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hoje a:' esta
ex-Gover
São Paulo

o

nador de
e candidato à Presi
dência da República
o dinâmico sr, Adernarde Bar

ros, o realizador do Hospital das

Clinicas, da Via Anchieta, da Via

,Anhanguera e de inumeras outras

realizações de vulto que m�rca
ram o seu governo no grande Es

tado ) Bandeirante' como/ um dos

mais \>rofiquos
.

a que o Brasil já_
a;sistiu' o vence.dor da campanha
i�terve�donista, o capitão de in

dústpias ,que é todo ação e. eles

prendimento pessoal; o maior e

leitor' do sr, Getulio Vargas no

pleito passado; o homem cujas a:

titudes se caracterizam pelo espi
rita de humanidade" assim na as

sistencia aos necessitados como no

consolo aos aflitos.; o heróico pa
trocinador dessa epopéia de "ban
deirantes da nova geração'" 'que
foi, a "Expedição Adernar de Bar

ros" ao local do desastre do avião

i'Presictent"; o dinâmico sr. Ade

mar de Barros, diziamos, não é

.dos homens que mandam fazer,
mas sim daqueles rarissimos que
FAZEM, que realiza,;] e que cons

troem' com as proprias mãos se

for necessário,

o 'pruLlema ua sucessão presi
dencial já assoberbe QS homens do
Catete conquanto procurem apa
rentar indiferenca e alb\;:iamento,
E a f,igura do ,lider populista A
dem�' de Barros, pelo elevado
'conceito C1n que é tido pelo povo
de todo o n;'agíl" é a que mais

preocupa os detentores do poder, I,O sr Get'!í-!o v' rgas, apenas
eleito, esqueceu e postergou para I
segundo' plano c General 'que lhe
dera a vitória de 3 de outubro -

o sr. Adernar ç}e BL:.l:ros, A�(di
vergencias entre ambos .J1ão' vem

à ,pnblic() Il()f' "'\�êíe<; d.e ordem

política, E" certo, entretanto, que
elas existem. Getn1io não denun
cia o pacto que 'firmou com Ade
mar mas procura hostiliza-Io por
traz dos bastidores deslocando o

PSP de postos chaves que vinha'
ocupando na adrninjstraçâo fede
ral. Há pouco ocorreu .a exonera

ção do Presidente do L�.PT.E.C.;
mais adiante assistiremos a de
missão tia p�dido", dó sr. Ricar
do JafeH -da Presidência do Ban
co dei 'Brasil.

O que ressalta do panorama
político nacional, conquanto o ne

guem todos os homens, é' que o

problema sucessório já está em.

pleno desenvolvimento. As no

meações e demissões, na esfera fe
deral, as aprQximações de parti
dos políticos até então antagôni
cos,. tudo, gira ,em torno: ao pro
ximo embate presidenciáI.
E o. S1'. Ademar de �arros- q-qe

não é dos que manda� fazer mas
sim dos que fazem, convencido de
que o problema da sucessão s&á
resolvido pelo povo e não pelos
politiqueiros que se arvoram em

'senhores do voto peip�lar, vem

percorrendo, desde já os municí
pios do inferior- do País, vivenço
sofrimento das populações ru-

Aos srs. assinantes
Estando vencidas gran

de numero de assinatu
ras· desta folha, solicita
mos, aos nossos colabora
dores dest� cidade efe
ófuem o pagamento de
suas assinaturas quando
procurados pelo nosso co

brador sr, Ântonio Mar-
. tins de Oliveira.

Os assinantes residen
tes no int�rior devemdi
rigir-s� aos respectivos 'a

,

,gentes' ou aOS nossos.bal
cões, à Rua Pa,ttlà Per�iraó

,Ano 6 Cenetnhss
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,
.

Reunin-S6' O Diretório da U. D. N.
, ,

lhe fora dirigido, êift radiograma e

no qual o sr, Irineu Bornhausen
evidenciou seus propósitos de eu

contra r lima solução para '0 pro
blema da energia elétrica em Ca:
neinhâ ,..tão logo se conclua a li

gação Capivari-Faraguá e de plei
tear, junto a Fundação da Casa
Popular, a construção de um gru
po de 25 casas residênoiais em Ca
noinhas, afim de serem vendidas
à prazo de vinte anos a cidadãos
que não teuharu casa propria,
A leitura do expediente rcccbl

do do Palácio do Govêrno causou

a melhor impressão a todos os pe
sentes.

A 26' do .correnre. ÍJa sêde do
Diretório Municipal. reuniram-se
ordinariamente, os cornpnncutes da
U,D,N. local, dt'!nL0J1rlu assuntos
de interesse coletivo c fl�]rl.idárjo.

DUI'Rnte a reunião o sr. Aruldo
Caevalho, que presidia os trnba
lhos, de "conhecimento ao Diretó
rio do texto 'de um oficio recebi
do do Exmo. Sr. Governador do

Esta?o, résposta a um apêlo que

rais, auscultando-lhes o pensar, es
tudando-lhes os problemas .

Ao invez de repousar numabe
la vivenda ás margens da Reprê
sa de Santo Amaro, alheia r-se da
vida pública para surgir sóment.e
no momento azado, Ademar não

se arvorou em solitário, não se

,desinteressuu pelos problemas na

cionais, não esqueceu � sorte do

povo, sofredor! Mais do que nun-

ca estuda: os nossos problemas, co
munga dos nossos sofrimentos, vi
ve, na dura realidade, a nossa si

tuaçãol
Eis porque percorre o interior do

Brasil, deixou o verniz li�orâneo 'e
veio conhecer �s agruras do Brasil
sem eletrificação, sem água e esgoto
canalizados, sem ginàsios, sem sa

natórios; sem estradas asfaltadas,
sem' transporte fe'frovjá1io, sem as

sistencia ao trabalhador, sem vi
las residenciais do 1. A. p', I, do.
l.A.P.C. ou do 1.A.P.T.E.C., sem
escol;S do S.E.N.A.L, sem Colô
nias de Ferias. Ele quer ver de
perto e' com os proprios olhos a

situação do interior do Brasil, dos
depauperadosmunipíos cuja maior

arre€adação é a dos governos da
União e do Estado e onde os

maiores encargos recaem, exata

mente, precisamente, sobre o Go
verno que menos'arrecada - o Go
verno' MUFlicipal.
E' ,nobilitante, sem duvida, o

objetivo de -Adernar de Barros.
Canoinhas exulta ,de satisfação re

cebendo-o e. saúda o eminente es-'
tadista 'assegurando-lhe admiração
e simpatia .

I'

Deve a população local, sem

distinção política. tributar mani

festações dé apreçp ao ilustre pa
tricia, par�icipar do programa de
homenag!!ns e, acima de tudo, ou·
vir a suá, palavra de fé, de espe
rança, çle inàudita c&ragem e de crea-
"ça no futuro de um :erasil melhor 1

Houve, a ,seguir, interessantes
debates respeito à revisão proce
dida /nos lançamentos do Impostá
Territorial" sendo discutidos,

-

ain-.
da, assuntos de interesse parí.idá-

Ino.

A proxim'a reunião ordinária se

rá reâlizada dia 9 de junho,' ás
I20 horas, no local de costume.'

-�_;�
, -I

'I-CYJCO ANOS,t- DE II
• ATIVlDADE'

,I

Silenciosanfeutc, sem ruídos
ou manifestações, -�,ral.1scorréu
á ,29 de maio qUiU�l feira ul
tima. tal e qual o natalício de

1um obreiro, o quinto auiversâ-,

I'.
rio da fUIldaçã� désta folha

..
O que tem SIdo a .noaea VI

• da nesse espaço de tempo, os
- serviços que eventualmente te-
nhamos prestado à coletividade
são assuntos que devem ser co

mentados pelo público ledor e

lião pelos homens desta casa.

Não ficaria 'bem e seria até
desconcertante o auto-elogio, a
auto-análise das nossas ativida
des, a. auto-critica da nossa

atuação,
Resta-nos, assinalando a pas

sagem do nosso natalicio, vol-
ver os olhos .ao passado, ho
mena,gear as 'figuras de Gui
lherme Varela. Silvio Mayer e

Agenor Gomes que, na reda
dação, direção e gerência ,do
·'Correio· do Norte" enfrenta
ram a quadra iiiais dific1l, quan
do do aparecimento do iornal.
Resta-nos homenagear os tra
balhadores anonimos, cujos no

mes não aparecem no cabeçalho
do jornal mas que, em suma,
são os que dão feição material
à composição, os que distribuem
"Correio do Norte", os" que o

divulgam no interior, 08 cobra
dores, os agentes e' dezenas de
colaboradores que siúrbolizamos
na pessoa de' Douglas Be-nken
dorf, o chefe das oficinas da,
I. O. V. L. aó qual rendemo�
o nosso preitq de homenagem
e de admiração, certos de qpe
na sua pessoa reverenciamos e

homenageJlmos todo o pessoál
do "Correio do.Norte", assim
os rapazes da oficina como os

'dos serviços externos.,

Olhando a estrada percorrida,
conscientes de que hemos cum

prido o nosso dever, enceta
mos, com este 'número, a ca

minhada de outro quilómetro
que have_mos de vencer com" a
mesma galhardia e de cabeça
ergüida..

CIRCULA AOS SABADOS

Dr. Rubem M. Costa

Depo� de haver exercido, por
onze anos, o cargo de Promotor
Público da Comarca. fransferiu re

sidência pg_ra Florianópolis, posto
à disposição da Procuradoria Geral
do Estado, o nosso prezado amigo
Dr, Rubem Moritz da Costa, uma
das mais brilhantes figur"ls do Mi
nistério Público Estadual.
Nestes dez anos de convivia di

ário e de exercício na espinhosa
missão de Promotor Público, Ru
bem Costa, pela sua retidão, pon
deração e amor ao trabalho, gran-
"geou a estima e a consideração da
gente canoinhense, sendo, porisso
muito lamentado o seu afastamento

"Correio ele Norte", que muito

preza a amizade do distinto co

estaduano, assegura' lhe' a sua sim-,
patia e formula votos, de êxito e

felicidades na Capital do Estado,

Sr. Selerne I. Seleme
Em substituição ao.. titular do

cargo, assumiu as funções de Pro
motor Público da Comarca o nos

so conterraneo e muito prezado
amigo sr, Seleme Isaac Seleme,
funcionario do Banco Inca, Adjun
to do Promotor Público nomeado
pelo Governador Bornhausen.
Parabens,

VIDe "Vera Vruz"
APRESENTA

HOJE:- As 20 horas

O Mundo de um

Palhaço
com Milton Berle, Vi,rginia

Mayo e Ruth Roman
O comico havia levado a vi
da na brincadeira até que o

amor fê-lo levá-Ia â sério.

continuação da série

O Rei dos Espiões
AMANHÃ - Em Matinée
Às 17 horas REPRISE

Terça feira: :- A'6 20 horas

,Ninho de Ábutres
com Dennis Morgan e' Vi

veca LindÍôrs
Um amor' a,ó qual eles não

pwderam resistir ... Perigo aos

,,-quais n�o puderam escapar!
Continua-ção da série:

OI Cal'aleirol do Rei Artur

Quarta, feira: - REPRISE
,

"

Amanhã - As 20 horas

A rnaicf produção na10nal
CoraçãO Materno,
com Vicente Celestino e .

Gilda de Abreu

Segunda feira:- REPRISE

Quinta feira'; As 20 horas

A Dansa Inacabada
com Margaret Q'brien e

,,' Cid Clar:isse
Um drama real e srre'batador

('
,

Sexta Feira' - REPRISE

Aguardem: Dia 8- de: Julho
Gavião do' Mar

Novo Secretário,
Posto à disposição do Governo

Municipal pelo Exmo. Sr. Gover
nadór do Estado, vem de ser no
meado para' exercer as funções de
Secretário da Prefeitura Muniei
palo 'sr. Osvaldo Ferreira ,Soares
Diretor do GTUpO Escolar Almi
rante Barroso. ,

O áto do Prefeito Terêzio Ju
nior Leve a melhor repercussão
em' todo o Municipio, consequerí
cia do elevado e justo conceito' em

que é tido o grande educador con
terrâneo que vai agora prestar re
levantes serviços ao Governo do ,

Municipio.
-

."

Coadjuvado por auxiliares corno-s;
Osvaldo Ferreira Soares, a admi
nistração local recebe' novo e vivi
íicador impulso que há de levar
Canoinhas aos seus grandes desti
nos, Moço" inteligente, cheio de
boa vontade, Osvaldo Soares, te
mos certeza, será o braço direito
do sr. Prefeito, colaborando na

tarefa de reorganizar os serviços \

internas dá Prefeitura e de reor

ganizar o eneino.anunicipal.
Não endereçamos cumprimentos

ao SI'. Osvaldo Ferreira Soares pe
la nomeação. Cumprimentamos is
so sim, o povo e o Governo do Mu

nicipio pelaescolha de tal auxiliar.

Ao prezado amigo Osvaldo So- �

ares asseguramos o nosso propósi
to de colaborar na esfera das nos

sas atribuições.

Sgto. �idio J. Ferreira
Vem de ser nom.eado pelo.

Governo do Estado para ext::r
cer as funções de Sub-Delega
do de Policia de Papanduva, Q

sr. Sargento Lidio João Ferrei
ra, da gloriosa Policia,Miiitar
do Estado,' há, muitos anos ra

dicado entre nós e'que até en

tão servira na Delegacia de Po
licia local, como auxiliar e Co-:
mandante do Destacamento.
Vai o Sargento Lidio à séde

daquele 'importante Distrito, com
a responsabilidade de substituir
no cargo um homem da enver

gadura moral de Rogério Mar- ,

ques que, durante mais de vin
te' anos, exerceu, gratuitamente
e com grande nobreza, aquela
função policial.

'\ -

-
/

O CirCO chegou'
Procedente da regiao litorâ

nea chegou a esta cidade à tar
de de quinta feira, o «Zoologíco
Continental Circo», a' maior

companhia circense .que atual
mente percorre o sul do país.

,

O pavilhão ma.,companhia es-.
tá sendo armádo à Praça 15 de
Novembro, sendo marcado para
hoje o espetá�ulo deI estréia. .

Centenas de populares têm

acompanhado com desusado in
teresse todas 8,S fases de insta
lação do Circo, desde o desem-,
barque das feras, à armação do

pavilhão. �

Pelo interesse" que ve,m des

pertando o' CiÍ'co em toda a

nossa populaçâó, é de prever-se
o exepcional sucesso que.há de
alcançar nos espetáculos.

Atenção! Atenção-!
Correrá amanhã depois da

.ultima missa, em frente à Ma ..
,

triz, a rifá da bela Imagem do
Imaculado, Coração de Maria e i
de tres relogios pulseiras.

-:- ,Fot() João' •

•

- O SEU FOTOGRAFO -

Praça Lauro MüUer
CANOINHAS -:. Sta. Catarina

Completo; serviço de atçIier
Reportagens - Seceão especializa
da para 'amad()[e� �. V�nda de
'filme8 - Fotografias COUl

Rapidez e Pedéição

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPRA E VEND:;
'DE IMOVEIS
=Anexo ao

< e;critório de
advocacia �'do Dr. Aroldo

<

Carneiro/de Carvalho, e SQb
a responsabilidade dêste, a-

"

Icha-se instalado um Depar-
tamento Imobiliário, que

\ mediante módica comissão,
encarrega-se da aquisição e

da venda de imóveis nêste

município, como também de
'loteamentos e dos necessá
rios registros para, a venda
de, lotes a prestações.
Desejando vender ou com-

4x' I
<

prar um imóvel, dirija-se ao

iiIiiii'__'__'__iiiiiii'__'__'__'__iiiIiiiiii'__'__'__iiiiõiiiiiiiiiii'__'__iiiiiii'__� escritório do Dr. .Aroldo Car-
" '

, neiro de Carvalho que, des-

F!"'!!!""'!'''''!!!'!!'''!''''!'!'''!!!''�'''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!''''''!'!'''!'!'''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!'''''!'!'''!!!''�' de já: oferece à venda lotes

10- 'A' e chácaras na florescente'
-r. ,rmando de Lara Vila de Rio das Antas.

Rua Vidal Ramos'

Fone, 119 - Caixa Postal, 94
Canoinhas . Santa Catarina

Casa das Casemiras e Alfaiataria
•

'
,

•

_
• �

L

Avisa a sua distinta freguezia :que' acaba de receber
um lindo sortímeríto de casacos para senho-

,

ras, lã e nailon, ultimos tipos
Capas de gabárdíne para homens, e um lindo sorti- ,

F

' mento de casemiras 'em cores maravilhôsas,
"-

, por preços verdadeiramente baixos
Auroja carimbo marca ouro por Cr$ 920,00 o corte

j ",
< Qualidade - Artigo - Preço

'V. S. encorrtrarâ neste endereço'
Casa 'das C�semiras�
de ESTEFANO BEDRITCHUK e, CIA.

Rua Paula, Pereira 'Canoinhas
Pertinho da Radio Canoínhas

(

\ f -

Tratamentos e operações das doenças dos

OLHOS � OUVIDOS - NAR�Z E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DAS SINUSITES

OPERAÇÃO DO BOCIO (PAPO)

Consultório permanente: Porto -Uni'áo

Posto Ouro Verde e Oficina Mecânica
BASILIO HUMENHUK & CIA. LTDA.
CANOINHAS • Fone, 145 - Sta. Catarina

A V I S A
"

, Que já está fun�ionando a bomba de gasolina,'
afendcndo a qualquer hora do dia ou da noite

serviços' ,de urg�cia.
, ,

Gazolina, serviço 'mecânico de erner'genciaj :

oleo, ar, agua, etc... \

/--------�--�-------------�-j�
... "

,

'"

::::::::===.:::::::::::==_=::::::-::::::::::::;;==:':::::::,:::::::::��:::::::::::::::::::::::::=:.;::�::g

�� Ban'co ·Ind. e tem, de Sta. Catarina SIA �'
•• " .

.
.

I
'

. ..,

ii . Matriz: ITAJAÍ =,
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Enderêço telegrafioo: « I N C O}) ii
!5
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T�-xa,s d� D 'f� ) De um ernpleiteiro para
:I

.

g � epositos 1: fazer ide 4� 5,000 arrobas
ii COHMS Df, MOIJIMrHIO CORJAS ,A PR�ZO:"

"

U de herva. Trata, r em P,ortãô
. ii � Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a, a. iL Azul. Informações nesta r�'- .

:: Limitada 30/0a, a. " " "60 '" 4V20�oa, a ,i� dar ão 2
•• P t i 1

.

OI"
'.. aç. x

iI ,ar olc1;1 ar ,4 10a, a. ,

"" 90 ". 5%a, a;'.55 '

'

a: Limitada Especial-4V2%a. a, "," "120' '.'. 5%%a. a. ii ,�.,
n " "1 a o 601:: L h

o

d:� "

.
n '

- 10a, a.:i� "

.

, \

J.5' .' �EPOSITOS POPULARES, 5%
_-

ii: _ ',en a plca, a,
ii Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq, 'R Maj-or Vieir:a � Falta Iênha ern su'a �asa?
si Ab' ,

< ',' 1/1
,,'

"

h" " ii Peça então pelo fone 226

ii .. ,r� uma c_;>nta no
.

n�o e pague com C eque. ;i· e v.rs .. a recebe�á rine�
1II".i!-••IIII.II.�•••••••,"II.�•••••••••"nft.alll8ll1.a.IiIIl.!5."lIlJl1l!1':tIIg.llnll.�liliJlIl.'!I."a.II"•• lSaBIlrIl.Jl ••••a.II!lmll.

"Õl

d· t t Ot·
,

.S,!II.".lItf••• a••• 'II�.� .ft�ajlUíl.IIiIIUifllil.1IiI"U"l!irllil._•• IUUt••
·

•• III1••• III••Df{"•• Il!(:j"lIz�aMõlHUi�U •• III ••••••••a��II.III::;:::::= la, ,a�en :eo .

Imo· pre�9.
\ Racnid A. Selenle.

:Bananas; bananas e mais bananas
as melhores da praça 'aos menóres preçós
n'a CASA S,EZEF.REDO
Desconto --especial p�ra revendedôr�s
só

�

na� C,asa ,Se.z�fredo de Siegfried Olsen
<_,'

/

SAULO CARVALHO
'Advogado

,<

•

Escritorio e Jesidencia ' ""

Rüa Cqronêl Albuquerqué s./n - Fone 205
_

Canoinhas '

; I

� DR.

Gaitas Pianadasl
TODESCHINI

?

as melhores do Brasil

A venda 'na

EMPREZA FUCK

Previna-se Já- para, o in-
,

-

, verno-, e vejª-l lind_o
sortimento da

\ C�a s a 'E r I i t a
_

, ,

(
,

I' _

'

E rnoldu raçoes!
, ,

'

Quadros" Santos, serviço
perfeito e garantido.

só (la

Vídraçaria Canoinhas Ltda.

Precisa-se,

Ruà Senador.Schm.idt .

'

Molduras:
Uma inficiaac;1e de tipos a

seu agrado':'preço de fabrica.
, só na,

Vidraçaria Can�inha5 [td�.

'''.
'

Tem ,bom gosto?
Tome ,Café

,Sta. Tereza_16-P

Um bom rá,qiq? So'Inent'e

"PItILlPS'
I' '.'" I \.

Um
.

�o�í1e .

� Um simbolo
_ -" ,- .... ' tJn)a' qLl�lig�de" :

, Será, enc'ol1tiaBo n'a' • ,.'X

Ernp'rez,à Fq�}K-
jJ.

� .._' �--__----�i
'.

Dez anos de atividades em, Canoinhas,
está completando à Firma

�==�;:
. ',,,

Estefantf, Bedritcbuk &: Cia.
'

_ ......__......._._-
,

�

Ao publico, que sempre. sou
be 'adq � irir seus bons artigos,
concederá o desconto de

, 10 e 15.0/0
- até- a 1a., quinzena de Junho.' ,

�mt5n�U�Uin����tiUi�����n��u�u��������
m· ,_,,'.. m

I Printipe �as Novidades l
m Sua filha vai. casar'? !
m Então \aêlquira os art,igos en;�m de alumio,io 'uteis para.

-

�

ce '

caso. como seiam: '�

m- '.
'.I

�

m Chaleiras, Panela's, Ba.- �

!'- cias, Ca'feteil"fts, etc.
._�

\ ,
, .�

m Baterias completas sempre em -stock� .�

ce' -

. ,'--- "�

mJ só no PRINCIPE BAZAR

im O QUE MELHOR
. ",TENDE E, MtLHOR' VENDE .�

��i5,l5�,��.�,l5fj�l5a����r.i���_a�
r Dr Arolde Cárne�iro âê

;
, ADVOGADO

�

(Inscrito- na Ordem dos Advogados' do Brasil, Secção do
.

Estado tle Santa Catarin�, sob no, ,360) ,

... -; ;:_ �\
»:

. Inventários, cobranças, contratos e outras causas
r.

cíveis e, comeréíaís, Direito industrial e legislação do
'

trabalho .
- N aturalisações e

I titulos declaratórios. J.

Causas' Criminais. .,,,
,

'

••• '! ••.•• .,..••••_ •.

Escrit(>rio e residencie :
( "

Rua 'Vidal Ramos Canoinhes· S. C:' -

1

Iifll1'N'4l�'A 'd"O,'1-0" (ttt'�E>·' li,:
,tiU,ji ., �lll / . "iJlJlJ Ij;
"

' ,
'

Distribuidor dos afamados' caminhões:

Mer(edes�· Benz - 'Re-ntndt .;.' federal
Automoveis 'Me'r(ed_ss Banz e' :D. 'K. -W.·
; Iretores HAHOM:Â(i e ,�ENAULT. -

Motores Estacioná.rio,s' e (cn'juntos, é·
, ,', ,

létiicos .. Peças- e Acess-ór,ios em _geral.
O'FIÇlNAS�ME(.ANI(AS -

'

Rúa ,P. Pereira",16 - Téle_13(.: _Se,rmãQ - fo�e,-179
(,ANOINHAS .. Caixa Postil,' 12 • Sta� Catarina·

fiWM"**4"'i! ...�

,"

_aaz ,'1?'5 ii_r V?YT ,

,Casa' Amiga do Povo
de tv1i�uel Magueroski.

Monte Castelo .. ex-R,ia da's Antas

A�lsa
.

sua di,stif)t� freguezia que dispõe de �m
,Y -

variado sortimento de fazendas;, roupas feitas,·
chapeus/ calçad6s� alúminios'e �s artigos 'de pri- ' I

., meira necessidad�eI6$ m�'nores preços da'pra'9d ': S
,

AO fazer súas compras, procure a

-C'ASA -AM\IGA' DOLRQV,O,"< "

,
,

i'-
- .

,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Informações colhidas de men

res da Liga Esportiva Canoí
ense permLtem-nos informar
s presaàos leitores que tere

s em jW1ho a realização do
rneio Inicio e consequente-
nte a de jogos pelo campe
ato da Léc de 1952. A nota

ponderante será sern d.u.v�da
ingresso do Clu be A tlétíco

erário de Mafra e Ipi ranga
Rio Negrinho à Lec, que cer

aente transformará este carn

nato num rosarío de jogo!".
sacionais e assim t;.remos, noorrer do certame, autenticas
tidas de futebol. As consul

já foram feitas e tudo de

emas' fazer para que se con-

Casa para alugar
Aluga-se uma casa resi
icial, no prolongamento da
a Major Vieira.

Exige-se fiador.

Tratar com Orlando Santi

tz, na firma Stein,

Código Nacional
de Trânsito

Concl usão

iíicado, as estradas ou sua si

zação;
) por fazer trafegar veiculas
ransporte coletivo sem obser
cia das condições estipuladas
art. 66 -,

VII - De Cr$: LOOU,OO, por:
fazer trafegar' veiculo. cofu o

lador da velocidade viciado.
ituoso ou teutio ti eficiêucia
ralizada ou diminuída, onde·
er exigência desse aparelho.
disputar corrida, eventual

te, com outro veiculo na via
lica.
Confere com o original
Em 27 de Maio de 1952

Edgard Perdigão Pereira

legado Especial"de Policia.

A V I S O N° 6
ou por bem recomendado aos

ores motcristas e ciclistas,
.

Muuiclpio que a partir. do
5 clt) J uuho proximo vindouro
quer veiculo a motor e bici
s, que forem encontrados tran
do sem estar devidamente em
dos no corrente ano, +serãrr
uzidos a Delegacia de Policia
de ser aplicado aos infrato-

18S determinações do Codigo
ional de Transito.
anoinhas, 27 de Maio de 1952.

Edgard Perdigão Pereira .

elegado Especial de Policia

AVISO 2x

swaldo Voigt avisa ao
líco em geral, que fica
inantemente proibido a

são em seus. -terrenos
transítos.icaçadas, etc ..

se responsabilizando pe
ue venha a sucederaos

transgredirem o presente
, �anoinhas, -,Maio de 1952

Vidros:

concórrencía
,só na

TaçariaCanoinhasLtda
Fone 2'n

cretizern as .demarches entabo
ladas, pois com isto somente
teremos vantagens.
- Wolney, o popular atacan

te alvi-rubro está em vésperas
de delxar Canoinhas. Não con
s,eguirao os mentores do "mais

querido" segurar este valoroso
elemento para o próximo cam

peonato? Será sem duvida uma

grande lacuna que abrir-se-á no.
"onze" canoinhista,

.,�

PREFEITURA MUNICIPA-i DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês_ de Abril de 1952

Código
Local

3
3 O
3 03
3 03 i
3 03 2
3 O,L
3 04 1
3 04 2
3 3

- Ainda se comenta nas ro

das esportivas ela' cidade a re

alização de uma série t](O jogos
«melhor cle três»; entre Canoi
nhas e Ipiranga. E" sem d uvida
uma boa notícia. que, se trsns
formada em realidade, propor
cionaria aos quadros litigantes
boa renda- e aos esportistas o
ensejo de apreciar boas pelejas.

OBSERVADOR

VENDE-SE
I

•

1 Moinho de cereais marca

Marumby, n. 2, vertical com
peneiras. - 1 Atafona para
farinha de mandioca. - 1

cofre americano tamanho
médio. - Preço e demais. in-

. formações com o Snr.

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31 1

�Jôão B�Pacheco
em Tres Barras

um cão policial, pelo cinza,
com 3· meses de idade.

Gratifica-se a quem der ín-
.

formações ao sr. Tesou-
reiro Municipal. 2x

3 84. 3
4
4 8
4, 84
4 84 J
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
5
5 1
5 11
5 11
5 13
5 13 1
5 2
5.. 21
5 21 1
5 23
5 23 1

6
6 4
6 41
6 4l 1
6 4.1 2

no Posto de Arrecadação de 6- 41 3

'Felipe Schibidt;' afim 'de va= -'6 9
�

ciná-los e matriculá-los até 6 91

o dia 30 de .,Junho do 'cor- � �� 1

rente ano. Findo este prazo
.

6,93 1
serão os mesmos eliminados 8
de acôrdo com a Lei. 8 1

Canoinhas, 30 de Maio
de 1952

Prefeitura !uniei,pal
EDITAIS

,

De ordem' do Sr. Prefeito,
convido os senhores propri
etários de Cães a compare
cerem nesta Tesourada, bem

.

coma nas Intendencíàs de
Tres Barras, Papanduva, Ma
jor Vieira, Paula Pereira, e

Clementino Pieczarka
, Tesoureiro Municipal

.

- ".

De . ordem -do Sr. Prefpi.
to, torno público que; du
rante o mês / de Junho se

procede neste ... Tesouraria' e·
'nas íntenderrcias de Tres
Barras, Papanduva, Major
Vieira, e Paula Pereira, a

cobrança sem multa, do IM-
POSTO TERRITORIAL (Ur
bano e Suburbano).
No mês seguinte a cobran

ou -ça será acrescida da multa
de acordo corri a Lei.

Canoínhas, 30 de Mafo de .

1952
"

Clementíno Pieczarka

�50ureiro Municipal

8 11 3.'
8 13
8 13 r
8 14
8 14 1

8 14 2
8 14 3
8 2

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 PRIMÁRIO; SECUNDARIO E �

COMPLEMENTAR
Pessoal fixo

I V�nciment?s de p.r?fes�ores de esc_?las isoladas, sen
do: normalistas e grnasianos, padrao M a Cr$ 850)00;
regente ensino (primário, padrão L,. a Cr$ 750,00;
compleme�aristas, 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 1

Gratificação aos professores que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal varíavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de H) de maio de 1950

_

.

SERVIÇOS DE INSPEÇÃi)
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

"Escola Industrial de Santa Catarina por conta
do município

_DESPESA ORÇAMENTARI�
Anterior I Do mês I Total

.

,

1.469,60 1.469,6U

3 6
3 60
3 60 1
3 M·
3 64' 1 1

331
38ft

I3 84 '1.
3 81 2 I

Bolsas escolares diversas
SAÚDE PÚBLICA

SUBVENÇÕE:?, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

.. Ao Centro de' Saúde=de Estado
SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversas
Desobstrução de carregas e tios

_

Drenagem de terrenos alagadiços
I Limpeza de valeis, boeiros e sargetas,\·FOMENTO

- FOMENTO Di}. PRODUÇÃO VEGETAL
Pessoal varíavel

1 Operários serviço fomento da produção vegetal.! Material de consumo'

Material serviço .fomento da produção vegetal.
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANI�AL

Pessoal variável
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

.

Material serviço fomento da produção animal
.. SERVIÇOS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS .

Pessoal variavel
Operarias serviço extração de pedregulho
Operáríos serviço extração de pedras

.

Operários fábrica tubos de cimento
. SERVIÇOS DIVERSOS

. Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo ,.

.

Pára O servíco de cemitérios .
.

SERVIÇOS DE UTILIDADE· PúBLICA
CONSTRUÇÃO. E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS· PúBLICOS
8. 11 Pessoal variável ,

8 11 1 .: , Operários dos serviços de ruas das vilas de Três

c.:: Barras, Papanduvà, Major Vieira e Paula Pereira
8 11,,2 Operários do serviço de ruas, praças e [ardina, da

cidade
Zelador da Praça Lauro Müller
Material de. consumo
-Para serviços de ruas, praças � jardins

.

Despesas díversas ". I

Tra,nsporte de material para serviços de ruas, pra-
.

ças e jardins' ,- .

.

- .

.

Combustível para veículos em serviço na cidade � vilas
Planta cadastral da cidade e plano urbanistico
CONSTRVÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

- Departamento Municipal de Estradas
.

de Rodagem.
8 20 Pessoal fixo _ (8 20 1 Diretor dó D. M. E. R. - Padrão Z2
8 20 2 Escriturario D, M. E. R. - Padrão U
8 2Ó 3 Operador de Maquina - Padrão Z2'
8 20 4. Ajudante - de operador de maquina - Padrão S
8 20 5. Fiscal - Padrão U

.- .

.

8 20 6 Dois Fiséais - Padrão 'T
8 2l Pessoal variavel
8 21,1 Operários serviços estradas -e pontes dos di�tritos

" de r;rrês ,Barras; papanduv.a, Major'Vieira'é' Paula,

Pereira '..
.

.

130,00
525,00

150.00
781,50

280,00
1.306,50

59.967,00 25.200,00 85.167,00

. 3.S.00,00- 1.000,00 4.500,00

1.675,00 '400,00 2.075,00 ..-'

I

( ...-

!

1.13.0,00 4.80,OQ 1.610,.00

�.

600,00 '200,00 800,00

v:

4.830,00
14.:665,20

2.655,704830,00
12.009,50

1.677,0.0
391,80

1677,0.0
6.321,805.930,00

220,00_ 1.600,0.01.380,00

. (

'19.372,60 4.504·,.00 23.876,.60

26.187,.0.0 11.963,0.0 38.15.0,00
2.70.0,.00 1.350,.00 4.050,00

2.363;00 217,60 2.580,60·

118,3.0 2.865,30. 2.983,60

6.153,50 6.153,50
" ...

6 . .000,00 2000,00 8.000,00
3.50.0,.0.0 1.4.00,.0.0 4.900,00
6 . .0.00;.0.0 4 . .0.0.0,.00 10.000;00
3.6.0.0,.0.0 �.70.o,O.o 6.300,00

7 seo.oc 3:9.00;00 11.700,00

I '

..

21.012,50· 9.895,5'0 3.0-.908,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREJO DO NORTE·

PREFEITURA' MUNfCIPAl DE (ANOINHAS
;6. OJ".

•

Balancete da Despesa J)rcamentaria. referente ao ,mês de Abril de 1952
....... .' '�:f ".-

-

\"
" •

'Códigq
Lo'�al TITULOS·

j,;'
,

° ADMIN�STRAÇÃO GERAL, ',,;

° ° LEGISLATIVO _ CAMARA MUNICIPAL
° 01 Pessoal varíavel ,

O 01 1 Gratificação ao auxiliar de Sécretaria da Câmara
° 02 Material permanente '

.

° 02 1 Aquisição de móveis, utensílios, etc.
O 03 Material de' consumo
q 03 1 Material de expedíente.clivros, etc.
° 04' Despesas diversas ,/�

. Ó 04 1 Serviço postal, telegráfico e teíetoníco
"'-

° 04 2 Assinaturas ae orgãos oficiais, etc.
,;

° 04 3 Ajuda de custo aos Vereadores
° 2

'.

EXECUTIVO _ GOVÊRNO
° 20 Pessoal fixo
° 20 1 Subsidio ao Prefeito

Y>, O 20 2 Representação ao Prefeito
O 20 3 Representação aos Intendentes Dístrítaís não exa ..

;---

tores
'

O 23 Material de êõnsumo
° 23 1 Aquisição de combustível paraautomovel .

° 24'- "Despesas diversas _' ,0·

O 24 LI Custeio de "veículos, moveis e utensílios
� ,

O�24 2 Despesas de transporte do Prefeito, quando em 'Via

gem administrativa
O 24 3 Diárias ao Prefeito quando a serviço fora dó muni-

cípio '

,- :. s,l'
O 24 4 Diárias aos

-

Intendentes Distrrtaísquando- em ser-
'"

viço no interior
O 4 .,_ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

_ O 40 <Pessoal fixo
'

,I' ,

O 40 1 secretárro _ Padrão Z3
O 40 2

. Auxiliar de' Secretaria - Padrão R
o '43. Material de consumo .

° 43 1 Conservação de moveis e u tensilios
O 43 2 Impressos e material de expediente
0.44 Despesas diversas
° 44 1 Serviço postal

.

O 44 2 Serviço telegráfico
O 4+ 3 Telefones /
O 44 4. Publicação do' expediente- "

O 44 5 Assinaturas de' jornaís "oficiais', .

«a SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALI;Z;ADOSO" 70' Pessoal fixo '

C 170 1 Diretor da F3z�'n�a - Padrão 22
O 70 2 . Contador _ Padrão Z2 -\

-

v O 70 3 .

Dois Escriturários -_ Padrão U
O 70-4

I Esertturario Arquivista - Padrão R'
O 70 5 Almoxarife.c-c- Padrão K ' ...

.

O' 70 6 Aúxílíar da Agência Municipal de Êstatística
Padrão R

,

.Agente Florestal _, Padrão T
Material de consumo
Livros e impressos
Despesas diversas

.

Despesas de transporte de funcionários quando em

serviço. . t .... ' " ,I ,

Diárias a funcionários em viagem a serviço
SERVIÇOS DIVERSOS ., "

o 70 �7
,

O 73
° 73 1
° 74

.

° 74 1

° 74 2
09

,

�

00 99°0 '1'( "

Pessoal fixo
� Porteiro-Continuo - Padrão O

O 94'· -Despesas diversas
O 9'4 1 '.Serviçó. derlimpeza do prédio dà Prefeitura.

'

1 " '-
é

• EXAÇÃO E ,FISCALIZAÇÃO FINANCJi:IRA
1 O .

�. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR ...,.,

1 00 Pessoal fi�o
1 00 1 .Tesouréiro :...__:·'Padrão Z
1 00 2 Quebras ao Tesoureiro
1 02 Material permanente \

1 02 1 Aquisição de máquinas, moveis e-utensiltos
1 ·03 Material de consumo

.' "'_
, -

l' ',03 1 MaterÚü de :expediente ,..

1 1'" .

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
1,: .,.1 .11'/ ,Pessoal varialleI

_

�·.4

,"'1 11 1 Percentagem para cobrançargeral ,�

.1 /13 l\IIateriàl de consumb l .

.',

/

1 13 1
r

, Aquisição. de taionários, liv�0S, �tc. �. _� �

1 14 Despm;as diversas -'

0' {.�::;, _;y,
'

,

.

1 14.1 *p;ercentagem para cobrança qá"i;:díYidp a�iva
1 2

. SERVIÇOS'DE. FISCALIZAÇÃO-, ..
1 24 rÍ)espes�s diversas ;

'1 24 1 Viagens de iJ?teresse do serviço, . _, 'é'
"

2
, SEGURANÇA PúBLICA' E ASSISTÊNCIA SOCIA:t;,;,

2 5', . SERVIÇOS QIVERSOS'DE SEGURA�ÇkPÚBLICA'"

2 50 Pessoal fixo ,.',
.,

,

2 50' r Carcereiro - Padrão Kc-;
2 8 SUBVENÇÕES,�CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

,:
,

2 84 Despesas diversas '"

2�84 1 Ao' Estádo para manutenção do destacal1í1ento po-
licial

'. ,.",', .

2<,'84 2' Asilo C-olonia Santa Teresa (Léprosario)
=2 9, .

".'
I ASSISTÊNCIA SOCIAL

.

"2� 94 Despesas diversas" \.

�2, 94 1 Esmo,ías a indigeptes, .

,g: 2 9}t- 2 Assistência médiGo-farmaceutic·a, a indigentes
.,

"2 94 3 ,Assistência hóspitalar 8: indigentes
�.

2 94 4 Sepultamento de indigent�s
2' 94 5 "Assistência a presos pobres

-

2 94, 6 �mparo �
-

maternfdade e à; irifalÍcia
�� �i�"�·

.

;,._

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior ,. Do mês J >__

To�al
Cr$

600,00
!

166,�O
/

71,80
80,00

4.500,00

1.800,00

70,00.

4.963,dO�

2.11...0,00

,

6.300,00.
3.300,00

1.482,90

264,00
215,70
'998,40

, 2.400,00
,

264,10

5.000,00
6.000;00.
�H·OO,oO
3,300,00

� .. -

. 3.300,00
'3.990;00

.

796,00

2},oO,00

1.1�,0,00

,/ 5.400,00
.,

. 18.544,00,

"720,00'

2.100,90'

t, \'.'

C_r$

200,00

4.'5,60

230800,00,

.
,

� ..5CO,OO

600,00

680,00

625,00

4.200,00 .

1.100,00 '

4.025,50

250,00
82:4,00

'1.800,00
.

··t'

1.800,00.

400,00, .

305,00

'.

N_§lbor Lezan .;._ Tiütural'la Ouarany,
- 6.000,00

I
"

TeAntonio de Barros- luturarlaProgresso2.400,!)O I
'

I e I nereo Roeder � Tinturaria Impe.rial
e;tabelecidos_..com tinturarias e Iavandecias nesta pra-

70,00 ça, inf<?rnlalll aos seus distintos fregueses, ,que entre

5. O'
si 'acordaram e aumentaram para Cr$,20;OO ° preço.643,0

. da lavagem de ternos de casernjra' ÇlU linho, preço
quer passará a vigorar de l' de juuüo ern diante:

�
-

c-s
J�/

,;--

800,.00

166,50

'. CONSTRUÇÕES EM GERAL
Prédios de'-- à'wenaria ou de madeira - Banacóes'

Re'formas "de casas .e outros servicos
Projeto ·e fis(aliza�ão pelo proprio engenheiro.

.
- '

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO,

Encarregado em ,(anoinhas ,João Ven,&ncio
á Rua ·(uritibanos s/n " 27x

, 117,40

I'80 OU
-

'23.800;00

.J

-

ii

VI'SO ao

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

� 2.735,00'.
!

,
'

.

-'ArL ,-123':: São fixas, em -todo .pàmentos obrigátórtos referidos
'Ó territorio nacional.jas seguiu- no artigo 52; .,"'

".

tes multas: d) usar indevidaine�te á'b.u-

_

Í - De Cr$ 20,00 por. zina ou outro aparelho de �xJso;
'8) parar veículo afastado do e) fazer manobra em curva:;

meio fio; - \.' f) parar, nas 'curv�s e c:;'uza-
b) usar, nas sinaleiras, cores mentes;

.

;�� .

diferentes das prescritas neste g) retardar propositadam-ênte
Código;

.

,
a marcha de veículo" ou, seguir

c) não acion-ar ú limpador dç 'itinerário" mais' extenso-ou: des-

parabrisa durante a' chu\rà;
.

. necessário: com ,.0 fim 'dê ·lezái-
d) não observar a� Indicações \u� passageiro;

,

.

6 dos sinais de ad.ver.�encia de' h) viciar o taxímetro;
1.04 ,00 qualquer natureza;

. i) excesso d�e ,ifeloci'dade;824,00 ' _ " , , .

• e) ·estacio·nar._�m lugar não j) bão prestar auxilioequando
permitido; .

\

.. ,'� 'requisitado � veículo por- auto-
é ;' 'f) uzãr' buzina em frente a rídadecpolíeíal em diligência;4.500.00

: hospitais;
-,

k) forçar a 'pass·agefu .á fren-

52" )
.

] lumi , te de outro veículo nas curvas,J. 0,00 ,.g . avançar sma, ummoso ou '

., '.

-
, cumes e cruzamentos.

.

não, por desatenção qu negli-" (

gencia;,
"

o:, Iy - "b'e Cr$; 10'0,00, por:
h) entrar centra mão em rua' "�) passar entre� meio-fio e bonde

7.200,00 ,desprovida do respectivo sinal, em ponto regulamentar de emhar-
se o condutor não residir na

que ou 'desembarque dé passagei-
loca. lidade.

\

ros:
II -, De Cr$ 30,00 por:" b) afastar-se do veículo, deixando-

a) trafegar com veículo
�

de, -.o ·na via pública, 'sáfvo nos casos
carga em local ou hora não ,admitidos neste Código, ou .ern

permiti'dos; ., " regu.la rÍ1entos IQ,cais.,' ��. ,

b) mudar ,de direção, deix�n- N ;. De CI$� 2014....0Ó,' por:'dô 'a-e fa,zer o sinal respectivo; .. a) dirigir sem--estar devidarnen·
,18.544,01)' I .c).; trafegar ;éontr�. a 'mão de

\ te habilitado;-
,..

25259
> dií-eção, ,ressalvada a hipótese

,

.

, o
do arV�,3, n. )1;

\ b) entregar a direção de veicu·
.. ., lo a quem úão estiver habil:itado

- dr"�êfe}to em equipamento úu if'rnenol' de �8 ::ano�;
Qbriga.tó.rio;; ,

c) não prestar socorro a vitima
960;00' 'e) fórçar pass::jgem en,tre' ve- de acidentes;

íClJlOS na iminencia de cruzar-se'; ,

d) entrar ./coritra/a mã:o 'de di
f) traze� placa ilegivel;" reção, .. 11as curvas e cruzamento
g) não' di.minuir a marcha nos ou nOB aclives sen� visibilidade;

2,.800,00 casos exigido'S� ,

)
.

J d
.

I de avançar slOa, aI resu tlnh) nã? trata;; com pol!de� ,os d�Í1o material ou pessoal; ;.. ,

passageIros, ou, serI). m()tlVo JUs-
tificado, recusar-se a recebe-,loS-:. f) dar fuga a délinquenl'e,,:",per'

seguido pela ',poJicia, ,ou peI9 tIa·
III - De, Cr$ 50,a,0 POI;: .•. mor �púbJjcof- sem prejuizo: da� 8'

.

'
. a) nã.o a.ciBnar a:;;' setas indi- . ção penal; '", iii,,'

. cad.oras de direçàQ;b," as, e.stradas,
.

;;. ,'� 'i
,'" VI - De Cr� 500,00, ,por:

2 9?3
. à "noite, ao aproxiríli:lr:s'é de.ou-·' . �

,

. "" "ao
, .a) pelf!. real.iza,ção, sem !icenç

2746 t1'o veículo, quando�se tratar de
'

'. ,oq
transporte côletivo ou. de carga;

'de corridas ou provas des-poI'tiv8
. ·com veiculos na via pública;· ;

q 57900 b)' deixar de assinalar' coÍl,- '

"'. , bY"'por ·,danificar, sem moti.v
.18,00 seItas na via" pública;. '.. " '-" ,

c) falta 'de qualquér dos equi- < Contjnua na pagina seguintg
:,:_. [,' 0.

'.

1 (1,500,00
-+.4(;0,00

5.508,40

129,30 393,30
85,(0, _ 300,70
332,80 1.331,20
1)00,00 3.200,i) ,

264,10
-.•• '_,'t

-i:.'i?"
.

'

"I. fF

2.000,00 7.000,00
. 2 . .o0J,00 8.0üO;UO

2.800,00 11.200,00
1.100,00 4.400,00

.. ;/

1.100,00 4:400,00
1.30U,00 5.200,00'

(,

7.715,00 �

'Pata homens' é' senhoras!�
- ;.

" Vendem-sesduas bicicletas :
) -:;"'fi,!''''

- -,

�.

r\Jsu '(home'm) e PROSDOCIMO (senhora)
Ver -e tratar tom Edgard no Príncipe Bazar

� -

3x

deNaciGnal Trânsito
Decreto-lei 'n. 3651' de 25-9-41
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CORREIO DO NORTE

B nco Indústria e·. Comércio ant (a •

nns
SANTA CATARINA

- FUNDADO EM' 1935 -

(17 pnós de -exístência)

AGENCIAS, E ESCRITÓRIOS/ NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Araranguá - Blurnenau - Braço do Norte - Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia �' Cresciuma - Curitibanos - Chapecõ
F[orianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ítuporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile, - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

..

Rio Negrinho:' Rio do Sul - Sto.,Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira

Agênci� CURITIB,A: ....- Rua Monsenhor Celso, 50
/' Agência ,RIO DE JANEIRO: - Rua Visconde de Inhauma, 134

Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCa» 'I (39 Departamentos) Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»
, '� "

Capital Cr$ 22.500.000,00 Aumento de Capital Cr$ 27.500.000,00 ,Fundos de reserva Cr$ 24.500.000,00 Depósitos em 30·4-1952 Cr$, 681.244.865,10
� ,_ ,

'BAL�NÇQ em 30 de A'bril'de 1952

"11,(
=====

" PA S 5 I V o .

__------�-------=LI_'--------------�----------------------�
ATIVO

,

-A - DISPONIV-EL
Caixa

Em moeda corrente

Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

'

Cr$ Cr$

66.196898,40
21.610911,60

8.808,934,30 96.616.744,30

B - REALIZAVEL
Titules e Valores Mobiliarios
.Anôlices e obrigações Federais
inclusive as do valor nominal
de Cr$ 10.200.0'00,00, deposita.
das no Banco do Brasil S.A., à
ordem da Superintendencia da
Moeda e do Crédito.
Apólices Estaduais

'

Apólices Municipais
Ações e Debentures

--,..__,

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/ Corrente
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
'Agência no Pa.ís'
Correspondentes (10 Pais
Capital a realizar
Outros créditos
Imóveis \

Outros Valores
"

"

9 ..074,633,tO
3 664,234,00

30.400,OÓ
6.001.585,00 18.770.852,10

1.161.000,00.
126.358,942,10
1.615.479, '70

554.550.600,60
'"

476.504.808,80
• 21.014,346,30
10A20.500100

600.000,0.0'
, '

1.191.064.677,50
2644.367,00
1.420.629,00 1.215.061,525,60

,

C - IMOBILIZADO·
23 Edifícios de uso do Banco

Móv��e Utensílios
Material de expediente
Instalações

.

I;. D - Resultados Pendentes
.Juros e Descontos
'Impostos
Despesas Gerais, Outras Contas
� N .

,

E ';_ Contas de Compensação
_Vaiores em garantia'

.

Valores em custodia
Titul'os a receber' de- C/ AUreiã
{)u�ras Contas

12.243.890.60
, 2.212.90�,OO

586.099-;90
'.

'39,00 15.042.934,50

305.461,70
282.375,50

8.580.4180,40 , 9.l6&Sí7:60 ) I - Ci:lIltas de Compenseção
I / Depoeitaatés de valores eQl ga-

I rantiá e em custódia
267.01<j.021,20

I
Depositantes dá tituloe em, cobro

441.007,633,20 do Paí�
-697.3·5�.315,50' do Extéiíb'r
U.I8i.l00,00 1.416.567,0·69,90.! Outras contas

- 2.752.456.591:.99, i p4

. Cr$ Cr$c.s

22.500.000,00
.

27.500.000,00

F - NAO EXIGIVEL

• Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

50.000.000,00
3.000.000,00
19.500.000,00
2.000.000,00

,',

74.500.000,00L
_,

G - EXIGIVEL

Depósitos
á visita, e a curto prazo

de Poderes " Públicos '"

, de Autarquias,
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
'em C/Ç Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo
, de Poderes Públicos
de' Autarquias

a prazo fixo
de aviso prévio

46.864.319,00
36.213.625.60
159.412.186,20
73.465, 'Í40,00

I 105.409,121,90
,

12.630.75'\,00
11.899.774,60

.

"

445.895.521,30 _

2.482.178.50
7.000.000.00

.

145.836.521,50
80.030.643,80 235.349.343,80 '.

681.244.8Q5,lO
'

Outras Hesponeabilidades
Obrigações Diversas
.Agêuciss no Pais
Correspondentes no Pais
Ordens de ,pagamentos e outros
créditos

-

Dividendos a
'. pagar

t..',_ "
"

"

'r6.t8'7.9'84,10
483.129.240,50
48.420.944,30
14.a:r:Z.773.2Ó' '.

287.�24,90, 552.353.267,09 L233.603.r32,10
H _:_ Ítesultados Pendentes

Contâs' de -resultados __j- , 27.786.389,90
(

703.026.654,40
697.341.704,30

17.611,20

,...,

6�7 .���:�15,50 ,

1l.181.100fOO 1.41Q_.567Jq69,,90
2752.456.591,90

: -
• SERlfFI:M'""FRANKLIN' PERE'ÍRA

Diretor-Superintendente
I

DR. RODOLFO RENAUX BAUER

�

ITAJAÍ, h-DE MAIO DE 1952

OTTO RENAUX
-

Chefe da Contabilidade da Direção Geral

Dipl. Reg., DO CRC I'It •.J>�í81
I �

\
, . Diretor-Gerente

DR. MARIO MIRANDA LINS}HERCILIO DEEKE Diretores-Adjuntos

,/ ,

ANTONIO RAMOS

Diretores

,TERRENO IA' VENDA .ALUMINI8·
, \

Fâ'brica ,de Sabã:o
ALWIN' F. G. BEULKE

bom e barato -,

sempre na'

é4�� 'e.,ltta,·

Vende-se um lote de terras com â area da
2:528,55'0 m2, ou seja 104 alqueires, �ituados
no lugar denominado Paciencla, no Municiplo de
Canóinhas; - O respectivo' irnovel, contem 256
pinheiros, 48 lmbuias, inclusive' diversos cédros
em pé. - Possue uma parte de campo formado
para criação, de gado_ Presta-se especialmente

para o cultivo �e arroz e outros cereais.
Servido de um excelente rio denominado Pacien
cia que-transpôe, a fazenda. - Completamente

r. cercado com arame. - Possue uma casa de
moradia, -'. Preço por a!qúeire Cr$
1.5'00,'0'0 - Estuda-se condições .

J da pagamento e aceita-se, oférfa.

Negocio diréto com, o snr.

Anforrío R� 1'homasÍ

f

CAMPO d'AGUA VERDE - Fone 294 - CANOINHAS

BORAX TUPY - LIGIA--

. A venda na Fabrica, nas �asas atacadistas e em todo
o comercio varejista da praça.'

I

CANOINHENS�..-c- PRESTIGIAI O -Q1JE É NOSSO.

L�s/lãs e mais lãs
um variado sortímentscpglos

., .".,. -

menores preços, ja em expostçao

EMPRfZA FUCK" Um caminhão Chevrolet 39, máquina nova, pneus em
otimo estado de 'conservação.
REFO_RMADO EM GERAL

\

Residente ,ém. Felipe 'Schrriidt -' Valinhos

Em sua casa existem

lx vidráças quebradas?
Preço Cr$ 30.000,00, 'com 10.000)00 d� entrada e o

restante em modicas prestações a, dinheiro' ou
A TR'O�CO DE FRETE,

Para, seus anundos7 CORREIO" DO "OR,TE I
Disque para fone 277 e. a.

Vidraçaria Canoinhas Ltda. _a.'t
tenderá com l?razer a �omicilio� Tratar com ANTONIO MARON BECIL em Major Vieira

:'

�_-,--., .-!b��'�__•__�_--,,,,,,_,,�__
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Granja",
L':

,I' AnJ 6 -

,---......,

, "

' Iniciada uma série de, edições
-:

especiais dedicada a Santa Cata
nua.

..

xxx

'oh! "fu que buscas a Sabedoria _

Nas manifestações da Irrtelígêneia,
AproxIma-te'mais da Eucanisfia,
Porque ,só Deus pos�ui .toda a CiênciaL'

.

, -.

\ ' '.' -e

Tens o arnõr da Beleza, Aq�j na terra,
A procuras em t,Cf(ia a Criação

"

E a Supremà Beleza, a Hôsfia;...a .encerra,

Porque Jesus é a própria-Perf�içã<;>!

t'! "':
..,

1;, X O r t aç.ão
_,

�

"-.
I.

" Tens o ideal da Bondade, Possui-la"
E ençorrtrá-la, ,desejas; com .fervor '

Em sua. plenitude hás de s"enti-l'a ....

Na' comunhão com Deus,"que é todo

_-

Amor!
t

).

Aproxima-te mais da sárrtá mesa!
Com frequência recebe o bom Jesus!
Ele é Sabedoria, Ele é Beleza,
Ele é Bondade. Embriaga-te de -luz

,
.

'

_.I '";

ANIVERSARiAM-SE'\

AMANHÃ:- Sra. Marià de
Lourdes, esposa do I

sr. Bruno

Hugo Colodel; garoto Hugo Rof
.

fmann; sra. Selí, esposa' :do sr.

Johannes Rothert; 1
sr. Miguel

Dímidiuk.

� DIA 5:- Sr. Rupreeht Loef-
fle-r; sr. Walter Witt.'

,

, DIA 6:- Sr. Francisco Fer
nandes' Luiz; sr. Tufi.Nader; Ma
ria Euli, filha SÍ'. Manoel Jungles. '

"'" Nossos parabens.'
'

DIA 2:- Jovem N_ey Cordei
ro, filho do sr. Antonio Cordei
ro;, sr. :!3er'oai:(;}o Wen.dt Segun
do; J..auriciH",filha di? sr..- Car\<;ls-
NIiiJpau�r. - .� ,

cd, ",

DI,A;, 3:- Sr. Tales Trancoso;
sra. Zelia,espasa do sr; Luiz Tack,

� pIA 4:- S�. António Mar-'
_

tins de Olivéi:ra; Maria Juracy,
,. "Jilha do-sr, Honorato, B. Pacheco.

Enlace Matrimonial
Unir-se-á pelos laços do ma

trimonío, dia 5 de. Junho pró
ximo, .quinta fdr?, o sr. Edgard
Alfredo Mayer, filho do sr. AI ..

_ fredo Mayer e: -exma. esposá+
com a gentil srta. .Nilda, filha do
sr, Valério Silva e exma. esposa.
Nossos �

votos de felicidades.
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