situação politica gacionai. Pertencen
do aos quadros d� U DN, o governador de ,.,.Santa Ca
tarina foi eleito por uma coligação de Partidos, da qual
tambem participou o PTB, 'contra o .candidato dei P5,p, �

sr, Udo Deeke.",;,
.

c_

,

'"
'

."

rever�dro de 1952 , l\Iumero, 190Ano 5.

segura para 'garantir a grande obra que se projeta
.filiado à U. 'O. N. e �erfeitamente integrado

«Não há duvida qae a>oJ:;ecomposiçã.o dos qua
dreis governamentais sómente ppderá. ser feita acinía
dos Partidos», declarou o sl�neu', Bornhausen, gover
nador de Santa"'-Catarinâ, 'em entrevista, exclusiva, de
pondo no grande inquer ito de caracter nacional, pro-

.

Reveste�se assim de um significado todo espe
cial a entrevista do governador catarinense, dadas a sua

filiação politica, que vem de uma linha constante de 0-
'

posição, através dos Irmãos Konder, não só contra o

sr. Ge.tulio Vargas, como tambem aos proprios ideais
que simboli�am a Revolução �de 1930.

Com esse pronunciamento, entretanto, o gover
nador lrineu Bornh"usen se alinha na corrente, que vai
dia sa dia se anípliando, propugnando por uma aproxi-
maçâo com o governo federal. ',' ss-.:

. _...../

O INQUÉRITO DE «ULTIMA HORA»

,,_ Com o objetivo de esclarecer a' opinião publi-
ca, fornecendo elementos seguros para uma apreciação
honesta e 'real do panorama politico brasileiro, ULT.I� \ IMA HORA dirigiu ,a todos os' Governadores um tele
grama circular, 'com. as seguintes' perguntas:

1) Como; recebeu a palavra do Presidente Var-

gas no seu recente discurso às classes ,ãr�das?
.

� '2.) Em face das 'difilculdades internas e na e-

ventualidade de uma nova guerra, que pensa da' re
composição dos atuais quadros gô�ernamentais,' no sen

tido de facilitar a tarefa de recuperação econômica,' de
fesa da_s riquezas do subsolo e consolidação do t regime
democrático? (.

\

3) Em que termos poderia
objét!vo, que está alia's 'entrevisto
dencial acima aludidç?

ser realizado esse

no discurso prési-

m,ovido por «ULTiMA HORA».�nto a todos os Go-
vernadores. t;

,Depois do pronunciamento do governador Ag1�J

� 4) Essa recomposição . deverá ser feita acima

dos partidos?
5) Enfim, qual a fórmula que sugere na hipó>

tese de um governo de concentração nacional?";

Respondendo ao felegrama-de ULTIMA HO
RA,_o governador de Santa Catarina começa- por falar
sobre c discurso do Presidente Vargas às classes' ar-
ma.das.- _ � _. '." ,.

- ,«O discurso do Presidente Varg�s; pronun
ciado no banquete das classes armadas, +r disse textual-

ti

'�
-" -."_

r --;�. ::'-'�'-:-'" {:s-...,
.

•

mente, :- teve profunda repercussão eri)"tQ:dÇl '>fi' Esta-
do, pois a opinião publica de há mu�t6,,'an;'{(V-a\._o,uyir \,

do Chefe da Nação palavras inCISIVaS ê' �lp,ra�; c0m.�as

(Conclue ria página) ;;'" V

UM DE
", / ,h &

, r

Serraria
, Sem comemorações ruidosas, quasi desapercebido, trans

Correu o primeiro aniversário da Investidura do sr, Benedito
I'erézío de Carvalho. Junior no cargo de Prefe��o ,!)Ifuni;ipal. ,

E o homem,
I

diga-se de passagem, cuja candtdatura fôra

,apr�sentada para vencer as, eleições, sem grandes ,_esperAnças na
'

sua atuação corno administrador, pela sua firmeza, pejo seu as

cendrado, espírito público, pela SUijl- dedicação aos .interêsses co'

letivos, pela sua capacidade de trabalho, surpreerrdeu não só 'aos
sel,JS adversários políticos, sinão tambem a muit�correligionários,

\
,

J

Quando muitos contavam' com um Prefeito de gHbinete,
pnuco afeito ás viagens pelo interior, "incapaz de distinguir trigo
de' centeio", de discernir urn "garraio" de um novilho de raça,
de sentir �s -legitírnas aspirações da /,pop-Ula,ção rural, o prefeito
Terézio J;u'nior' projetou-se ern todos os quadrantes do mjmtcipio
corno um' administrador de, vastos recursos, digno da';:eonfiança
popular e da admiração de todos os .seus conterrâneos,

:;;{1f�
,-

téreis; mas aduzindo argumentos, mencio�'ahdo fatos concretos,
realizações palpáveis de que o povo já se beneficia,

<

�7

f Silenciando em tôrno à
- obra administrativa do Prefeito

Teré�io Junior o Diretor desta
folha, seria indigno da estima
dos seus familiares e dos seus

cyn.cidad�os, Daqueles 'pela a�
berração que isso 'representa
ria; dêstes pela desconsideração'
à verdade, pelo desrespeito à
ética jornalistica.

Num ano apenas, eis, em
sThtese;" algumas das principais
realizaçõea do Pr€feit� Terézio
Junior: " .

Vende, se uma:,' .

com todos os

seus. pertences, inclusive um loco
movei de ,26 H. P. em perfeito'
estado de conservação' e .

Iuncio
namento, devidamentee legalizt.lda
e . com côtas de produção no Ins
tituto Nacional do Pinho. Acom
panha ainda um barracão, cons
t!,uido de .madeira, coberto com
folhas de zinco galvanizado, para
depósito de madeiras, edificado
junto à linha da estrada 'de" fér-
1'0 (Ia R5Jde Viação Paraná San-
ta Catarina, nesta cidade. ;

T �

Ver se tratar com O Dr, Saulo
Carvà'lho. à Ru�CeL�A'lbuque.rque.,

,----�----�----@

·.0, balanço de �suas atividades à frente do govêrno dó
�un-têípio, neste pj;,imeí�� 9,;110 de gestão; 'já o credenciou peranté', '

a opinião pública comêdJ.m'.dOs mais operoso� ,e ,diligentes""ad- Iministradores dp Ganoinn:ás,' "., .

.
"

_,

.�,

,

'E se a �erd�de é �"s�a, ;'se o; prop,rios �adversá;ios - '�� I,"
menos intn'lllsigentes e 'bem iptencionaclos - fi reconl:}eçem e

"

Ploclamam, deveri� o diretor desta folha 'silenciar simples,rnente
pelo fato .,de ii atar-se de seu pai? �!,!;'

/ )

Não, Nunca. COIr. a mesma Uberdade é honestidade com

. que criticaríamos seus desatinos, seus desacêitos, aqui estámo'S
paraJlouvar-lhe a atuaçª-o, não com tiradas lauvamiQheiras e' es-

':"�, -_

_ . vinte
ou bo�iros E:m estradas PHlnlcÍplIis;

B.êconstruçlre d'e '�:g: pontes e

I pontilhões;
':; <,"

,

(Conclue nal quarta página)

\
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Balancete da Despesa Orçamentaria referente rào mês de ·Outubro dé 1951
'"

Código
'Local

5'
5 1
5 11
5 11 1
5 13
5 13,1

� 5 +
5 21
5 ·21,1
5 23
5 23 1
6
6' 4
6 .41
6 4t 1
6 41 2
6 9
6 91
6 91 1

6 .93
6 93 1
8
8 1 "

"

8 2

8 21 3
R 22
8 22 1
'"8)23
8.,2'3,,)
a'\24.
8""24>,.1"

8 9
8 94
8 94 1

8,94 2
9

�,

9 o·
'9 00
"

9 00 1
9 2
9, 24
9 24 1

9 3
,

9 30
9 30 1

(;) 31

�
9 .31 1

�. 341
9 34 1

Q 34,2
9 34 3,

•
�

AGENCIA JOÃO <SEtE &
T T T'U L Q S

DESPE�A ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês, I Tot� Distribuidor dos afamados c",ª,minhões:

FOMENTO ,

FOMENrO DA PRODUÇãO VEGETAL
, Pessoal varíavel , .

'

Operarias .servíço 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
Material de consumo \

,

Material serviço fomento da produção animal
- . SERVIÇOS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

" '

DIVERSOS
Despesas diversas '

ii.

Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o :disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservl:j,ção de rodovias

Aplicação da' taxa rodoviária
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fjxo
Aposentados '.

IND!!!�lZ,!\,ÇÕES,'R:EPOSIÇpEI? E RESTITUIÇÕES,
Despesas divétSas �

.

Restituições de impostos e táxas de exercícios en-

cerrados
"

'ENCARGOS TRANSITóRIOS
Pessoal fixo .

' '�
.

/

Para substituição de funcionários e extranumerá
rios lice.nciados
Pessoal "'va1"iavel
Para ,admissão de extranumerár:i9s
Despesas diversas

'

,

Construção de prédios 'escolares e a.quisi�ão dos
.

respectivos' terrenos ,

.'

Construção de, casas populareS' <

Salário família

1.

619,00

5.000,00

390,00 48,00

,.

335,50 -
.>l;

950,00

3.695,00 380,00

'\;
-*"

'ti;

37.970.,10 ' 10.230,30.

\
26.0'30,0.0.

10.800,00
'25.200,00

34.239,60

5:829,OJl
15.488,00

-2.560,70

19.657,50

Pessoal varíavel
Operários serviço extração de ped�§,
Operários fábrica tubos de címento,

- SERVIÇOS DIVERSOS1,Pessoal variavel
.

W

Zeladores de cemitérios ../
Material de consumo

,P,ftra o serviço de 'cemitéríos
"

,

.)
=�

,

w 'SERVIÇOS. DE UTILIDADE púBLICA
CONSTRUÇãO E CONSE:ijrVAÇAO DE

LOGRA"DOUROS PúBLICOS
t 8 11 Pessoal varíavel ,

" '8 1i -1-, Operários dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

8 11 2 Operáríos do' serviço de ruas, praças e jardins, da
.

�

. cidade ;,' " '102:437,00
8 11 3 Zelador da Praça Lauro Müller 5:467,00
8 13 Material de consumo

"',

8 13 1 Para serviços de ruas, praças e jardins
8 14

'

Despesas diversas '

p,�
�

.

8 14 1 ,Tr;ansporte de materíal para serviços de ruas.. pra-
�, 'çás' e jardins .." .

-.

,.,. 2A95,90
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇÃO DE, RODOVIAS
...

- Departamento Municipal de Estradas
- !

de Rodageni
8' 29" Pessoal- fixo

_ 8 20. 1 Fiscal - Padrão U .

8 20 2 � bois Fiscàis - Pádrão T '[;;

8 21 Pessoal varíavel , "'"

8 21 1 .operários serviços estradas e pontes do distrito: de
\

� de Três Barras, Papanduva, Major» Vieira e Paula
�� >c. Pereira _ �'

Operários serviços' estradas e pontes dos distritos
Canoínhas

'

,-

Zeladores de estradas =.

'. M�teriª{ permanente
Aquisição' dé· ferramentas ,..

Materi31 de cOllsumo .'.

. � �ara:'serviços .de estradas e pontes
Despesas .díversas ,.

,

' .

COqÍbustivel <e outras despesas para transporte de

pessoal. e .materíal
'

Custeio de veículos )
, "

�Diárias.e trânsportes aos físcaís em serviços de es-
r tradas €i pontes >" ,

.

.

.

8 5 _':' <'" : SERVIÇO DÊ LIMPEZA PÚBLICA
ã. 51 ....

'.

:Pessoal variavel' , < ,

�f.5.l' 1
"

.

Operários' serviço de .limpeza pública � t

a: �3,,: ' .1,\'1ªt,erf;tl <,!e,c1n,,-s,umo
'

,

'.',
.

8 53, l' ê "'l'ar� serviço de' limpeza pública t .

8"7'
.'

� 'CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇ,AO DE PRóPRIOS
"

. . '. ,
'" '" púBLICOS EM GERAL .

.

8' 72
':

lVIaterial permanente .

",,;;,
1

8 7.2 1 "Para serviços de próprios munícípaís
8 73

. Material ,de_consumo
:8',73: 'I '.P-àta serviços ue próprios municipais
8 8

'

ILUMINAÇãO PúBLICA. .'

.8' 8'4 � Despesas.diversas '""" ", �
,

8' 84 1 Iluminação pública da cidade e da"-vila1 de Três
, Barras. /' ,

'

Epergia para motores, reparos de inst,alações e ou

�tras despesas

31.665,30
16.871,.00

'3.776,00

13.841,00

10.25�,OO

;J
8Q6,00

')

12.600,00

49,263,90
226,172,00

12.640,00

1.050,ÓO
�

, 48.100,40

10.450,00
_ 112.887,00

800,00 6.267,00._

6,6l2.50

"" 58,.00

. ,

1.100,00
6:200,00

12910,00 .

12.075,00
2.780,00

160,00

4.478,2.!l-

18.277,50
23.348,90,

598,50

990,00

2,400,00

619,00

5.000,00

'.Mercedes Benz - Renaull federal'
AutQmoveis Mercedes Benz e- Il-K. W.
Iretores HAH,Q,MAG e RENAULT.

Motores Estacionários e (onjunto.$ e·
létr�(os ,�. Peças e Acessórios em geraí.

O F I ( I NAS M ,E ( A H I' ( A,S438,00
. Rua P.� Pereira, 16 � Tele-gr.:-�ermão ":-'fone, 179 '

(AHOiHHAS - Caixa Postal, 12 •. -Sta. Catarina335,50 '.
950,00 -...---.---------------.--

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

--,_,.

(Inscrito .na Ordem dos Advogadôs do Btksil, Secção do
.

Estado de Santa �atarina, sob no, 360),
I

32.642,50

Inventários, cobranças, contratos e <outras causas
cíveis \e .comercíaís, Direito industrial e legi'Sla;ç�ó do
trabalho - Naturalísações e titulos declaratórios, /'

.

Causas' Criminais.' .•

, Escritóri���--;:��ide��ia :,.;. > .. -;,:,' 'I'
Rua Vidal Rem.O'· .

-

J. -,c.an�inhas�
;i.. �2:753,90 .. '

.

.

.,'
. ,J'. ,;,.

::.:=:::::==:=::::::�:::::::�:::::::::::::::G::=:::::=::=:=::::::=::=:�:===:=:==:�::i.::=::I::::;:::1
=:� ',- �

'.,

.

. :';,
�

;·,,;;.t
-

'< .:; -
,"'. ii

�� Banio Ind.' e (oín.� ,de $ta. C-atariria SlÂ i
11.900,00 ii Matriz: ITAJAÍ -'

.

Enderêço telegrafíco., «I N C'O � II
" g31.400,00. ii � Taxas. dje Deposites .,�.

ii

ii· CONJAS, Dl 'MDUIMEH:IO) ,
.

. COMIAS A PRAZO:
. ", ii

li. A -Dísposíção 2%a, a. Com aviso de 3 dias 4%8.,.. I47.14960
. iI Limitada 3%8. a. " " "6. I" ,fl�%a.\a., H
:: Particular 4P/oa. a. ,,� " "9 " :> %à .. a .. H

.. 17.904,00 ei Limitada Especia14V2Jjpa. 8. -.' "

"," "12. I" 5V20/oa. a. g.J8,268,00 55 1. "> r" .1 ano i' 6%a. 8. i2,720,7Ó ii '. DEP?SIT3S POPULARE.�
r

. 5%\::1 �
..

"i R'
I. 5i Agencia nesta CIdade a Praça Lauro Muller, esq,. R. MaJi>r.Vlemí !!

24,135,80 �i Ahra uma conta no 1�lnco\" e pa.lgue com' ch'equêl,11
ii:=i:::::::::ç:::::::r:::::::::::::::I::::::::::=I�:1::::::::::=::::::I::::=::::�::::::a�::*=:=R

49. 94'2�80 ,�
'. .c

'
.

• cf

,;_.' i�.' :r

40.219,90
'"

1-'
" ",' '.'

Pds/o Ouro Verd� e Oficina Mecânica
·

BASILIO HUMENHUK & erA. LTDA. ... r
. -

..
' ; ;;

4.374,50

Sta. Cat�HnaCANOINHAS . Eonê, 145 ,
-13.841;00

I, .

�. '!

.' 10,252,00 r

. 990,00
Que já está funcionándo a vbomb.�( d�latendendo a qualqueJ,' hora do dia oU

serviços de urgencia�.

gá.�oIiRa,
dél;floite

8oQ.,oo

Gazolinà, serviço mecâlJico de t:m�rgencia,_
I)leo, ar, agua, etc.� ,

.

J5.ooo,oo

39.318,,90 � 88.582,80
,_

4,.625,00 7230,797,00

DR. SAULO CARVAl-HO
Advogado

7'
I

3.160,00

313,00 _
_-

2.000,00 2.00�,oo

1.600,00 1.12S,00 2.7�5,oo

1(í.706,60 12,250,ÓO ,28.956,60
19.7�O,OO 3.2�0,00 ' 24,990,00

,. ' .

15,8c;>0,õo

-

Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuque;;que s/"(l FO'ne 205,

Canoinhas f S. Catarina

1.363,00
1:

Atenção,. Srs'. :cAgricultores1'" .li

Modernizem a sua I�"Yourã adquirin�d(, os afamad�s tratores
-e -implementos agricolas 'FORO e FORDSON.

Disponho para prontà entrega dos seguintes tipus:
1:FORO (americano) equip.ado "c/pneus "." Cr$ 47.500,00
FOROSON (inglês) equipam> c/rodas de ferro Cr$, 39,00p,oO

F;ACILlTAM-SE OS PAGAM,ENJ.�S
Emiliano Abrão S,deme

,

Revendedor FORD "'"
.

\
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CQNCENTRAÇÃd ACIMÁ DÓS -.PARTIDOS
ção econômica, exploração das riquezas .do subsolo e

consolidação do regjme democrático, toma-se evidente
a necessidade de se confiar. os altos cargos da adminis
tração 'pública a cidadãos dignos da confiança do Pre
sidente da República e. da própria Nação, quer pelo
passado sem mácula, quer pela sua' capacidade na exe

cução das tal'efas. que lhes forem atribuidas. Esses obje
tivos poderão ser alcançados através de um planeja
mento, 'que deverá abranger todos os setores básicos
da economia nacional".

Tratando ainda da recomposição dos quadros
governamentais, 'Q' sr. Irineu Bornhausen responde a

(

GOVERNp DE
(Conclusão da pri�eira pagina)

que proferiu sobre proQlema de magna -s;

revelância: a. defesa do ,regime e a segurança nacional»,

A nossa segunda pergunta, em tôrno da possi
bilidade da recomposição dos quadros governamentais,
assim se manifestou o sr. Irineu B6rnhausen:

,.

� e'

- «Julgo que o· Presidente da Republica deve
estar com os quadros governamentais organizados, de

iodo a vencer as dificuldades internas e a enfrentar
os problemas decorrentes de eventual nova guerra». _

. E, passando a responder à terceira, pergunta,
declarou o governador de Santa Catarina:

_

- «Para facilitar a' ingente tarefa de recupera-

ACIMA DOS PARTIDOS

Edital de Proclamas _N.� 140
..[

Louças, Louças e

mais I Louças
só NA

CÁ�A .f' R-IITA

Dionísio Bueno de Oliveira, e de'
dns. Helena Kieska.

Ermildo João Wojciechowski,
Escrivão de Paz e Oficial do Re-

-gistro Civil Int, deste dtstrito de

Major Vieira, comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata-
rina etc.

.

Faz saber que pretendem ca

sar: Gaspar Meidler, natural
deste Estado, Csnpínhas, nas

cido em 6 de janeiro de 1 '12':1,
de profissão lavrador, solteiro,
e residente neste distrito. filho
legitimo de Christiano Meídler,
e de ,dna.· Amália) Meidler, e

Etelvina Bueno de Oliveira,
natural deste Estado, nascida em

8 doe fevereiro de 1931, de pro
fissão doméstica, €stpdo civil
soltería domiciliada e residente
neste distrito, filha leigitima de

Apresentaram os docurnen
tos, exigidos pelo Art. 181 I. Ns,
1, 2, :i, 4 eo' 5 do Codigo Civil.
Sealguem souberde algum ímpe
dimento, oponha-o na forma da
lei. Lavro ó presente para ser afi
xado eu! Cartorio- na sêde desta
Viladel Major Vieira]« publicado
no jornal «CORREIO do NOR
T�» da cidade de Canoinhas.

Cadernos! de todos

os tipos na Impres
"sora 'Ouro Verde

Emolduracões!Vila Major Vieir a, 22 de janei
ro de '952.

O Oficial do Registr?' Ctvíl
Interino.

Ermildo João Wojcíechowskl.

Quadros Santos, serviço
perfeito p garantido ..

só na

Vidraçaria Canoinbas L tda.

PREFEITURA MUNICIPA-L OE. CA\NOINfiÂ'S
BalanEete 'da Despesa Orçamentaria' referente ao mês de >Oútub'ro de 1951

Código
r TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARJA

�t::- T���-l Tot�Local

. /

'PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
.

POR ACIDENTES
Despesas diversas
Séguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

'

SUBVENÇÕES, qONTRIBUIÇÕES E 1\UXILIOS
Despesas diversas
Contríbuíções a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. L
Emolumentos ou custas Ofícial Registro Civil e Juiz
Subvenções' concedidas por lei'a diversas institui-
ções

-

/.

Auxílio à "Assocíaçãc pró Ginásio de Canoínhas"

I
Auxüío à Associação dos Ex-Combatentes' do Brasil

,

- Secção de 'Santa Catarina'
. DIVERSOS l",
Despesas diversas

.

Aluguel prédios intendências, cadeias, 'correioS e

telefones .
.

Despesas imprevistas
- \.

Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a'Agostinho Teixeira de Lima
Pensão a Augusto Gaissler

�' ..

Pensão a João Florentino de Souza
Despesas políoíaís ,e judiciárias

.

Aquisição de placas

9 4

9 44
9 44 1·
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1

9 84 2
9 84 3

9 84 4
984 5

9 9
9 94
9 94 1

.-'!!'::

9.597,40 ; 11.627;.3'0 21.224�
t

3.269,00 3.269;00
-(

16.279,90 1.770,50 18.050,40

12.400,00 5.000,00 - 17.400,00
'44.000,00 12.000,00 56.000,éo

925,00 480,00 ] :405.00
21.725,20 11.485,00 33.210,20
4.000,00 1.000.00 5.000,00
4.000,00 1.000.00 5.000,00
4.000,00 1.000,00 5.000,00
4.000.00 1.000.00 5000,00
2.350,90 104,00 2.454,00
7.960,00 7.960.00

68.000,00 68.000,00

6.000,90 _ 4.000,00 10.000,00
7.949,00 7.949,00

154.819,80 ' ]53910.30 308.730,10
1562.583To 511623.90 2074.207,10

458.882,40
2533.08950

'j,

201.266,00
2.409,70

199.984,30
42,20

34.663,50
19.696,80

819 ..90 '458.882,40

13.891,10
502,20

115.927.00
--...

2.000.00

I 132320,30 ,
,

(

9 94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 _5
9 94 6
9 94 7
9 94 !1

;.1-
.,

.

CREDiTOS ESPECIAIS
Amortização da divida flutuante.
Despesa oriunda aquisição- caminhonete
Diretor do D. M E R. - Padrão Z2
Opera rios serviço. levantamento planta cadastral

Restos a pagar de 1950 '"

SOMA çR.$
Saldo para Novembro

SALDOS DlSPONIVEIS
Na Tesouraria .

No Banco Nacional do
No- Banco "In�o"
Na Caixa Ecojiomica

RESPONSAVEIS
Nas Intendenoias
Estado de Sta. Catarina - Despesa com á Justiça Eleitoral
Depósito Judiciariu •

FUNÓOS VINCULA DOS
..No Banco NacioDal do Comercio
Na Caixa Economica '.

. No Banco ... ·llIco"
DEPOS1TO

Na Tesuuraria

c:

Comercio)

Canoinhas, 31 de Outubro de 1591.
.

J .

, � Benedito ,T. de Carvalho Jr.Albino R. 'Budant
�

Contadol' " . Prefeitp.

.

quarta pergunta da nossa "enquete" com a seguinte
afirmação:.

- "Não há duvida que' a recomposição dos"
o guadros governamentais somente poderá ser feita aCl-

. ma dos Partidos" \

LIBERDADE AO PRESIDENTE
'-

E o Governador de Santa Catarina assim termi
na 'o seu sensacional pronunciamento sôbre o momen

to politico nacional:
- "A formula para um governo de concentra

ção nacional. a meu ver, deverá conferir plena liberda
de de escolha ao Presidente da República, assegurada,
porem, a base parlamentar, para e defesa dos altos
interesses .da Nação": '",""

I -

UM ANO 'DE GOVERNO
(Conclusão da' primeira página){.

_ .c

Reconstrução e melhoramento da rodovia n.unícipal Ca
noinhas-Paciencia com a extensão de 45- quilómetros;

Reconstrução e melhoramento da rodovia municipal Rio
dos Poços-Gralha-Rio Bonito;

Melhoramentos nas estradas Canoinhas-Paula Pereira; Ma
jor Vieira - Rio Claro; Major Vieira -Rio Novo; Encruzílhada- Ta-
manduá; Rio d'Areia-Felipe Schmidt; Papanduva-Pinhal, citando'
somente as principais;

.

"1,
.

Melhoramentos 'nas ruas da cidade, notadamente a rua
·Paula Pereira (saída para Porto União) e rua Eugenio de Souza
(saída para Marcilio Dias), ambas macadarnizadas depois de
grande corte e aterro;.

r"

'Aquisição de uma motoniveladora Adams 610, de 14.000
quilos, pela elevada sorna de 'QUATROCENTOS E CINCOENTA
MIL CRUZEIROS,. dos quais CENTO E CINCOENTA MIL�pagos
adeantadamente, unidade essa já importada e prestes a ler de
sernbarcada em Paranaguá; _

-Alargemento da rua Vidal Ramos, altura do Cemitério

I'MUnicip<l1 e construção de uma variante do Cemitério à Estrada
Dona Francisca, no Alto das Palmeiras;

"-

Construção. de um muro de alvenaria e de portões de "

ferro no Cemitério Municipal;
.

,
.

Elaboração da planta cadastral da cidade de Canoínhas;
Elaboração do plano de desenvolvimento urbanístico da

cidade de Canoinhas;
) -

.

. Críação de diversas Escolas Municipais, inclusive no ar-
rabalde "Campo. d'Agua Verde" e "Marcilio .Días", 'pdificios de
alvenaria de tijolos cuja construção seeá imediatamente atacada.

. Eis aí; num rápido apanhado, um balanço das atividades'
do Prefeito Terézío Junior no periodo inici�d9 em 31 de janeiro
de 1951.

'

.

Alem das obras apontadas inurneras 'o�tras 'ir�iciativ8s do
sr. Prefeito Municipal atestam o seu zêlo, di�ígência e .operosí
dade. Assim

_

o aumento da arrecadação que -ultrapassou o pre
visto em quasi UM MILHÃO DE CRUZEIROS e as centenas de
viagens que ��preendeu ao interior no ínterêsse oa' administra
ção. Rara, r.s1ijS-Sima mesmo será li localidade que no correr de
] 951 não teriha recebido no minimo uma visita do -Chefe do
Executívo. Municipal.

'
.

./ E o ano administrativo de 1952 o ilustre edil iniciou com
igual boa vonta�e, com igual determinação, tendo [a programado
para este exercício, talvez. mesmo no gri-meiro trimestre, uma

completa remodelação do' aparelho arrecada-dor com • aquisição
de equipamento para a mecanização dos serviços de contabili
dade da Prefeitura, mecanização d03 serviços 'de' expedição de
talões, levantamento de cadastro dos contribuintes, objetivando
aperfeiçoar o aparelho arrecadador, tornar mais eficiente e equi
tativo o controle do' Poder Público sôbre os contribuintes afim
de\ conseguir aumentar a arrecadação sem elevar os tributos;

•

Alem dessa, outras ínicíativas deverã<rser levada� à cabo:
�;

o inicio do calçamento das ruas da cidade, a compra de novai'
unidades mecanizadas para a construção e conservação de rodo- <.;

vi?s; o fomento à produção animal com a aquisíção de "gado.!lei
teíro, para ser- revendido aos criadores do munieípioj b � fomento

-

à produção tritícols com a aquisição de uma moder�a trilhadei-
18 'a'fim de ser cedida, 'por emprestimo, aos lavradores; abertura
de muitas ruas na zona urbana, já em cumprimento ao. plano �

de desenvolvimento urbanístico; eonstrução da Praça 15 de No
vembro (Praça da Matriz); construção de cinco casas residenciais
para óperarios da .�unicipalidade; reconstrução de 10'0 quilóme-
tros de estradas municipais. ,.'"

E assim, mirri' dia de atividade como os demais no re
cesso do seu gabinete ou dentro duma

�

caminhonete o Prefeito'
Terézio Junior comemorou o primeiro aniversário do seu govêrno.

.

_,. 'Rest�m-Ihe, dirão as
�

cassandras da oposição, 3 anos e 363
dias de governo, de govêrno honesto e realizador diremos nós e
que, mercê de Deus, há de ser sucedido por outro -igual, para o
bem da terra e. felicidade da gente canoinhense. .

Compraram 'trigo brasileiro
abaixo do preço

Por inobservancia do deate
to - lei nO 4.953, de 13 de no

vémbt;o de 1942· cúmpra de
trigo nacional por preço infe

rior\) ao . tab�18do - foram mul
ta:dós pelo Serviço de Expa.n
çãú do Trigo, do Ministério da

Agricultura, em Cr$ .50,000,(10
cada um, os «Moinhos do Sul
Ltda.»· e «Frig�rÚico, Ipirangà
sIA· Industria e Comércio:t, de
Getulio Vargas e Erechim, res
pectivamente,� am!>os do Rio

.

Gf:ande do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Luis Guimarães

Corno dois cisnes que se vão errantes
Dum lago quieto a vaga azul turbando,
As nossas almas juntas deslizando,
Asa com asa, voam semelhantes . 0

Como dois cisne� se vão errantes

•

1
v:

almas

AN1VERSARIAM.SE

---------- ......I--------��

VISITAS
Esteve em visita á esta

cidade, o sr. Artur Zierrnann.:
e suas filhas' srtas: Lourdes.
e Mercedes, de Mafra.

Procedente de Curitiba on-"

,Te�m bom gosto1/""

Tome 'Café
sta Tereza·16·P

Em

Disque para" fone 277

Vidraçaria Canoirrhas Ltda. a
.tenderâ com prazer a domicilio.

r.1"'''�i

Baríanas.i.tanjo .

nó verão co-
f .

mo no Inverno
• %

�

As melhores só na

nós, Q nosso presado amigo
�,

snr, .Silvadavio
.

de Almeida

Casa Sezefredo
de Siegf'ried Olsen

Vendas por atacado e varejo
Preços sem concurrencia

Reyendedor das aíamadaã-sementee
da' firma Dierberger Agro. Comercial

Ltda. de São Paulo 22-P

Medeiros, socio de importante
firma" ferragista, e suplente
a vereador eleito aCamará

Municipal daquela CapitaL,

JORGE KNOLL
pJlr esse. ato de fé e reli·'

.

gião, antecipadamente ágra-
tÚ!c�1'r". ./

0/

� � .

Minha Senhora!
Não se preocupe com ri
modelo de seu futu ro

",vestido

E'-fe cê
, .

tem sempre" os' 'ultimas.
modelos, expostos na

CASA· ERLl'TA

."-;

{

Dr. .Bechara
t

Seleme �
Cirurglâo-Denfis1a.

Dentaduras totais e parciais. Pontes
fixas e móveis. Corôas' acrilicas Odus

. I

Consultas: dias ,úteis das 9 às 12 'e '14 às 17 hrs•.

Aos sábados das '9 is=·12 horas.
'

lj'

Santa Catarina '

r

Ninguém nos pode separar na vida;
Somente, e Criador --" Deus tão-sórrlent�
Fôra capaz num dia injust�mênte. .

De dar-te a morte e me poupar, querida;
Ninguém nos pode separar na vida;

.j:1
�

�

Juntos gozámos, juntos padecemos; .

Assim os galhos gêmeos medram, crescem

Ao mesmo tempo e a mesrôa dor padecem;'
O que tu sofres ambos nós sofremos:
Juntos �osamos, juntos padecemos.

.1 Ao firmamento límpido e .profundo
Nossas aspirações bôas e calmas

,.,. Vão ascendendo ... Um dia as nossas

Subirão abraçadas dêste mundo
Ab f.inna.l1ento límpido é profundo.

TRES BARRAS

_-_

VEN-DE-;:'S E
'2 caminhões, sendo um Ford 46 r�duzido erri

perfeito estado de' conservação ('0I1'!. 7 pneus. �n.?vos,
cabine e carroceria novas, motor novo genuino com

6-mil Km. preço únicoCr$ 75.00.0,00, ,e um Chevrolet
N tigre 36;. em perfeito. estado, com pneus e carroceria

preço "unico Cr$ 30.000,00.'
,

..

Tratar (om o Vereldol Dib Abrão'" ,em

(lixa Postal' 215União da Vitoria
.

�

,
Há TE:- Sr. Pompeu' de Oli-.

'\ vEira;�'lMilton, filho do 'sr. B�si
lio Hurnenhuk; Dna Florentina,1,

esposa do sr. Miguel Dureck;
Dna. Hedwig, esposa do sr. An
tonio E. Kohlelr.
I AMANHÃ-;-- Jovem' Daniel Su-

,_ Os visitantes assistiram namanoski; Rosi, filha de. sr. AI..:,. �

cidio Zatliolo; Srta. Zagala Se- '�asa do sr. Guilherme Varela.
leme; Dna. Amélia, esposa do
sr, Mieczeslau Bojarski: sr, Cel-
50 Zippél; sr. -José João Gon. '

calves, de Monte Castelo. de reside encontar-se entre
.

DIA 4:- Dna. Maria, .é&posa
do sr. José Stokler T'info.
DIA. 5:- Dna: Dírcé.vesposa

do sr. Dr.' Aristides qieller; 'sr,
Waldemiro -Scholtz; Esmeralda
iMaria, filha do' sr. Emiliano A.

�, Selerne; Ismael Tadeu, filho do
sr. Osvaldo Ti"evisji,i:1i... ,..;.

DIA 6:- ·Dna. Ninfa; esposa
dó sr. Dr.. Fernando Oliveira;'
Sr. Moisés Darnaso Silveira, de

, Ârróio Fundo; Olívia, )·filha do
s{ Alfredo Fiedler. ".-
IHA ,7:- MarUisa" filha do sr.

B';r.n'm Fagundes, de
i
União da

Vitú{la; Rornualdo, filho do sr.

Theodhro Schroed.er; Dna.- Er

nestina, e5p�sà' do .sr.· Vicedte
Novak.
DÍA' 8:- Sr. Bernardo Metzger,

� de Marcilio Dia:.; Dna, Ana, �s
bosa :do sr. AlUno' Ros'a; / Sr;..
:Hemiqu'e J. Bastos; Srta. Licéa \.,
Kohler; Dna, Ester, esposa do"
sr. FeUx Rudolf,
Aos aniversariantes, nossos'

'efusivos párabens.
.

.

�, �

Gbverno
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO ·SR. PREFEITO

.

MUNlC{PAL DURANTE MES DE(DEZEMBRO DE 1.951.

n? ..requerente assunto requerido despacho
�741 Estefano Wrubleskí Iícença pI construir casa mad ...Defrrido
2742 Firma Severo .Debrurn baixª imp. casa eornercíal ' J
2743 Francisco de Assis COsta trans, area ooo m2 -«

2744 Antonio Borek baixa imp de uma tafona .«

2745 Osvaldo. Chagas «««
"

:: Olarias «

2746 Albano Voigt trans imp. carro lavoura «

2747 Manoel Martins de Souza « area til/O mz «

, 2748 Paúlino=Pereira de Matos baixa írnp carro de lavoura «
.

.

,'. aA" . 2749 Felipe Kobrern baixa in.p. carro de lavoura!@onurte = .7YlISSa - "2750 Luiz Doerliz
.

trans. area 9�3,�.W m z :
.

,«,
.

2751 Dr, Osvaldo de GJiveira baixa lançamento do [rnp. «

ViJa. Ema Knoll, filhose8, Ind. e Profissão «

genros convidam seus paren- 2752 Nelson, Zipperer trans. in6p bicicleta «

"te.s ti aniil!os, para a:·mis.�a 2753 Carlos Spies « «« «

qúe mandam celf'brar dia' 7, 2754 Bernardo Müller baixa imp. carro lavoura «

quinta Feira, em, intenção da 2755 Minero Bitencourt «_ « caminhonete . «,-

", 27"86 Rodolfo K, Elngst tnms� ares /i\,O m� «

�/ma de seu pranteado esPQ- 2757 Paulo Romllnovcz baixa imp um auto «

so, pai, sogro e a-UQ �

2758 Firma Pedro de Bastos ,� i «"7 casa ,coMerc. (,

2759 Alfredo Knop
..__

«« caro de lav, «

2760 Wojciechoski' & Bal'anchevivcz « ",K casa comerc, «

2761 Zigfrid Olsen '« catro de lavoura «

2762 Fr;ncisco' Oliskovicz <transf, imp. l.!ma i?iciclet. « .'

276:-\ Demetrio Azen'do L'outinho «area 2.()t!2 m:� 1«.
2764 Jacob Scheuer Junior carta aforamento t>xçes: 'concedldo,'
:i165 Souza e Portes baixa imp, um moinho « "

2766 Estaníslau Wm,miaki '. �«.y'Cllsa comerc.«

2767 Miguel'Worazyn.czak. «« carrq de lavo «

2768 Gertrudes H Cshuvarz. «« /« « «.«,

2769 Ludoyico Kruliccski «« « « « «

2770 Francisco 8.. C, Flores .«« na In. Major V,«
1'2771 Anibal de L·. Cardoso' '«« çarro de lav.«

2Ti2 Idoeu Michels « «casa comerc. «

2Ti3.Miguel Piechonkoski «« carro de lav. «

2774 João Ransen « .« dois caminhões«

2775 Jose 1\1: R. Batista «« c'�o de lavo «

2776 Nogatz Irmão «' «fa'brica calçados«
2777 Guilherme Prust tran:sf, Imp. um caminhão «

2778 Ernestl? Wunsch «« anlnha «

.

2779 Brasílio Gome� de Souza « "(ge car. freto p/lav.«
2780 Cahriel de Goss

,

«« « « « .. ««

2781 Miguel Zaniski' baixa imp. c�tro' de lavo «

2782 Firma Anastacia Demetria
e Gonçalves

2783 Antonio Kalabaide
278'4 Francisco Komochena $bl:o.
2785 Otavio 'Pazda
2786 Amante VirgiJio Camter
2787 Oldemar Mussi
2788 Leodoro Veiga
2789 Boleslau Schichilinski'
2790 JOão Maria Fernandes

.,. 2791 Hary Schreiber
.

!'

l

I
conclu? no pllJxinio numero

j' "t

:-t.ourenço Buba tem a safisfação de:
éon1unicar ao�público em geral,

-

�. qwe' recebêrá dentro de breves dias,
,

A ULTIMA
.

PALAVRA EIVI RADIOS

ORBIPHON_
'MURPHY

�,( SEMP'

, �

Muni,cip�1

« « cssa comerciaL (,

« « « «
,

'oficina mécanicª
'

'I' bicicleta
, Ind. e Prof.
,

casa ·comercial '

, botequün bebid.'
,
carro de lavoura'

/, , Ind. e Prof.

isenção imp. pi um teatro, como

requer

COMPRA' E VENDA
DE· I'MOVEIS'�

\

Anexo ao escritório de
advocacia do Dr. Aroldo
Carneiro .dé 'Carvalho, e sob
a .r�spo;ü;ab�pdad�,·dêste, a;'

chá-se mstaJado,;1J.m Depar
tamento o Irnobilâârio, que
mediante módica conitssão,
encarrega-se, da aquisição e

da venda 'd-e imóveis nêste

município,
.

como também de
'loteamentos e' 'dos

.

necessá
rios registrps para a venda
de lotes a prestações.

Desejando vender ou com

prar um imóvel, elirija;.,se ao

'esc�itório dó Dr. Aroldo Caro
neiro ,de CarvaUio- que des
de 'já oferece à venda lotes
e chacaràs na" florescente
Vila 'de Rio das 1\ntas.

,

./ -

Kucr"'Vidal Ramos'

Fóne, 119 - Caixa Postal, 94

Canoinhas SantéYCatarina
/

'.(

Artigos de.vidro a _preços
fenomenalmente'

baratos na
Casa Erlita

\ ....

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprime,nto, largura oU

grossura.
preçq.s" sem concorrencia

.
só na '.

.

Vidraçaria Cano�nhas LtM
Fone 277

Anuncie neste jornal
1'1
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CORREIO DO NORTE 2-2-1952

Indústria Sf'M"�
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'e Santa" Catarina
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;.' Séd�: ITAJAí SANTA CATARINA�'
_:_ FU�DADO EM 1935

(16 anos de existência)
...._

AGÊNCIAS E ESCRITÉ)RIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA: �

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Curitiba . .:. Caçador - Campos Novos - 'Canoinhas - Concórdia - Cresciusna - Curitibanos", Chapecó ...

Florianópolis - Gaspar � Ibirama :::---lndaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - J?açaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União.
.

Rid Negrinho - Rio do Sul - Sto.j1\maro da Imperatriz - São Francisco do Sul - Sãb Joaquim - Taió - Tangará - !1'ijucas - Tubarão - Vrussanga - Videira
. , '., ,

Agência CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50 Agênci. RIO DE JANEIRO: . Rua Visconde de Inhauma, 134
.

Caixa Postal, 5'8,4 - Endereço Telegráfico; «INCO»
. (39 Departamentos) Caixa Postal, d39 - Endereço Telegráfico:. «RIOINCG»

.,Capital :'Cr$c.22.50o.o_oo,oo Fundos de reserva Cr$ 27.500.000,00 Dépósitos em 31·12-1951 Cr$ 632.421,491,20

BALA-NÇO GERAL em 31 de Qez�mbro -de l�51
ATIVO 1/

.--------------------------------------�--------�---------------

A - DISPONIVEL
-CAIXA

Em moeda corrente
Em' depósito no 131nco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup.
da Moeda e do Crédito

47.343.198,50
37.18í.532,60

8.066.1 05,30 92.596.836,40
t '\ .

.

B - REALIZAVEL
Titulos e Valores Mobiliários r

Apólices e
.

obrigações Federais

inclusive as""-do valor nomi-,
nal de' Cr$ 8.100.000,00, de-

. positadas no Banco do Bra-
N, síl . SIA, à ordem da Superin-.

tendéncía da Moeda e do
Crédito.

'

Apólices Estaduais' '{},;,,'
'Apólices Munícípaís i"

Ações e pebentures'"
Letras do Tesouro Nacional

�mptéstimos em C:/Corrente
Empréstimos -Hipotecárfos �

Títulos Descontados
Agencias no l;?aí�
C.)rrespondentes QO País
Outros 'Cr-é.àitosl .'

i'i:rfóv�is
�

, _:J":';
Outrá�.:: Valores

7.338.083,60
1.164.234,0'0

30.4ÔO,00
6.001.585,00

119.445.680,10
1.641.987,10

480,579.945,00 '

441.310.994,00
27.490 -s048,60'

600.000;00

, 14.534.i!02,60
978.000,00

1.0'71.068.654,80:
2 644.367,00

", 1.327.949,00 1.0.90.553.273,40

c - IMOBILIZADO,
23 Edifícios de 'Uso (lo Banéd"
Movêis e Utensilios
M:aterlal de e�pedieríte'
Instalações _;,.

'

12�243,89Q,60
1.748.187,40

39,00
'39,00 13.99�.156,00

.

.� ..,._

E- C;ON1'ASdeCOMPENSAÇÃO
Valeres' em gàràntía

'
.

Valarés em custodia
.

Titulas a .receber de C/Alheia
Outras contas

/' 246,213.021,2Q
41 O 952,663,80�
�42.235.719,OO
8.895.°9°;00-, 1.308.29.6,464:,oq,

.

2'.505.43�.729,80

- I

F � NÃO EXIGIVEL
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fund.. de Previsão

'

Outras Reservas
Fundo dependente de apr. da 1 a�
Assembleia Geral Ordinaria

G .:. EXIGIYEL
DEPOSITOS

,

. á vista- e a curto 'Prazo
de Poderes Publicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Lirr..itadas
em C/C Populares
em CIC Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

a prazo fixo
/de aviso previo .

OUTRAS
RESPONS.ABILIDADES

Titulos redescontados :
Obrigações Diversas
Agencias no Pais '

.

, Correspondentes no Pais
Ordens de Pagamento e ou-

tros créditos
.

Dividendos 'a pagar (
H-RESULTADOSPENDENTES
Contas' de resultados
1- CONTASde COMPENSAÇAO
Depositantes de valores emga-
rantia e em, custodia '.

Depositantes de Títulos, em co

brança do Pais
do Exterior

� .

22 50.0.000,00 22.�00.ooo,00
3.000.000,09
21.509·000,00
3.000.000,00

4.500.000,00 54.500.000,00

22.48.0.603,90
31 :369.992,30
144.027.83Í,60
66.663.580,90
92.145.362,90
21.317.033,20
14.242.818,80 392:2:47.223;60

". ',:
-

,

957.576,70
7.014.666,90

143.404Jl37,30
88.797.086,70

I·;; ,

,.

2<110.174.267,60
632.421.4.91,20,

'.:'__o
- o -!..,

449.384.959,80
40.807:.614,70 /.,c.
9.725.628,10
1.497.370,10 561.415',572,70 1.1:l3.837:.06t.9.o

.�
�

'ii..'
..

8.8Q5.201;9ô

657.165.685,00
; ,

642.218.167,80
17.611,20 642'.235.779,0.0 '

\' "
" 'I:- .'

"

8.895.000,00 1.308.296.464,00
2.595.:438.729.80

Outras 'contas

�
�

" ;,-:' .-' ,-' .-'. \
�

"

� ....

Demonstração da conta Lucros ê Perdas - BalançoGeral em�31.de dez,embro'de·195·:1
t

•

•

•-'

" , ::". ,/. ,1, _':'<.

CRÉDIT'O
=============================

Despesas Gratis (íncluides os Honorários e Bonifí
"

.

cações aos Funcionários
Impostos
Ju'ros Abonados '-

. 'Irístittt_tó de Aposentadoria e Pensões dos Bancários

.

Creditado ás seguintes, contas, por balanço
,,� ....

a Dividendo Nr. 31',
a Díretoría

"

a Gratíficação aos Funcionários ,,;/
a. Carteira de Assistencía aos Funcíonários '

Fl:lnd(r::depende�te de' aprovação da Ia. Asserr.bljia"

Geral Ordínaría
. .

.:furos;e·''7D�scontos a venc�r, que passam para o se
,

mestre seguinte, e provisão de fundos S/C
_.� '.

Prazo Fixo e' C]Aviso

12 050.580,30
/' 576.772,20

.

21.366688,9.0
465.654,80

1350.000,.00
�. 785.0.00,00
··3.423�636,80

'

.: 5Q.ooo,00

8.805.201.90
53373.534.90

Genésio M. Lins",/
.Diretor - Superintendente

. Dr. Rodolfo Renaux Bauer
Diretor - Gerente

.� " J
Dr. Mario MiránÇla Lins

Hercifio Deeke
Diretores - Adjuntos;;,:;1

,

Saldo dos Juros e Descontos não distríbuidos no semes-

tre anterior 7.66�.278,2ó

.19.127.757,7.0.

"
A'glo de Saques, -A'gío de Passes, Descontos e outras rendas,

\
r, _"

_.J;, •

-

"

26.584.499,00
, .

Jurosr'Comíssões e 'I'ítulos Diversos>
r

,-

t
"

{

53.373.534,ge

, /

�iTAJAI, 15 DE JANEIRO"DE 1952 Serafim Franklin Pereira

Otto Renaux

Antonio Ramos

Diretores

Chefe da Contabilidade da Direção Geral

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181

- , ..
�: P A RRC E R D O C O N S E L H O < F I S'C A L

»,
'
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AfI Presidente da República foi
enviado velo, Ministro do Traba

, lho longa exposição de motivos a

respeito da aquisição de. .automo-
,

, .

'
.

.

.'

veis e caminhões pelo' IAPETC
Enlace Nepomuceno Pihto

_

- 'Gomes do Vale .

para 'seus associados motoristas

No lugar Sereia, deste mu- Alcebiades Gomes do Vàle e' profissionais.
.

nicipio, na residencia (lo es- senhora: .

Como se sabe, em maio último
-timado S1·. Damaso Nepomu- lVOSSOS parabens e votos" o presidente do IA PETC proce-
ceno Pinto, realizou-se dia 31 de felicidades: deu a uma ternada de preços en-

O casamento de sua dileta tre diversas firmas da industrie

filha, G{senhorita Iolanda Ne- l' 'E N L A C E automobilística no proposito de

pomuceno Pinto, com o sr. adquirir -doís mil" automoveis e

Maurilio Gomes do Vale. Fernandes :: DirsChnabel quinhentos caminhões para o for- -

necimento aos seus contribuintes
pelo sistema de financiamento.

Encaminhada a exposição acima
mencionada ao Presidente da Re

pública" S. Excia. exarou o se

guinte despacho: "Ciente. Os au

tomoveis adquiridos pelo 1:\ PETC

·

'se devem destinar exclúsivamente
à venda aos 'motoristas profissio
'nais, por ordem de antiguidade.
afim de evitarpreíercncias injustas.

.

Os. prõprios motoristas interes
sados já me fizeram presente urn
memorial onde expõem as suas

pretenções.
Tal memoria-l, encaminhado "ao

� 1..,.\......::.....:;___"" Ministério do Trabalho. deve ser-
_.., ,

ii· '.vir de base ao exame iro assunto",

.' CLUB C'ANOlNHENSE �������������&l����-����g��
m

" �" m

-! O ;Bàz-ar ·8ta. -Terezinbal
'Di ". /

.').-
'.' �

� �visa ao disiT�to "publico >Qu�.��ü- �
� rante o rnez" de fev�ç�.ir9 .�ár·á _ BD
ae ." _C.( ,- -

.' en

I Liq�jdaçã.o G'if,a) I
�11 .' ','-'-.

-. eD
de .",

�,

com cinco, dez, quinze 'e vin�é . .c. m
m�

t

por, �ento,,�� desconto '. �'. I. = 'eD
m

"'.
.

c/,' <;>',: m� r

<. Aprove-item a o'port,uni�.�,��t �
ae -

_

I

,,' W8x(- ,'< , �
aDa�Di!jD���a��w������·��m�
����.�����������.�����:�;i��'�
�

-

��: f"
,

-

_. � ...."�;o �

'"

_
: .

-

;�" -" :>: lJ'"
-

�
� -

- l�-TE� -,... TD''E' ,c.:E? < �

�.- I'IV �' IV,_ �', �:J�-' -'

, ..�
� Uma serraria em perfeito estado de fun= �

� cionarnento:-��uiJdio !i�'so!��1ocom(;v�1" �
Nossos pE'S�rnes. ! � Marshal de 36 HP efetivos" �ço.Í1! -reg/SfT �
·-------·I.� Ira legal do 'Ll'!'�' e �q.uóía.. �dç 212 �

. José Zadoro.sny Iz� y" metros CUblCÕS po� ,rnes. .�
GUARDA-LlV!<OS � , Preço' de 'ocasião �

""
.

.
_ �

R_7g. n. 0452 - CRqSC ::u-
. �

aceita escrita� avulsas, contratos, ��. �Ver e, fratar com 'Q. sr.
�,,' .

i
"distrato�- e�'alterações sociais, re-

�
ES E}�

,

O \WRUBLEVSKI �
gisti'o

.

de livros,- firmas, etc.
'f .� ", 1',. A ly ",

-- �'.'
'.,

"'-.
.

�
-'4xJ· � _

"

•

Çalxa Postal, 138 '., �
......_--_...;_...;----_ ·�'��������H9ft.�����'������������
t ""Motor Sà Venda

-

;/ _,

, ,Vende-se "um motbr de Sociedade BeneFicen�e Operária
ti 4 cilindros, marca Chevr:olet, C O N V I T E - a A I L E -� >

'a gosolina, é aparelhadQ pa- ;J� ,
.

ra g[ls pobre....
- Temos <;> prazer- de �onvidar �s s1's. Associados e Exmas. Fa-

, milias para o grande baile que esta Sociedade f�rá realizar em a noite
Ver e, tratar com o sr. :çle hoje, 2 de fevereiro com· inicio às 21 horas, abrilhantaao pelo

Edmundo Weber, e_m Felipe JAZZ BAND YARA �de �ão Bento do,.._Sul. 7,<'
_ )\

Schmidt. 2x� A DIRETORIA � b
!

w

No vizinho município de Ma
fra faleceu. dia 31, o estimado ci-

394.467,90 dadão João Alfredo Silveira, per-
23.432,30 'tcncente V tradicional Iamilia e

9.475.40' integrante de poderosa organiza-
. 500,00. ção industrial daquela zona .

13.224,00 .

1 085
. O extinto. que era casado com

. ,60 .

276,10 a nossa couterranea exrna. sra,
,

82-,00 dona Barbara Grosskopf da Sil-
-r-:

veira, filha do saudoso' José Gros-

'I1 .635,ilO .

,

12.435,30 skopf, �eix:ou m.u·itos filhos H prau-
.'

1.'493,50 , .•"_\"�
. tear-lhe o falecimento. .

458.107,10 Gr� 45S:107,tO '. _0 prematu�o 'passalnento.\�y: I
Joao Alfredo Silveira causou gerá!' 1.consternação n08 dois municípios i

<onde ,'� ; ���írto, P'!!la sua banda-. I

·

'de. ��d; Í;)�e):-à f�iliNia.e dêvoção
ao tra:balho conqülstou vasto cÍr-

·

culo de amigos. ;' c'
,

Pesames à família enlutada.

Ano 5 - GANOINHAS - S. Catarina, 2 de-Fevereiro ,de 195�2 - N. 190

Serviram de' pâraninfos por
parte da noiva o sr. Benedito
Terezio de Carvalho Junior e

sra. e por parte do noiuo; o sr.
,

��-
'

Na florescente Vila de Ma
jor Vieira consorciaram-se a

19 de janeiro transato a pren
dada senhorita Ana �abel
Fernandes, filha dlJ Casal Vi- I
tor Fernandes de' Souza e ti'
jovem Ivo Dirschnabel. filho
do casal Alberto Dirchnabel.

. -Poranifaram os atos cioü
e religioso, de parte da noiva
o casal Dr. Aroldo Carneiro
da Carvalho e de parte do noi
vo o casal industrial Abrahão
Muss». ii' \ .

.

Nossos cumprimentos aos

nubentes e aos seus dignos
progenitores.

,

Enlace Tanus ;_ Cury,
'*

Realizou-se dia 31 nesta ci
dade, o matr-imônio da senho
rita Nissirim Tanus, "da so
ciedade loca I, com o grande
industrial s». Elias Curi, dó

'. alto comercio de São Paulo.
_- 'Nossos cumprimentoseoo
tos de felicidades.

-.

LB,al�n(ete Encerado -em' li -de. janeiro de. 195-2-
.'

- , "0.-";" h.

'-;·A·,·T,-J"V o

lmoveís"
'I

': ..

Môveis ,e· Utensilíos
'. ".,

� �

-t:" Salãc.i-Copa e Bar
Biblfoteca,

.

. _

Despesas com màslca
.

Gastos de' conserêaçâo">
Ornamentacão do salão

,

Jmpre'ssos
-'

.

Comissão de cobrança .

'-<-Caixa "�

:� Despesas 'diversas
/

•
<

..

.;.. ......

,

',- ?: "" -Patríri'iQFlib
Aluguéis' ,

Renoas div�TSa!!
Juros é descon t0S
Mensalidades
JOiás ,-' .'

.436.154,30
1.200,00
4.500,00-
117,80

.

' 13;780,00
.

, 1
F -2.30C,OO

.

Cri$ 45U.l U7, 10 Cr$ 458.107,10
.

I

10 de fevereiró de'l QS2
.

,
'

Glub. Canoi..n{je'nse-
Dr.- Aróldo" Carneiro de 'Carvalho

.

, -

<' Pl'esidente
Horacio Costa

�1 o Tesour�Úo _

Escotâ Normal, "Sag, Coração' de Jesus"
I

M�frícula p�ra' o Curso P�imário '- 6 de feve�eiro
-

eilidiante.
.

Reaber_!ura das aulas do Curso Primário'� 15 di fevereiro
. Re'�be�tura ?as aulas do Curso Normal e Ginasial - 3 de'março
-"Ex'ames de Admissão ao Curso Normal - 21 e 22 de fevereiro'_';

�
,

Exames; de Admis�ã6 ao Curso Ginasial -- 28 e 29 de fevereir.o
, (A inscrição. est�rá aberta até 15 qe fevereire)

E:X:arries de/'Za época p/o�-Cursos Normal e Ginasial 23,fevereiro
Dia de' Matrículà pio Curso Ginasial, 27feve. das 8 às 11 horas
, Dia de Matrkl).la pio Curso Normal, 27 de fev. das 2 às 4 horas':
- .

" .

As mensalidades.de todas as classes serão as mésmas
do ano _passado.

'

No ato da Matrícula aS? àlunas do Curso Ginasi�l e Normal
efetuarã6 ó paga?lento de Cr�50,bO como joia anual de Matrícula.

.� .

" A- bIRETORIA 'o"
•

Automóveis para
os 'motoristas
profissionais

'Industrial '

João Alfredo Silveira

Em Rodeio Graude, onde resi
dia, faleceu dia 21:de japeiro p.p.
com a avança�la idade de 93 anos

o sr. AI-berto Fre(1erico, chefe de
numerosa' f�ll:nnil:l' -

.

-Passamento

CONTRA C�SPA. _-

-
/

• J
- '�

O-UEOA OIS CI- � *

-,
'

: k'

O(LOS, E D��AIS �

iii

" �Il fE C C Ó E S ' DO
..

COURO C:ABUUDO ..

SOLOS PARA
"

BATATINHA

Molduras:-
•

.,r

.

Uma infinidade de tipos a

seu ag�ado preço de f�brica .
. ';:.:.h'

, I
A> batatinha, prefere os

solos fracos, 'providos' de
boa quantidade de. 'matéria

,_ t.

orgânica, suficientemente
, � ?

drenados. A'umidade não de-

ve passar de 18 a 200'/0, a
,

�O centímetros de prófundí
dade,' A batatinha ainda se\
desenvolve em fuase todos

os tipos de solq, desde que

só na

Yidraçaria Canoinhas Udé;l.
,

"'"
., ',,;

sejam porosos, um tanto le

ves, fareis 'de trabalhar com

ás máquinas agrícolas, As

várzeas 'drenadas, de
c
solo

permeável." produzem bem
batatinha.

y;. ;A' P.�,-, "

Eles 'estâo
;!

,

at •••

. \

ZEN IT H
à luz' a-bateria, já chegaram ,n,a casa

LOUftENÇO .- B�B� , ,

G o·c E' I. R � 5 I

F R I E I �R A 5 I

.

'ESPINHAS, ETC�.#
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