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I/WEECK-ENDI/· EM
CANOINHAS� ..

Dão-se, os milionários, �o. luxo. dos classico.s "fins de semana",
ou "weeck-ends", em locais diversos daquêles em que- "trabalham"
ou gozam a vida. Da Capital da República, os eleitos da fortuna, os

que despertam às onze e rumam para o. "Copacabana-Palace", onde
recebem uma ducha é Uma massagem e à seguir frutas - sempre
aco.nselhavel para os que desejam' conservar a fórma física - seguindo
se o._banho. de mar, o. sol ardente e a "pescaria" -ento.ada no. ritmo.

carnavalesco, da Capital da República, diziamos. os eleitos da foctuna,
chegado. 0 fim de semana, escolhem entre as brancas arêias de "Punta
deI Este" e as maravilhas de Paris; os atr-ativos de "Miami Beach"
ou, o. sol tropical de Cuba; escolhem e atiram -se à viagem para re

gressar na segunda feira 'e prosseguir no. "trabalho" ...

,
Ü nosso. amigo. Aderbal Ramos da Silva, ex-Governador do.

Estado, que aqui se encontra desde ôntem, honrou, sobremaneira a

nossa cidade escolhendo-a para êste "Weeck-end". .. Veio deleitar-se
com as nossas florestas devastadas? Auscultar as necessidades da gente
Canoinhense? Observar "in-loco." - como apregoam oe políticos pro.
fissionais - a .situação e as agruras do nosso povo? Não, nada disso.

;�q'ería v�ndo conhecer OS afamados "galos -combaterites" do nosso ami

Jigo Garcindo? �ão� a exposição. avicula, ao que se diz, �erá r��lizada
", em setembro. Ter-iam o. Adauto e o. Leonel Barcelos atado. uma

briga de canarins? 1\-las como. se não. houve "aviso-previo"? Estará
,ipro.gramada, po.r acaso. uma corrida de veleiros na "prainha" do.
�'Séhumacker? Não, não. é possivel...

Porque será, então? Qual a razão. de' ser desta visita?

Pretenderá, Aderbal, outra vez candidatar-se ao Govêrno do. '

Estado. Não., não. e não. A ,Vi�ita do. nosso. querido. amigo. prende-se
à fundação. do. "CENTRO CIVICO ADERBAL RAMOS DA SIL
VA", entidade de "salvação. nacional", indispensável ao. nosso progres
so, cuja inexistência até o. presente se não compreende. '.

. A democracia em C�no.inhas ameaçada. A idéia ex-tremista
minando. as nossas instituições. O Santana formando prosélitos efun
dando. eMulas. Perigosos comunistas, ás centenas, aos milhares, aos

milhões, ameaçam Canoinhas, o maior núcleo. do. extinto. PCB no Sul
do. Mundo. ... Indispensável a presença' do. "salvador", inadiavel a fun
dação. do. "CENTRO CíVICO", vulgo. "C.C." ...

Corno no.s bem arquitetados celuloides de Holiwood, na hora
"H", no. momento exato. de despencar-se a diligência despenhadeiro
abaixo levando a "mocinha" à morte e à destruição, surge o. "salvador"
e resolve a parada ...

Vejam vocês que arrojoliCentro Cívico. para combater o. co

munismo. em Canoinhasl

if'" Não. terá essa gente noção. do. ridículo? Terão. êles em tão.
mil. conta a capacidade de discernimento. e a inteligência da nossa

gente? Ignorarão êles que nem os leitores do mais longínquo interior,
os semi-alfabetisados, jamais acreditarão nessa história?

Sinceridade antes do mais, senhores! Respeito ás nossas' tra
dições de gente culta e esclarecida. Haveria mal em que se pro.palasse
que a vinda do. Sr. Aderbal Ramos da Silva se prende, exclusiva
mente, à campanha política que se avisinha? Não. Assiste a êle, co.mo
a qualquer cidadão.,' esse direito.

Aderbal não veio, temos certeza, examinar o.S escombros da
�'Tecelagem", firmá à qual êle NEGOU a sua colaboração. Veio f1-zer
política, pura e simplesmente. Veio. fiscalizar. o mais recente investi- \

menta' da "Casa Hoeppke" - as Lino.tipos da Gráfica "Santa Cruz".
Veio. distribuir sorrisos e abraços aos "eleitores amigos" ...

Tencionasse êle, o· nosso. perso.nagem principaL' combater' o.

co.munismo, e, quando Governador. terÍa posto em prática a sua PLo
messa de "TIRAR DOS OUE TEM PARA DAR AOS OUE NAO
TEM·'...

- .-

Pensasse' 'êle, realmente, no co.mbate ao comunismo. e des
fraldaria a bandeira, do aluguel barato, dos lucros menos ��traordiná
rios no. comércio importádo.r, dó pão à baiXe> prêço, da carne ao al
canse dos humildes o.perar�os, juntando a sua voz ao.s lascinantes
gritos dos brasileiro.s que ��eclamam do. Preside-nte Vargas o cumpri
mento. às promessas da campanha de 1950!

Ontem não. ho.uv� carne nas mesas humildes, IÍlas ho.uve

discurs�s em profusão., pro.messas ,à manc�eias.
·'Canoinhenses. alistai-vos no. Batalhão "CC", mas l�mbrai-v'o.s do

"Lifebuo:y·· ...
"

Dolorosa Fatalida(le_
Quando. se entretinham pes-' A�bo.s sã.Q .:irnião.{'do. nosso

candp, _ foram .. traiço.eiramente: par�lCular amIg.o Armando Se-
.

trâgados pejas aguas do rio Pi., d�schj, zeloso e'inteli�ente escl'i

rac,icaba, perto da cidade dó vao de nossa Coletona;Federal.
mefsino nome, õs jovens Fran'- Lamentarído profundamente
cisco Beduschi, casado, deixari� essa triste ocorrênci�, apresen",
do 2 filhof;li menore's e Victor tamos ao. Sm. Armando e sua

Beduschi, estudante, co.m ape-', digpissima e�posa, os nossos sen-
nas 17 anos. tidos pêsames..

REMEMB·ER...
A presença do ex-Governa

dor, a inexplicavel visita de A
derbal, traz-nos à mente o «Bar

riga Verde» n". 446, de 15 de
dezembro de 1946 que estam

pou a espalhafatosa manchete
abaixo transcrita:

«Governador do Estado que
serei pela vontade das urf\!ls
de 19 de janeiro vindouro, te
rei então oportunidade de VI
SITAR essa encantadora «Ci
dade Menina» que de mim re

ceberá a mesma atenção e des
veÍo com que a cercou sempre
Nerêu Ramos»' (Palavras de
Aderbal Ramos da Silva ao

Barriga Verde),
A menina ficou moça e nada

do «seu Deba» ... O Governador
Aderbal não deu à Canoínhas
a honra da sua prometida visita.

A menina [a envelhece, é
«balzaqueana», sem haver rece
bido até agora o carinho e o

desvelo do ex-Governador... '

Quanta inverdade em tão sin

gelas palavras do candidato de
então ...

x x x
'

Vale relembrar, também, que
esta folha, já há mais de qua
renta e cinco dias, instituiu prê
mios aos seus leitores que em

correspondência dirigida à re

dação indicassem a data em que
tivesse sido realizada a visita
oficial do Governador Aderbal
Ramos da Silva ao Municipio
de Canoinhas e citassem a obra,
ou obras, desse mesmo Gover
no, custeada inteiramente pelo
Tesouro Estadual, inaugurado
neste Municipio.
Nada recebemos, até a pre

,sente, dos nossos queridos lei
tores. Porque ?

Porque o Governador Ader
bal jamais cumpriu a sua pro
messa de visitar Canoinhas.

Porque o Governador Ader
bal, nos quatr� anos de seu pe
ríodo, nada realizou em todo
o munlClplO de Canoinhas,'
muito embora houvesse aqui
arrecadado cerca de vinte e cin
co milhões de cruzeiros.
Vinte e cinco mil contos'em

troca de nada, evidentemente
«Foi tudo lucro» ...

Canoinhas jamais esqu€€erá
o quatriênlo dessé moderno
Péricles ...

E' impossivel algo mais
deslumbrante do que

"SANSÃO E DALILA"
Não é possivel llpresentar na

téla algo mais deslumbran�e do

que "SANSÃO E DALILA"! Es
te filme do "mestre" CeCiI B. de
Mille é uma dessas produções que
aparecem de e50 em 50 anos, e

que es-tão destinádas' a perdurar
.

na recordação do publico! Heali-,
zação cuidadosa do produtôr de
"Á-s 'Cruzadas", "S A l'{ SÃO E
D A L 1 L A", o�desiumbramte es

�etáculo em tecu'icolor da Para
Ipount, reún,e Hedy Lamar, Victor
�tature, Go.rge Sand�rs, A ngela
Lans.õury, l:lt'nry Wilcoxon ti mi-
)}iares de 'figurantes!

.

i . • �

Não percam seu laçamento dia
5 de Abril.

.

�..

potência ao seu Presidente para
admitir' funcio.nários. A remunera

ção dos' funcionários da Assem
bléia é fixada pelos propríos

"

de
putados. Os cargos na Assemb�ia
são. creados pelos proprios depu
tados.
Até aí tudo normal. É neces

sário mesmo que as Constituições .

assegurem, por êsse modo, a iode
pendência do Poder Legislativo.

Pena que em Santa Catarioa
a maioria legislativa (PSD) lance
mão dessa prerrogativa constitu
cional para onerar o tesouro do
Estado, criando cargos desneces
sários com a preocupação de pro-

'

porcionar "situações" aos seus a·

migos.
A Assembléia Catarinense, na

legislatura passada contava cerca
de 15 funcionários. Hoje, por o

bra e graça do PSD, têm 62 fun
cionários! O Sr. ProtôgenesVieira,
Presidente da Aseemblêia, criou
um cargo até para o próprio filho
que percebe CINCO MIL E CEM
CRUZEIROS por mês para lá a

parecer rarissimas vezes.

Há, na Assembléia, 39 deputa
dos e 62 funcionários. Quasi dois
funcionários para cada deputado.
Haverá tanto serviço, assim]'
Bela .recomendação para o re

gime representativo!
Belissima recomendação para o

PSD, autor da "façanha"!
Os colegas do "Barriga-Verde"

entraram em novo período de. {e
rias remuneradas. Passaram-se du-
8S quartas e um domingo. sem

que circulasse a "Voz da Casa
Hoepke" ...

-----

Comenta-se, à bôca pequena,
em Florianópolis, a adesão do Se
nador Ivo d'Aquino aO·Br, Adhe
mar de Barros. Dizem mesmo que:
um matutino da Capital da He
pública já teria tecido comenta
rios à respeito.

------

A direção do PSD estadual esti'
passando maus bocados com a pro-

. xima eleição à Presidência da As
sembléia. É de todos sabido que o

candidato dos chefes Celso e Ader
bal é O· sr Protôgenes Vieira, en
tretanto. o sr. Siqueira Belo, de

putado pessedista de Caçador, apoi
ado pela coligação PTB (3 deputa- .

dos), UDN (12 deputâtos), PRfl_.(2
deputados), PSP:(1 deputado) e

PSD (2 deputados) - Siqueira Belo
e Olivio Nobrega, É CANDID,l-
TO À PRESIDENCIA e já co

,

nicou esse fato, oficialmente, ao sr.
Celso Ramos. Com o apôio dos "de
mais deputados da bancada pesse
dista ou sem êle o sr. Siqueira Be
lo é candidato à Presidencia e Ele

gQndo afirma publicamente, NÃO
VÓLTARÁ ATRAZ.

.

.

SAB� LA' O QUEE'ISTO?
A construção do monumental

arm&:zem de trigo é evidente, ine
gavel, certa.idamaior importância
e repercussão. Nem -o .sr. Albino
Bndant pode duvidar dessa ex

plendida realização, porlsso . atri
bue o mérito da obra ao Govêr
no Federal, chegando ao despau
tério de afirmar que no "Acordo."
celebrado pelo Ministério da A
gricultura e Govêrno do Estado
para a construção da rede de Ar
mazens e silos em Santa Catari
na, Irineu só entrará com a con

versa, isto é, não contribuirá com
recursos do Estado; com dinheiro
do nosso Tesouro.

DESAFIAMOS O SR. BU
DANT A PROVAR A 'SUA A�

FIRMATIVA, PORQUE, EM
CASO CONTRÁRIO. PERANTE
A OPINIÃO PÚBLICA SERÁ
DESMASCARADO, DESMORA
LIZADO COMO UM MENTI
ROSO VULGAR.

O "Barriga Verde" esteve em

ferias. Faltou-lhe "energia" - não
aquela que movimenta motores-v
mas a outra, a que alimenta ce

rebros. Faltou "energia" e faltou
"materia aos colegas da Rua Ge-
tulio Vargas.

-----

A Assembléia Legislativa Esta.
dual, é de todos sabido, dá com-

INFAUSTO
ACONTECIMENTO
Faleceu dia 11 do corrente,

em Sangés, Paraná, 8 ·sra. Iracy
Costa Mitczuk, esposa do sr.

dr. 'Alfredo Portugal Mitczuk,
advogado, atualmente exercen
do o cargo de Promotor Públi
co, daquela comarca.

.

A extinta é filha do sr. Fran
cisco' de Assis Costa e de Dona
Benvinda Pacheco Costa.
Seu sepultamento realizou-se

na tarde de quinta feira, dia 12,
em Curitiba.

Pelo. infausto acontecimento,
"Correio do. Norte" apresenta
suas sentidas condolências à
Família enlutada.

Ajuda Teu Irmãol
Humanitária Campanha
da Comissão Municipal

da L. B. A.
A Comissão Municipal da le

gião Brasileira de. Assistência, in
tegrada pela e; Exmas. Senhoras

. Dona Biluca Carvalho, Do.na Pearl
Procopiak e Do.na Lo.urdes Cubas,
atendendo ás so.licitações da Exma.
Sra. Do.na Marieta Konder Bo.r
nhausen, Presidente da Comissão
Estadual e Exma. Sra. Do.na Dar
cy Vargas, Presidente da Co.mis-.
são. Nacio.nal da L.B.A., está pa
trocinando., em to.do. o. território.
do. Município., a campanha de Co.

leta de fundos para o. envio. de
alimentos e medicamentos ao.s

nosso.s irmãos do. Nordeste do
Brasil castigado.s pela maior sêca
que a hist6ria regist.a.

-

Patricio.s no.s:;o.s, irmão.s nosso.s,
7 têm mo.rrido. à mingua d� recUr

sos! Crianças têm morrido de sê
de e de fôme!
É dever de honra. de todo.s o.S

canoinhenses a co.laboração., embo.
ra humilde, pequenina, de UM
CRUZEII,�O, à patriótica campa
nha que ho.je empolga to.do o sul
sul dO' país!

FALECIMENTO
Com a avançada idade de 80

anos, faleceu em Paciencia, on
tem; dia 13, o sr. JÓão.. He-rbst,

.

antigo morado'r e in_dustrial na:"
quela localidade. O extinto dei-
xa divérsos filhos, en,tre os quais
os srs. Otto; Alfredo', Nilo e Ivo.
Pesames à familia erllutada.

A�mi��ão �mHI' �� 6��Oi��a�
VENDA DE TRIGO
Conforme auto'rização verbal

do sr. dr. Inspetor Regional do
Serviço de Expansão do Trigo,
do Ministério da . Agricultura,
torno público que a Associação
Rural de Canoinhas, visando

proporcionar, . àquele Serviço,
fundos para a aquisição de '1>e- �

mentes selec.ionadas, venderá,
pela melhor oferta à partir de
DUZJi�NTOS CRUZEIROS a sa-

ca de 60 quilos, cêrca de 30.000
quilos de trigo ,em grãos per
tencentes 80 Ministério da Agri
cultura e correspondentes à de
v:.>h)ção ef�tuada p�los 'Seul

asso.d�êlo� de sementes étue. ob-
tiver.am pOl' empréstimo IJ,O ª,OO
de 1952.

.

,

"

,

As. .pro.poS,_tas .d�l0etão ser en

viadás' à"ksiociação-, até 25 do
corrente; �m envelope lacrado
envolto 'em sobrecárta. oficial,
devendo �er-.·jÚ:lgajai po.re uID:a

. co.missão Pfeviam�nte constitui

.

da·por ellta: presidência. '. ,�

Canoinhas, 12 de març'o,de 1953.
AROLDO C. DE .CARVALHO 'a

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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": '. Distribuidor dos afamados carros�ME�CEDES B-E-NZ .�
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Caminhões: Renault e'Berliet. ;:
i' ',:; Caminhonetes; D. K. ,W. e Mercedes Benz �
;,����!! :','

Automóveis: Renault,' Mercedes· Benz e. O., K.. W� -,�� 'I
�.� �

il. Tratores: Hanornag e Renault -. A:rados - Conjuntos Elétricos -

\1 Carretas Americanas e Basculantes - Motores Es.tacionáríos ;
;', MATRIZ: FILIAL: .:
-� �
1-== :::.

= AGENCIA E OFICINAS São Ma t eus do < Sul =
� �

§ =

;- Rua Paula'Pereira --Esq. 6. Vargas Endereço Telegráfico: "Sermão" ::
-. i Rnd. Telg.: "Sermão"·, - Telei. ]79 Caixa Postal, '100' ...
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'@ ",€}x, Postal, 12 - Canoinhas
'

Estado do Paraná' -
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I Solicitem, prospectos que serão fornecidos sem compromisso.· :'
'=
==' Stock "permanente de peças e acessorios p. qualquermarca de auto-caminhões
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• -"\' ;;�,' :
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'Meu -Amigo! � ·:Usina M-etalúrgica· J'oinville���S-.- A.
Seja exigente e pão duro. JOINVILtE

" A crise está ruim; leve

apenas Cr$ 3.00 trocado e
assisfa 'um bom filme to
das á" terças e 'quartas�
feiras, no Cine Vera Cruz.

FABRlCANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecâniéos-de
Precisão, tipo pesado - Plainas Limadoras - Martelos -Mecânicos - Máquina de
Furar, de coluna - Ventiladores para forja de ferreiro - Ventiladores Aspira.'
dores - Bombas de Diafragma - Bombas a Vácuo· Caldeiras e Autoclaves -

. Instalações para Olarias - Máquina para cilindrar selas - Chapas para fogões •

Formas para fabricação de tuboe de concreto - Engenhos de Serra Horiiontal
- � e Tissot - Tesoura Guilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina'

Ilr'abrl801 .N.·edzell!kt· para chapas -de aço doce - Desfolbadeu-a para tôros • Afihdeiras Automâtieas -

U li à) Moinho Batedor « Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem: Moen-

STA. CATARINA <, Estabelecido com marcenaria das de Cana e qualquer-tipo de Máquinas sol! �l'çamento8 e desenho.
,

5x I nesta praça, aceita encomendas I Representante nesta Praça 29x14
-- 11__1___________ 'de portas, e janelas, em qual-

-J
'n �

t
-,

;-----.,...------....0..------------,--� I quer tamanho e quantidade,
.

li: O r e
-

Rua Vidal Ramos, 33 - Foue, 125 ,

Or- .Aroldo Carneiro de Carvalho Preços sem concurrência. • li CANOINHAS _ S.:' CATARINA i
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'Sanco]nd::e- (ôm� de Sta. Catarina S/A' ii
- ..".
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Matriz: ITAJAÍi • .... � Enderêço telegráfico: « I N C O» 5:
.

,

-:.; 'raxes de Deposltos . ii T
�
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,

?
••. - CONIAS Df MOUIMENlO-' �,COUIAS A PRAZO: ii· em C)m gosto ·

. ,ii A,DisP?sição ,i 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a.'a. ii' T
.

C f S
.

�:: Limi,tada .'

,

" 3%a. a. j, " "60 "4%%a,a. 55 ·orne a é . Tereza
:� Particular -' 4%a, a, " " "90 " 5%a. a ..n'

.
-

�. .

:i Lini.itaaaEspeciaI-4V2J�à.a. "�.,, "120 "··51Ao�a ,'ii -

./

fi. ,:.<: DEPOSITO; POPU��R�� ,I 'ano

'5%

.

�%.;: t < tiNGIRI! E'l'A' •
•. '" ' " . .
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'.,
d�e tary,à' mun�di:al 1,fi. Agencia nesta cidade.à Praça Lauro Müller, esq, R Major Vi�fra.-'U' .distrlbl,lidor exclusivo

I �iI,�;Abt�,ümàjçonta; no "lnco' e pague' com cheque! l C
'
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,"Oficina' Relampàgo
J,�ão �rederico- Siems

Concertos e reformas de Bicicletas - Venda
,

de Bicicletas, peças e acessorios

,'CAIXA POSTAL N� 93
:CANOINHAS

ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
,

Estado de Santa Catarina, 89b no. 360) .

Inventários, cobranças, contratos e, outras .causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - Naturalisações e, títulos declaratorios.

Causas Criminais. �

Escritório e residencie :
.

Rua Vida I Ramos'

Mantem estoque permanente
de tampas para W, C. 3x

Rua 12 de Setembro - Canoinhas
----_._-=-�--

Cine"" Vera Cruz
A, qer�ncia' <;1Q Cine Ve

. rá Cruz -solici ta �aos snrs.

pais ou responsaveis, que
.

não se façam' acornparrhar
.

de menores de 14 (QUA
TQRZE) anos, nas sessões
noturnas, para evitar dis
sabores.

- Canoirrhas, 7 de rnarço
de 1953.

r

.. Sa !Jtã;,-Cat�rina
-------,

D-R. SAULO' CARVALHO
Advogado.

- -

. Escritório e residencia

Rl,fz;\ Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

� ,

Para seu Tl�Â,NSPORT-E: M

SIRVA-SE DE QUEM QUIZER, .. "' -

• ,

'" c- v" .

Mas se quízer ser hem servido, .sírva-se da

':ttad�r�' ,-Wolf..
"

- j:Ltdá::� �:
';-.-

• _. ,

.•

� ,
-

• - ,,_ >

CANOINHAS

-r. Schmidt, s/n'
". -Fone - 112
\'. .

��rvim.os bem para - servlr sempre
.��__�i'-1&2 F"!fÇ' &Z "IRQ ril_ta_Jgo;pj_'p___

/� ..
,.
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CORREI@:ÓO NORTE;

ESQuaaiíar SaDta<>'Cr�z S. I.
RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores acíonístasr-

.

>,��.

'iI;. Atehdimdo determinações legais e estat�tárias,. cumprimos o grato dever de
submeter à vossa apreciação, o Balanço Geral e Contas de Lucros e Perdas, concernentes 80 exer

cicio de 1952, acompanhado do respectivo Parecer do Conselho' Fiscal. Os documentos correspon
dentes, que ·bem evidenciam 0.1 resultados obtidos. no exercicio em referencia, estão à -dísposíção
dos Senhores acionistas, pelos. quais é Iacíl julgar os atos da Diretoria; a qual por sua vez, está a

disposição' para quaisquer esclarecimentos.
No decorrer do ano; afim de contornar a angustiante situação de deficiencia

da energia elétrica, tivemos que adquirir possante. conjunto Diesel,' o ,qual pelos relevantes servi

ços que vem "prestando, confirmou o acerto dessa providencia. Aumentamos ainda o galpão da fá
. bríca afim de atender ii. crescente produção industrial e bem assim, atendendo ao mesmo fator,'
introduzimos novas maquinas e equipamento.

.

;", '_ , .. *"; ,

.

�
ki;; Q. escritorio requeria tambem uma melhora, de fôrma que o ampliamos, es-

tando agora mai.$ consentaneo com a amplitude da industria.
• '.<..

'êJr{�inhas, 4-ae Março de 1953.

Jorge Szpecht Carlos Schramm

Diretor-Presidente 'Diretor-Gerente
. .

, �

Balanço" Geral/yIlq�rrado

F. Wilmar Friedrich
Diretor Comercial

em 31-12�1952

288.273,50
1.220 299,60

1.817,00
25.973,70

'

1.536.363,80

AT"'VO
. IMOBILIZADO

...

Imóveis
Maquinario e instalações
Veículos

,

Moveis e utensílios

DISPONIVEL

Caixa'l"l,�
Bancos'

Sel,os diyersos" ;':'
, "f,

REi\LIZA\VEC'�, CURTO.E LONGO PRAZO':;
�'M t·

<' '." •

,.; '. a -€'1'la', prima ff!"" ,

,

Altrioxarifadb . '

Produtos em fabricação
Devedores por duplicatas
Ç9Q,tas de movimento

.

M,PENSAÇÁO
� ei��' de 'Cobranças
ônta&' de descontos

Cbntas de caução
Titulos Aceitos

2.949,80
11.598,10
1.325,50 15.873,40

1.000.415,00
" 72.543,40
456.830,00
778.970,10
240.984,80 2.54,9.743,30

6.094,40
.

772.875,70
120.000,00
144.746,00 1.043.716,10 5.145.696,60

PASSIVO/ ,p
�'

1.500.000,00

39.675,80
39.675,80
39.675,80
86.309,50 205.336,90

401.648,50
68!l.861,40 '

772.8í5,70
36.800,00
225.000,00
5.247,90

52.8'37,80
. 21 ) .350,50 2.395.621,80

1.021,80

778.970,10,
'�",

144.746,00
120.000,00 1.043.716,10 5.145.696,60

NÃO EXIGIVEL
Capital'

-

RESERVAS
Fundo de reserva legal

< Fundo de" reserva especial
.", .' Fundo para aumelÚü instalaçõesi;'�-:,_ç�-' -

"
o',

; -) 1:,<'>' .>

\[-i<)'" Fundo .de:'· depreciação" ,

fXiGIVEL�"Á ;êÚRTd'é E LONGO PRAZO
Credores por> fQthecimentos
Contas de- movimento
Obrigações 'de descontos'
Dividendos

_:�Contas de empréstimos
"

'Lucros não distrfbuidos de 1951
Gratificações a distribuir
Lucros á disposição da Assembléia

DE RESULTADO PENDENTE
Despezas a pagar

DE COMPENSAÇÃO
.

Efeitos ,11 cobrar'

Obrigações a pagar
Caução da Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE,'LUCROS E PERDAS.c..
A DÉBITO

·2.601.590,70 I /*

537672,90
....

'"

161.853,io:
17.612,60
17.612,60
17.612,60

p

.�5 225,20.
52.837,80
21L350,50

i;

3.651.(i76,50
1.691,50

a,653.368,00 3 653.368;00
""'�'<--

-

Custo fabricação de esquadrias
Gastos de administração
Rendas e despezas .",extra mercantis
Fundo de reserva legal
Fundo de reserva especial ':'.

Furido 'pata aumento instalações ):�,,�..�"'"
Fundo para depreciação �""�' >:ii,"'it -c

Gratificações a diretoria e auxiliâ,t�,s�' ,,' .

A disposiçãQ da Assérr:.bléia G-eraL 0rdin.ária
A CRÉDITO.. '.'

�
Venda's realizãdá.s·
.Rêndas di vers,��L

Carlos Sc.h,rax'im, :, F.'Wilmar Friedrich.
Dfretór:�Gerê'rite",;. (1'0ntador Reg. nó CRC sob n. 0832

�> .". _.,,�< \:.:!,.' \' : ;'_'.
iii':' •

i� " - • ,
_. -

...------,,/PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS Membros do CoJi;�ih� Fiscal da "E�q�adrias Sa�ia Cr�z S. ·A.", reunidos no escritóriCrda
SoCiedade, sita no Campq ..d'Agua Verde s/n, tendo proce?ido ao exame dos livros, documen-,
tos, balanço, contas de lucros e perdas, tem o prazer de declarar _.qu� ,encontraram tudo em'
perfeita .ordeíp e pr�.Ci�ã9. Assim, são d�'pa�e�.er que seja aprovado pela Assembléia Geral
Ordinária, o balançQ ê...._a· conta de lucros· e pe��ias, encerrados em 31 de dezembro de 1952.

"-� .

' '�,'
,. • , Carioinha!;, 5 'de-�'março de 1953.

Lui� Pacheco do,s Reis

Jorge' Szpecht·�,
bireto,r-Presidenté '?',

Voigt

. -,

14-3-1953

COISAS QDE ACONTECEI .f'J
- '. ••• t.,

-.
, ,I "

Governti .:

De pessedista a
. MuriRiipl(

. uden·lsta Benedito Terézio de Carval, o
•••

Júnior, Prefeito Municipal 'êie� ""Parece iminete o "estouro" eu- Canoinhas,"Estado de Santa C�-'tre os Prefeitos eleitos pelo PSD. tarína, no uso de suas at'tibui-
O Sr., Lauro Costa; eleito - pelo ções e de acôrdo com os artigos

.,
PSD de Curitibanos. já .pertence 138, 139, -140 e 141, do Código'aos quadros da DDN. Muitos ou- de Posturas, aprovado pela Lei
tros Prefeitos pessedistas, notada:' . n. 40,' de 25.majo de '1949,
mente os do Oeste, se de uma par-

.

'te mostram-se insatisfeitos com a
DECRETA:

,

- direção do PSD pela intransigên- Artigo 1.:- Fica �prôvãdo o

cia, intolerância e pelo oposicio- loteamento procedido 'péíô sr.
· nismo sistemático, de outra parte Guilherme'Groskopf, no terreno

.

estão entusiasmados, verdadeira- suburbano. de sua propriédade,
mente boquiabertos com a notá- sito no' subúrbio "Agua Verde",
vel obra administrativa do Sr. com 133 lotes de diversos ta-
'Iriueu Bornhausen, com a' com- rnanhos,

-,

cOH,1, áreá t.2.t�l'l.Je.J.-;;,�'
preensão desse homem púhlico 133.7'24,22m2 (cento e' trInta

que sabe colocar os interêsses da três mil e' setecentos e, vinte
administração acima' das 'conten- quatro metros quadrados � v'
'das políticas. te e dois decímetros quadrad6 , ,

mais duas faixas não "�'prõvªF'
táveís, uma de 540m2 e outra
de 4·56m2, conforme planta Il

presentada.
'

Artigo 2.: - Fica incorporada
ao Patrimonio Municipal a area

de 33.720,80 m2 (trilHa e ':lrês
mil e setecentos e vinte metros'
quadrados e oitenta decímetros

, 'j 1<:' .

quadrados), destífiâda as ruas.

Artigo 3 - ,Esf��"decreto entra
em vigor na data de sua publí- '

cação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, em' 9 de fevereiro de 1953

Benedito T. de Carvalho Junior
Prefeito.

.

Segundo divulgaram os core
.gas, lrineu no «Acôrdo» que
-visa a construção dos Armazéns
de Trigo só entrou' com a con

versa, nada dédínheíro e muito'
menos' de méritos, a realização
que vai beneficiar 'milhares de
.Iavradores caiu do céu, como

por encanto�..
xxx

O edíffcio dos Correios e Te
légrafos; custeado inteiramente
pelos cofres da União, iniciati
va do Governo Federal e de
nínguem mais, «é uma das con

quístas do ex-deputado pesse
dista Dr. Orty de Magalhães
Machado .... »

Bonito!
x x x

Toda Canoinhas acompanha
com interesse a conduta do jor
nalista Albino Budant no inci
"dente «Casa da .Criança» orígí-

Provável O .adiarnento
da visita ministerial

.

Não tendo sido confirmada,
até 'esta data, a visita do Exmo.
Sr. Dr. João Cleofas, Ministro
da Agricultura, à nossa cidade,
é. quasi certo haver sido adiada
para o mês de abril próximo
vindouro.

,,-

Oportunamente, publicaremos
�8iores informações à respeito.

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa Erlita,
S. R. E. América
Tenho a satisfação de le

var ao conhecimento de to-
·

dos que nesta data, foram

empossados os membros da
nova Diretoria desta .Socie
,dade, eleita em Assembléia
'Geral Ordinária; realizada em
.29-1-1953, qu�, regerão os.

�çlêstinos da Sociedade, no

ano de 1953, cuja constitui-'
ção é a seguinte: >;� ..:
Presidente de Honfi!i'Al

cidio Zaniolo; Presidente: Pe
dro Bezerra da Silva;.Vice
Presidente: Osvaldo Mores:'"
chi; "'1. Secretario: Otacilio
Vieira de Lima; 2. Secreta
rio: Clemente Baka; 1. Te-
soureiro: Carlos A. da Silva;
2. Tt:!soureiró: âlexandreZuc
co; Orador: Vitor Moreschi;
,Conselho Fiscal: 'Lourenço
· Witlich, Laurindo Possebom
e Max Schuertzler Junior.

C4EMENTE BAKA
Secretafio

nado pela local;à respeito da'.
, Sociedade- de Socorro aos Ne:::
cessítados, desafórada . e

m..nte
'

ofensiva' aos diretores
de nossas Institliições assisten
ciais, 80S quais foi atiradá a

pecha de. «pol�tiqueil'os» e de

.�nC8pI:IZes.
A «Casa da Criança», por seu

Presidente, ao que se depreen
de de esf8rrapada� explícações .

-'ij�9:jornalista, p'rQtestou com e

nergia e veemência 'numa carta
a que os�: colegas, Iaméniavel'::'
mente, não deram abrigo em

:

suas colunas.

Dona Elfrieda Lütke
'

Anivers.dria-se" '

14 a ....exma. 'sra. Da ..

da, digna esposa do.
ionso Ltitk« da alta
dade local.

Nossos parabens com cotos :"

de perenes felicidades.

VENDE-SE
Um autoniovel chevrolet, em
bom: estado de' conservação"

.
:'-' Preço d� o�asião. Ver � r,

tratar na AlfaiataJ;ia Operária
" .em Canoinhas

" '

i,�� 2i:".

\: .; ,�.,-:_�;,�;' '.�' ':,

Osvaldo Ferreira Soares
Secretario

PORTARIA' de 10 de feve
reiro. dfl 1953

O sr. Benedito T. Carvalho.'"
Jr., Prefeito Municipal de. Ca;;;'
no.inhas, no USO. de suas a-

tri!Juipões, resolve.
. ,

..

Conceder licença, a Eriça.
Schelin Martins,

,

Pro.fesso.ra
Compl,mentarisfa, Padrão. I,
com exercido na Escola de .

Salto. d'Agua : VerdI, po.r 90
, dias, a co.ntar di 12 de feve
reiro co.rrenté, tom véncimen-
to.s integrais;., ,- �!i�it;., �c
PrefeituraMunicipal de1(!!��" :

noinhas, e� IQ.,.),de {evereirQt'i'-i
dtl 1953. '- .,� ,.f�:, "\lic �,�,,}::
Benedito T. (ié�.C'arvà,l:hot .

'.

;, Pref;ilq.,/,:;·�
\' q�paldo F.. .

/ejI��
"

'-';",,"
.' fi "'''''s., .
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Ministério da Guerra - 5a. Região Militar
,BATALHÃO MAUA

4 tenção, moços de 1934 ou
.

anterinres

AnJ 6 - CANOINHAS - S. Catarina, 14 de Março de 1953 - N. 245

o Coronel Comandante do Batalhão Mauá avisa que
a Inspeção de Saúde da Epoca Complementar terá
'lugar, no Quartel daquela unidade, de 20 a 30 do cor
rente mês, 'para os municípios de Rio Negro (Paraná),
Mafra, 'Iraiópolis, Canoinhas e S. Bento do Sul (S.C.).

Tecelag,em Canoinhas S_ A.
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com os estatutos sociais, são con-
. vidados os srs. acionistas para a Assembléia Geral Or
dinária a ser realizada em data de 14 de março corrente,
na séde social, pelas l6 horas, com a seguinte ordem do dia:
1 '- Discussão e aprovação do balanço geral e conta de

lucros e perdas, relativos ao exercício de 1952;
2 F.leição da Diretoria, por término de mandato;
3 - Eleição do C. Fiscal, por término de mandato;
4 - Assuntos diversos de interesse' da' sociedade.
Dr. Osvaldo S. de Oliveira - Altavir Zaniolo - Diretores

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convidados os srs. acionistas pata a Assem

bléia Geral Extraordinária, a ser realizada na séde social,
em data de 14 de. março corrente. pelas 18 horas, com a

seguinte ordem d(rdia:

Deliberação quanto ao futuro da sociedade, em

vista do acidente. sofrido.
Dr. Osvaldo S. de Oliveira - Altavir Zaniolo - Diretores

Devem comparecer todos os cidadãos da classe de 1934
,,'* ,ou anteriores (refratários) que por qualquer motivo

deixaram de apresentar-se em janeiro ou fevereiro
{jItimos, quando toram procedidas as Inspeções de

Saúde nos, Municípios acima mencionados.

Quartel em Rio-N,egro, 5 de março de 1953.
•

Haroldo do Paço Mattoso Maia - Cei. ,Cmdte.

Para seus anuncios?

I CORREIO DO NORTE'

PREFEITURA /MUNICIPAL DE CANOINHAS
I

,

Balancete da Despesa Or<amentaria referente ao mês de Janeiro de 1953

DESPESA ORÇAMENTARIACódigo
Local TITULOS

Anterior I Do' mês I Total

8 94 2
9
9 O
9 00
9 00 1
9 00 2
9'2
9 24
9 24 1
9 3
9 30
9 30 1

9 31
9 31 1
9 34

',' 9 34 1

9 34 2
9�34 3
9 4

9 44
9 44 1
9 44 2
9 8
9 8.04-
9 84 1

9 84 2
9' 84 3

1.9844
9 84 5

9 84 6
9�9

,9 94
I 9 94 1

,

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
Aposentados
Funciona rios em disponibilide de
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas di versas
Restit. de irnp e taxas de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares .e aquisição dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário .famílía

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
, POR ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz.
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções

. .
.

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoínhas"
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina
Auxilio á Sociedade Beneficente Operária

DIVERSOS
Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a Augusto Gaíssler
Pensão

á

Vva e filhos menores de Agostinho T, de Lima
Pensão a João Florentino de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

1.580,00
2,100,00

1580,00
2,100,00 '

� �

I "MOVEIS CIMO
QUARTOS· SALAS - TERNOS ESTOFADOS

A' Vista e em Prestações
1

600,00

REPRESENTANTE NESTA PRAÇA 9x

Rua Cal. Albuquerque
Caixa Postal. 31

Fone, 112Benito· 6. Bastos5046,50
3.120,00
7.680,00

5.046,50
3.120,00
7,1580,00

451',00 I
I

481,50

........................................

DR. GENTIL BORGES ·FILHO
MÉDIC9

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto

Alegre - Ex-Oficial Médico da Aeronáutica - Prática
nos Hospitais de Porto Alegre

.

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e

, pré-natal -- Especializado em doenças de crianças
Consultório anexo à Farmácia Machado _:_ Residência à

Rua Cél.· Albuquerque - Fone 288 - Canoinhas - S, Catarina

451,00

481,50

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

I DR.MA�IOMUSSl
.

.

MEDICO
Já está atendendo em seu consultório a rua

Senador Schmidt 44, Edificio IIMussi".
Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

,

2 397,00 2,397,00
500,00 500,00
500,00 500,0.0
500,00 500,00
500,00 500,00

I

, 199379,70 199.379,70
50440,40 50440,40

.. _

249,820,10 249820,10
9ti.538,40
346358,50

68.161,30
871,50

27.505,60 I96.538,40
�

9 94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 5
9 94 6
9 94 7
9 9.04- 8

Cr$
Restos a pagar de 1952

SOMA CR$
Saldo para Fevereiro

SALDOS DISPONIVEIS
Na' Tesouraria
No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS

i'

CANOINHAS ,_ Fone 252 _ Sta. Catarina

$::::::::::::::::::::::::::::==::::::::: :::=:::;::::HII::::::::::=::::::::::::��::.::::::::::::: :=::
==

. II
- "

U Dr- Aristides Diener �
ii §
:: CIRURGIÃO DENTISTA r.
aR- ••
lia .:
ii ==
is Raios X - Pontes' Moveis e' Fixas Ii'
u "
- "
u "

ii Dentaduras Anatomicas fi
�i Rua (Vidal Ramos ��
:: .,

55 CANOINHAS SANTA CATARINA H
n, . / , =
II=�:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::&::�::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::::::::I

Nas Intendencias

FUNDOS VINCULADOS
'

No Banco N. do Comercio
No Banco "INCO"
Na Tesouraria

10,288,80
60.786,70
48414,00

--_"--------

- ._._- ----_ ...

119.489,50,

1953Canoinhas, 31 de janeiro de

...

Gilberto d' Aquino Fonseca Benedito T. Carvalho Jr.
Resp. pi Contador, Prefeito

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

CONTRA CfSPl, ,;

,

QUEllA DOS CA· �
8f(OS E OUfAIS �
AFECCOES DO

,PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A S,
ESPIN·hlAS E'TC. ,:

":pJ'ic;p. tAPII_A�
'p'9;f1. 'E f�,Ú.:f·H i! :,�.

.- '''''''''--'*-'''',; NUNOJq EXISTIU IGURL
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CORREIO DO NORTE

Ministério da Guerra
.

. ZONA MILITAR:SUL, ,

õa, R. M..
.

Serviço "�e, Recrutamento
Deveres dos BrasUeiros para com o

- Serviço Militar
(Da Lei do Seroico Militar)

J - Todos os brasileiros
são obrigados a prestar à
Patria o tributo do serviço
militar.

..

2 - Deverão alistar-se pa
ra esse Seruiço entre os 16
e 17 anos e seis meses de ida
de,' serão alistados à, revelia
e ficarão sujeitos à tnuUa de
Cr$ 10,00 os que não se alis
tarem no referido periodo,
3 --,- Para se alistar o ci

dadão deverá comparecer ao
Orgão Alisiador do munici
pio de sua residencia, muni
do da certidão de nascimen
to e de 3 fotografias de ta-

· manha 3x4; serão iambem
alistados os que não possuí
rem esses documentos.

.4 - Todo cidadão, ao ser

alistado, receberá imediata e

· gratuitamrnie, do orgão alis
tador, o Certificado de Alis

e

tomento Militar,
'",,,,-

5 - Todo brasileiro, alis
tado ou não, d-everá conside
rar-se convocado para o ser

uico militar no ano civil em

que completar dezoito anos

ae idade, independente de e-
·

ditais, avisos ou notificações.
6 - Os cidadãos residen-

.' tes nos municipios . Tributa
'rios aeuertio comparecer à '

inspeção de saúde da epoca
gerai de sua classe, sob pe
na dr ficarem sujeitos ao pa.
gameuto da multa de Cr$ ..
50,QO; os julgados incapazes

,

'�C" na época: geral, submeti:

, .

dos à nova inspeção de saú
de, com a classe seguinte.
. 7 - Todo alistado que mu

dar de domicilio deoerd co
municar, no prazo de 30 dias,
pessoalmente ou por escrito,
seu novo domicilio, sob pena
de ficar sujeito ao pagamen
to da multa de Cr$ 20,00.
8 - Os residentes em mu

nicipios tributarias que forem
designados para incorpora
ção, deverão apresenta r-se
nos prazos e locais determi
nados, sob pena de serem

considerados insubmissos e

passíveis das penas estabele
cidas no artigo n. 159 do Có
digo Penal Militar. Comete
rão, tambetn, o crime de in
submissão os que, tendo fal
tado à inspeção de sa tide da
epoca geral, não se apresen
tarem na época complementar

.

para inspeção e incorporação.
9 - Os residentes nos mu

nicipios dispensados de' in
corporação ficam desobriga
dos do comparecimento à úis
pecão de saúde e serão rela- .

cionados no excesso do con

tingente da respectiva classe.

10-- Os residentes emmuni
cipios que tiverem Tiro de Ger
ra, são obrigados a se apre
sentarem ao T G., tiara ma
tricula, desde que SeUS domi
cilios distem até 4 quilome
tros da caserna nos T. a ..

CARLOS NOOUEIRA
2. TEN. DEL, .14. DR..

AvIs·o

R EG 1ST RO C1VI [I�oupasu�a IJosé Mana Furtado Prz- [aneiro de /g27, operaria, sol-

I
lava se aqui

mo. Escrivão de Paz e on teiro, residente e domiciliado Só com o

I'ci�Z- .

do Regi�t!o Çi'l?il do 11.e�t.e. dis��ito, fiZho de Paulo.
Dlstrzto de Major Vxelra. Mrsvua. Ja faleado e Joana Sabão Tupy

.

Misvua,' e Eduviges OuUer-
Fuz saber que vretendeln vi/I, natural dfste Estatio, 4iêJ wwet fWriiW '*

.

casar: Teodoró Zadroiéski e Canoinhas, onde nasceu ao;;ClementÍ'1'la /(riginski. Ele 2/ de janeiro de Ig29, domésdeste Estado, Canoinhas nas- tica, solteira, residente e do
cido no dia 14 de Maio de miciliada neste distrito, filha
1897, lavrador, viuvo, domi- de Francisco Gutfervill e de
ciliado neste' distrito, filho Maria Gutfervill, naturais !!I_IiIli_I5"".....IiII"""'IiI!lr,m· 1IIII

legitimo de Mal'tms Zadroiés- deste Estado.
ki, já falecido e Antonia Za.
droiéski. Ela, natural deste
Estado, São Bento do Sul
nascida 110 dia 25 de Janei
rQ de 1g12. dotnesticq, soltei
ra, domiciliado e residente
neste distrito, filha ilegitima
de pae incognito e Maria
Kriginski, domiciliados e re

sidentes neste di'Strito.

Apresentarçun os documen
tos exigidos pelo art. 180 do
Codigo Civil Brasileiro, m·s.

1 a 4. Se aIguem soubeI' de
algum impedimento, opanha
o na forma da lei. Lavro os

presentes Editais, para serem

afixados neste Cariorio e' pu
blicados no fornal ..Correio
do Norte", da cidàde de Ca
noinhas.

-

Fgz saber que prgtendem
casar: José Misva e Conde-
jacki Outfervill. Ele, natural Major Vieira, 2g de fanei-
do Estado do Paraná, nasci- 1'0 de 1953.
do aos 18 de Outubro de José Maria Furtado Primo
1923, lavrador, solteiro, do-
miciLiado e residente nesíe Oficial do Registro Civil

dis'trito, filho legitimo de Paul-
'

lo Misva, JIÍ falecido e Joana
Misva, domiciliada e residen
te n-este distrito. Ela, natural
'deste Estado, Canpinhas, nas
cida aos 3 de,Márço de 1926,
doméstica, soneira, domidlia- Está no fim a venda de
d-a e residente neste distrito, .

data's e algumas casas
filha legitima de Francisco d' t
Outtérvill e Maria OuUe.r.vill,'. para mora ia e pon o

domiciliados e r�sidentes.nis-· . .

- "de negocio�
."'-.

te distrito.
.

Apl"ove!tem
Faz $aber que. pretendem

casar: Francisco Misvua, na
tural deste Estado, Ca.noi
nhas, onde nasceu aos· 21 de

VENDE"SE

Negocio�l�'
de ocàsião

Tratar com

Feres� .QO·Y.ry

OS' abaixo assinados vem

tornar público que .fica ex

pressamente proibida a ca

çada e pesca; assim como a

invasão de seus terrenos si
tuados em Colónia Haydê,
Pinho. Não responsabilizar
se-ão -

pelo 'que possa acon

tecer aos ,transgressores. 2x
.

Antonio Klahold

Miguel Klotchkoski

Um presente
comprado na

Casa Erlifa
sempre agrada

Vende-se'
EM TR:F{S BARRAS

Dois lotes de terras, si
tuados em esquina de uma

das principais ruas da Vila.
Um caminhão Chevrolet,
tipo 46, em bom estado de

conservação e em perfeito
funcionamento. Um estabe
lecimento comercial, em 0-

timo ponto, com transferen
da' de aluguel do prédio.
Preço e informações' com

José Padilh.a
Três Barras

,

3x

ALUMINIO
bom e barato
sempre na

(!a,f$Q; �t,tit(l,

na

Ma Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

V. S. poderá comprar re

logios, bijo�terias, ali-
anças, a�eis em geral,
por preços raz?ave!,s

Rua Eugenio de Souza, pró-
ximo à Caixa EeonOlnica

VENDE-SE
'Um caminhão Chevrolet

42, para 3.000 kgs .. com ma-

caco, catracas e pneus bons.

preço Cr$ 25.000,00, em di-

nheiro, ou em madeiras.

Seja economíco

,

e faça suas compras na

. C,asa�' Erl,itá .. ···

l

14·3-1953

5°. Batalhão de Engenharia
Ministério

Relação dos Cidadãos que de
verão compareceremv obrigatô
riamente na Repartição Alis
tadora do 5° Batalhão de En
genharia, afim de legalizarem

sua situação Militar:

CERTIFICADOS DE 3a
CATEGORIA

Antonio dos Santos,' Artur Ro
mualdo dos Santos, Adantilho'
Alves de Lima, Antonio Ribeiro,LOUÇAS e mais LOUÇAS I Arnoldo Prellwiztzi, Arnoldo' Fer-

e E I"
-

reira da Cruz, Albino Noriller,
asa r .ta Carlos Rulakoski, Francisco An-

tonio da Silva, Francisco Novitzki.
Isidoro Babirecki, IVo Gehring,
José Luiz Ferreira, João Jacó
Schlaepher, Lauro Hemique dos
Santos, Miesceslau Unizinski, Ni
colau Lidio Pereira, Orides Alves
dos S'antos ..

Aguiar Bendelin, Aurelio Perei
ra de Almeida, Amantino Cordei
ro, Afonso Werie, Afonso Novacki,
Anil' da Silva, Anizio Mello. Arno
Adernar Ferrari, Astrogildo Pedro
Furtado. Evelino .Maciel de Sou
za, I\ntonio Folmann, Antonio
Bigas, Antonio Pavoski, Albor
Mendes, A Iltooio Ivory Rígoni,
Al'Igusto Cherek, Alfredo -Bento
Rosa, Antonio Mikalixem, Anto
nio Schetz Sobrinho, Antonio Hoi
ça, Azevedo Francisco Vebedo;
Atalibio Luciano de Gois, A Ifre·
do Glixinski. Alvino da Silva de,
Oliveira, Alberto Roo), Antonio
Novakoski, Alfredo Manrich, AI

Ver e tratar em Púlador, frado Soares dos Santos,.Antonio

M· V" Jose' Su'_'
. Dim dos Santos, Aparicio Rocha,

aJor lelr�, com
- Abilio 'Bonete, 'Afons\) Werle, An-

�oskl Filho. Ix :. tanio< Rruskewski, �asill' Scam"'-
............ .' 15a:ra,·,'�_Bernardo Haufi, Basilio

.

Tuchlinowicz, Basilio Magdal. Ber:
'nardo Fellreira, �asilio Jaqueth,

. Basilio Opiozh, Bnmislau Kutach-
.

ka'; Bá.silio H6neski, Benedito _Ne
." - ves, Bod'áíh' Pà:dlev'itch. Carlos Colli"'
.'; 'Carlos ;Castilhos,,�Cjemente Bary.·

Alceu Bernardo Toch, Antonio
Rodrigues dos Santos, Amylton :

Thiel, Aroldo de Oliveira, Afonso
Novacki, Alfredo Guilherme Blu
me, Antonio Ferreira da Silva,
Agenor Laurentino, Augusto Zans
nieski, Carlos Milczewski, Clau
diuo da Silva, Casemiro. Kulka,
Estanislau Alves dos Santos, E
milio Veiga de Souza, Edgar AI·

. tenrath, Estefano Grenat, Felice
Antonio lop, Francisco Novacki,'
Francisco Kurt Stremlow, Germa
no Alves de Hamos, Hermenegil
do Ferreira. Heitor Gundaki, I·
saltino Gonçalves Pedroso, Josino
Bento, João Dambroswki, João
Burak , João Fischner, João Ho
cha, Juliano de Paula, Julio Ali
ouço, José Jurch, Joaquim Men·
des, João Teohewiski, João Cor-

.

reia, João Antunes de Lima, .Ia
nuario Kusma, João Maria Pereira,
José Alves da Maia, José Lean
dro, ,João Martins Camargo, Ju
venal Rodrigues de Lima, João
Pereira Despho, João Lerias da
Silva, José Mota. 'Luiz Bazzo,
'Lucidoro Pereira, Leonardo Bura
coski, Miguel Hutcheski, Manoel
Lenchoff, Miguel Lourenço Mar
tins, Miguel Alves de Lima, Mi
lino Pacheco, Miguel Szimks, Ma
noel Pimentel da Silva, Manoel
Euclides de Lima; Marcos Pereira;
lMoacir Ferreira de Mello, Ma
riano Turkiewica.Miguel Mariano,
Nillo Pinno, Otto Exhterroff, Pedro

-

Gregorio Batista, Pedro Theodoro
wicz, Pedro de Lima, Pedro Glens
ki, Paulino Henrique -Schmidt,

.

Rafael Kalarneclerem, Saturuino
Mariano -dos Santos, Sebastião
Carneiro, Salvador Francisco de

SQQza, Victor Fernandes dQS Sano.
tos, Virissimo da Silva Cruz, VaI·
dovino Taborda de Oliveira, Wal
domiro de Oliveira Godoy. Willy
Vieira Pires, Waldomiro Babisz,'

CERTIFICADOS DE ISENÇÃO'
DIFINITIVA

REQUERIMENTOS

da Guerra
Porto União

ça, Celso' Belardini, Carlos An
dré Kuerzar, Carlos Saraiva. Ca�
semiro Schaikoski. Doraci Alves
Ribeiro. Darci Augusto Martini.
Dorio Gelinski. Du'rval Ernesto
Winter. Darci Rosa. Damasio da
Silva. Edmundo Drapalski. Erich
Mayer. Estaníslau Alves dos
Santos. Eurico Afonso Martins.
Estefano Zwares: Eduardo Ireno.
Elicindo Vais. Eugenio Jucoski .

Evaldo Vieira. Eduardo Jonas.'
Francisco Ramos dos Santos.
Francisco Càstilhos. Frederico de
Nez. Francisco Alves Lourenço.
Felisbino Luiz dos Santos, Fran
cisco Novacki. Floriano

�

Waldha
ner. Felix Prokop, Francisco Bar
bosa da Silva. Francisco Nova
cki, Gunther Pohlens. Gentil Fa
rias. Gerson Manzke. Geronimo
D a m i a n o Babinski. Guilherme
Sass. Gonçalino Carvalho da Silva.
-Meraélides Silveira de Almeida.
Hei nz Alfredo A ppel. Hermene
gildo Ferreira. Henrique Carneiro
Pinto. Ivo Eugenio Senn. Ider
lino Francisco dos Passos. José
Tarciliano Amaral. João Cenchuk.
João de Freitas Mayer. João Ma-,
ria Borges .. João Pinto de França .

José de Souza Cordeiro. José da �.'

Silva. João Maria Ferreira. -João
Iarrocheski. José Colaço, Júlio
Gunchowskf. João Ferreira. José
Souka. J (Ião da Silva Fagundes.
José Kaziuk. Joaquim Alexandri-
no Pereira. José Przysilzuy. João
Huren. José Caliniuk. José Wei
vanko. Jorge Maciel de Souza.
João Hodrigues Chagas. J o ã ó
Yurkin. José Krachinski. José
Bruger. João Thomas. José Wes
nhock, Julio Novacki. Joel Lemos
Ferras. José Pires de Moraes. João
Ferreira. José de Oliveira. José
Gregorio. João Maria Gregorio.
José Luiz Ferreira. Leonildo Cas
telli. Leonardo Smolhack. Luiz
Pinto de Andrade. Leopoldo Sass,
Leonardo Venetzei. Luiz Morreira.
Lourenço. Cunha. Léo: João Ma-
ria Kugermeyer. Leonildo Duro.
Leonidas Dalfavo. Leopoldo Do- .

'Ünskr Leopoldo Du�'e.· Mano�í
Daniel Gonçalves Miguel Lobas.
Matias Augusto Kugemeyer. Mi
guel Ambrosio.·Mario Carlos Neu
bauer. Marcelino Cardoso, Milino
Pacheco. Miguel Bognar. Marei
lioo José de Oliveira. Manoel Nll
sario. Miguel Campos dos Santos.
Mario João Eliseo. Mecia!' Ale·
xandrino Pereira. Nestor Jack.
Nicolau J3kubiu. Osvaldo Ferrei
ra de Oliveira. Qctavio João Pe
dro Passa rim. mir·io Drey. Olivio
Zimmer. Osorio Bento de Olivei�
ra. Olivio Fernandes de Oliveira.
Osvaldo Werie. Philipp Tuchs.
Pedro Gregorio Balista.

,
Paulino

Mello. Pedro Neppel. Pedro Bran
doski. Pedro Dalav Costa. Pedro,
Lourenço de SQuza. Pa\llo SRi
binski. Pedro' StafiJ. Raimundo
Schuster! Rodolfo Bonk. Ricardo
dos Santos. Rudi Amo P.erf\ke.
Raimundo Schustil'. Rofino Mei
relIer. Ramario Colléiço. Sebastião
Carneiro. Sebastião Weber. Save-

-

rio Micheski. Saul Souza Santos.
. Sta,nislau Czodot, Sebastião Ribei
ro; Thlmdosio pàul�k.Tino Brugnà
go. Tadeu -Novakoski. 'I'eofilo

. Andrzeievski. Victor Andrade; Vi
cente Silverio dos Santos: Vergi
lia Gravieski; Valdomiro Dias de
Oliveira; Wolfgang Galdke, WUl
.demiTo Niscoski; Walmor Emiiio
Roth�terw, Walter bhunha; Wal
ter Eggers. Theodosio Stacq,era.
Porto União, 27 de Setembro

de 1952.
LEOFREOÕ ALVES LISBÔA
2°' Teo, Chefe' da R, A. 5°
Batalhão de'· Engenharia

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cC:Sansão� e Dal�la" é um inspirado relato do
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É certo que hoje estás um pouco mais fidalgo
Porque o cambio feroz, esse esfaimado galgo',.

Pôs-te acima dos mais por um capricho atôa ...

Quere-te mesmq assim, embora horror pareça.

I, 9h, granae basªlhau, que mesmo sem cabeça �
.�

" Es mais •.• éS��tlito mais que muita gente boa!'
. �
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. ANIVERSARIÁNTES DA SEMANA

'i/ Transcorreu sábado proxímo Cachoeira; srta. Therezinha Su-
\passado, dia 7, a data natalícia manoski; sra. Josefa Conegun
do jovem José �'. da Silva, �s-

.

des, �sposa do sr. Amazires

D1'tudante em Curitiba e funcio- vet; Jovem Silvio Bauer. . J
nárío do Banco da Lavoura de

Minas Gerais S, A., DIA ] 8:- Exma. sra. Vva. Ber-

\. r '. ta Schroeder; ira. Helena, espo-
).._. HOJE;- Geny Maria, filha do sa do sr. Leopoldo Buba; exma.
�r. Pedro- _P. Portes; sra. Edith, sra. Vva. Julieta Seleme; Irenty
esposa do" �r'. Nelson Cordeiro, filha do sr. Paulo Voigt. f\ Ide P� Pereira; sr. Harry Grodt.

_

,
.

.

.." DIA 19:- Sra. Olga, esposa do
p;,_MANHÃ:- Sr. João Maria sr. Pedro Primo de Curitiba; sr.

�'> .

ófreía, de, São João dos Ca- José Theodoro Kohler.
ó,i-k-f.vl:!l.heiros; sr. Henrique .Passos,
de Felipe' Schmidt; Wiegando,
.filho do �r. Silvio Wlltuschnig.

'-.\ DIA 16:- Helmi, filha dó sr.

'Nenrique Waldmann, de Encru
zi!hflda; srs. Benito G. Bastos,'
Alnazires Davet � "Jayr Côrte.

DIA 17:- Sra. Helena, esposa
sr. Generoso Prohmann, de

Tr.ê� Barras;' sr. Ciriaco Souza,
de Três Barras; sra. Irene, es

po§� d? sr. Ernesto Zucow; srta.
Ma{lldé, filha do sr. Bernardo
Wendt; Osvaldo Rogério, filho
do sr. Dr. Osvaldo Segundo de
Oliveira; sr. Henrique Todt, de

OS SONETOS SEM DONO

AO BACALHAU
Bendito bacalhau! Feliz quem pode ainda
Ter-te à mesa, meu velho, em dias quaresmais!
Feliz o que, ao cair da vida na berlinda,
Encontra-te ainda assim fazendo sombra aos mais

Tú não foste educado à moda das cavalas
Todas cheias de si, de dengues e me-deixes .••
Mas errtras sem rogar nas mais vistosas salas
Sem contudo exibir os luxos de outros peixes.

.� NOIVADO

Ajustaram nupcias dia 8 do
corrente, a srta .. Maria Dolores,
filha do sr: Ubaldo R da Silva
e sra. Julieta Machado da Silo
va, com o sr. Pedro Carlos, es
tudante em Curitiba e funcio
n-ário do Banco da CàVoura de
Minas Gerais S. A., filho do sr.

'Oscar de Oliveira Negromonte
.

e sra. Maria dos Prazeres Ne
gromonte, residentes em Recife.

P!.o;/ noivos nossos parabens,
I bem como aos seus dignos pais.

Aos aniversariantes nossos e

fusivos para bens, com votos cJv'
muitas ,felicidades. 1\

\

�
RENNER
=QUALIOADE

.. Esquadrias «Santa

Exclusivista no Município
João J. Pereira
Rua Vidal Ramos s/n

Caixa Postal 97 •• Fone 298
CANOINHAS

Cruz» S.A.
Assembleia Geral Ordinária - 1a Convocação,

,
'

é" Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade,
plica reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia

.
23 (vinte e três) de março" proximo, às 14 (quatorze) horas, na sede
social, no Campo d'Agua Verde s/no. nesta cidade, afim de delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1°. Leitura, exame, discução e deliberação sobre o balanço
geral, conta, lucros e perdas, contas da diretoria e parecer do Con

i
selho Fiscal, relativo ao exercicio de 1952.

2° - Eleição dos membro61 efetivos e suplentes do Conse_
lho Fiscal, para o 'exercicio de 1953.

39 - Assuntos diversos.
N O T A - Acham-se a disposição dos senhores acionistas, no es

. critório da sociedade, cito no Campo d'Agua Verde, os
documentos a que se refere o artigo 99 do decreto lei
n.O 2.627' de 26/9/194,0.
Canoinhas, 20 de fevereiro de 1953.-

Carlos Schramm

Diretor-gerente
F. Wilmar Friedrich
Diretor-comercial

. ,,,-

27x2

José Stokler
Pinto

Contratado pelo Govérno do
Estado assumiu- as funções de

. Inspetor de Terras e Coloniza
ção nesta cidade o nosso pre--'
zado amigo Sr. José Stokler
Pinto, de reconhecidos méritos
e inegaveis qualidades, radicado
erro nosso meio há muitos anos.

Moço empreendedor e hones
to, de grande capacidade de tra

balho, há de orientar aquela re

partição com descortino e acêrto.

Agradecendo a gentil partici
pação que nos foi enviada for
mulamos votos de êxito ao pre
zado amigo.

ViDe "Vera Vruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas

Belíssimo Technicolor

Fúria dos Peles
Vermelha

Continuação da Série

Cap. América o Vencedor

IMP. ATE' 14 ANOS

Amanhã ás 14 horas

Fúria dos Peles
Vermelha

Continuação da Série

Cap. América o Vencedor

CENSURA LlVRÉ

AMANHÃ - Ás 17 horas

Inspetor Geral
em Technicolor

com Dany Key - uma ver

dadeira bomba atômica con

tra os maus humoradas

CENSURA LIVRE

AMANHÃ A's 20 horas

Inspetor Geral
em Technicolor. - cl Dany Key

IMP. ATE' 14 ANOS

Segunda.Feira R EPRISE'
IMP. ATE' 14 ANOS

Terça-feira:- A's 20 horas

Grandioso programa duplo na

seção Pão-Duro

A verdade não se diz
com Van Johoson e Elizabet

Taylor

Contrabandista da
Fronteira

com Charles Starett

IMP. ATE' 14 ANOS

Quarta-feira:- HEPRISE

IMP. ATE' 14 ANOS

Quinta-Feira as 20 horas

Grandioso drama com o fa
moso astro Cornel Wild em

Triângulo de Amôr
IMP. ATE' 14 ANOS

Sexta-Feira REPRISE

,

IMP. ATE' 14 ANOS

Para domingo próximo a a

tração maxima da temporada

Sob O Signo de

Capricórnio
. Caminhos do Céu
o proximo filme Nacional

Aguardem. o maior filme
Sacro da época

O Poder .da Fé

e da fôrça inconquistável do espírito humano
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Militar

Canoinhas
Ministério da Guerra - 5a. Região

Junta de Alistamento Militar de
EDITAL

Atenção, moços nesddos em 1934 ou anteriores
Devem comparecer na Junta de Alistamento Militar.: de

Canoiohas, no dia 23 do corrente mês, ás 14 horas, todos os

cidadãos da classe 1934 e anteriores (refratários) que por qual
quer motivo deixaram de apresentar-se em jan-eiro ultimo, afim
de' serem encaminhados para o 20. Batalhão Ferroviarío de Rio

Negro, onde terá lugar a Inspeção de Saúde da época complementar.
Os refratários acima estão sujeitos ao pagamento da mul

ta de Cr$ 50,00, referente ao Art. 123 da L. S. M.
Os que deixarem de comparecer na' presente inspeção,

serão considerados �'INSUBMISSOS".
Canoinhas, 10 de março de 1953

'.

BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JR. - Presidente da J A.M.

Vjejr�Clube de Caça, T. e P. (tMajor".,T
Convite

Temos a satisfação de convidar os associados e Exmas,
Familias, desta Entidade para as prôvas de tiro ao vôo que se

rá realisada no proximo dia 15 do corrente nu Estande de tiro
em Marcilio Dias.

PROGRAMA
Dia 15 - Às 8 horas.- ln. Prova. Homenageado:- Dr.

Osvaldo Segundo de Oliveira, 8 pombos - Handicap unico - 25
metros. Barragem . Recúo de I metro cada pombo - :! zeros

eliminam .

Prêmios - Ao vencedor, troféu ofertá do hornenageudo
e 25% das inscrições; 2°.. 20% das inscrições; 3°. 15% das

inscrições; 4°. - 10% das inscrições; 5°. - 5% da!'! iucrições: e

6°. - 5% das inscrições. '(

Inscrição: Sénior Cr$ 300,00. Junior Cr$ 150,00 -

14 horast- 2a Prova. Homenageado: Glauco Silva, d»
Clube Paranaense de C�ça e Tiro. 5 pombos Handicap uuico
de 25 metros - 2 zeros eliminam. Barragem - Hecúo de I me

tro cada pombo.
Prêmios - Ao vencedor, troféu oferta do homenageado

e 25% das inscrições; 2°. - 20% das inscrições; 3°. . L5% das.

inscrições; 4°. - tO%' das inscrições; 5°. - 5% das ill\l"Çrições; e

60 - 5% das inscrições. .

Inscrição: Sénior C,$. 200,00; . Juoio, C,$ 100,00 "

�NO E::3TANDE:· Bar· Churrascaria

REPRESENT. NA L. E. C.
Osny J. Vieira, Waldo Bayerstorff,
OUTRAS NOTAS

O CANOINHAS EM IRATY
A convite do Gremio Esportivo

Olimpico, jogará domingo proxi
mo na hospitaleira cidade de I
rati, o Canoinhas E. C, inician
do umá melhor de três partidas,
em disputas de duas belíssimas,
taças denominadas "Cidade de Ira
ti" e "Cidade de Canoinbas".

E S P Q-,R T-,E 5
Tomou posse a Nova Diretoria do Canoinhas

Dolores Ballock, Carmen Mayer,
Nair Seleme, Terezinha Trevisani,
Maria Luiza Bauer, Licea Kohler,
Inês Frauck. Dalva Pacheco.

Em reunião realizada quarta
feira ultima, na sêde do Elite Te
nis Clnb, tomou posse a nova Di- ,

reteria do CANOINHAS ESPOR
TE CLU BE, que ficou assim
constituida:

Presidente de Honra: Dr. Ri
vadavia R. Corrêa; Presidente:

.
Milles Zaniolo: Vice - Presidente:
Osmar Nascimento; Secretario Ge
ral: Osvaldo Soares; t-. Secreta
rio: Reinaldo Crestaui: 2°. Secre
tario: Seleme I. Seleme;. Tesou
reiro Geral: Moacir Lemos; I>.
Tesoureiro: Silvio Bauer: 2°. Te'
soureiro: Walter Tenainii- Orado
res: Dr. Aroldo C. Carvalho e

.

João Seleme. o IPIRANGA. NO EST.".DUAL
Dando prosseguimento ao Cam

peonato Estadual, preliarão nesta

cidade amanhã, Ipiranga 'local e

América de Joinvil1e. tradicionais'
adversários de tantas [oruadas.
Os prováveis quadros para essa
sensacional partida, serão: Ipirau-

, ga:- Bode; Sebastião fJ Ricardo;
Pedrinho, Manteiga e Marinho;
Lacava, João Amaro, Pavão, Ma
noel Pedro e Quinco. - Amêrica:-.
Simões; Antoninho e Currage; Vi
co, Cocada e Ibraim; Gastão, Za.
bot, Badeco, Euclides e Renê.

.

RUY deixaria o CANOINHAS '

Ruy o melhor ponta esquerda
da cidade, estaria disposto a dei�
xar ° Canoinhas, pois acaba de
receber tentadora proposta do A

vay da capitál, e estaria propen-
so a aceita-la. Portanto alerta Di·
retores alvi·rubros.

.
.

CONSELHO TÉCNICO:
Dr. Cezar G. Amin, Dr: Heneau
Cubas, Dr. Silvio Mayer, Basilio
Humenhuk, Frederico Werdau,
Pedro Bayerstorff. Hugo Mayer,
Nicolau Fernandes, Erich Hedler,
Fuad Seleme.

CONSELHO FISCAL:
Dr, Alfredo Maia Jatay, Herbert
Hitzmanu, João Pacheco Sobrinho,
Alvaro Mallon, Leopoldo Fallgat
ter, José Stockler Pinto) Hubells
Ribeiro, Adib Seleme Sahr. Olde
mar Mússi, Tufi Nader, João J.
Pereira;' Artur Moser e Antonio
Barros.,

, DEPART. PROPAGANDA
João Olillger, João COfnelsen, Aziz

.

J. Seleme, Francisco Lader Fo ..

Michel N. Seleme, Sit'vino Voigt,
Otma!?, Riede, Egon Yarschel,
DEPART. PROPAGo FEMIN: Escreveu: CHIQUINHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


