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Em Três Barras, mercê de ,Deus, Dnn,ea' haverá Flagelados!
Foi Cqrr.l verdadeiro assombro que le�os em um

dos numeres dô' "Barriga-Verde", esse topico invulgar
em nossa zona, quiçá no sul do Bl'asiJ.: "OS FLAGE
LADOS DE TRES BARRAS SUPLICAM A JESUS
CRISTO". Quando se fal'; em flagelados, logo nos o

corre a miséria. a fome, a sêde porque vem passando
êsse heróico povo· do nordeste brasileiro. Esse mesmo

povo que percorre as estradas quentes e poeirentas do
norte, esfarrapados até quasi . a completa nudêsl Isso
tudo em consequencia das longas' estiagens tão bem des
critas pelo genial Euclides da Cunha. Onde toda a na

tureza se entrega e morre. Onde o último a abandonar
o rigor da sêca é o homem, mas para onde esse mes

mo homem volta aos primeiros pingos de chuva, é po
risso -que o nordestino, criado no ·sofrimento e na re

signação, tem apêgo á suá terra ..Onde a luta pela e

xistencia o faz abraçar o crirnejfornando-se cs.ngaceiro.
Esse mesmo crime que celebrizou infelizmente figuras
'co�o Lampeão, Antonio Silvino e outros.

\ Dizer porem que os empregados e operários da
,ex-Lumber são flagelados - isso graças a Deus, nunca!

?jNãü podemos admitir que tamanha desgraça venha a

'atingir tão laborioso e inteligente povo. Se há uma des-'
g".",

'" 'essa 'v,em 90 próprio' Governo Federal. Esse mes-

_' 9yernó;" .em 1940 incorporou ao .Patrimonio
NaclO ai;. tão idavel empresa que" sem favor. cons-

tituia o\'gd] . a�à;.\a industr-ia madeiÉeira. da América
._

1.; •
, '{ .. i"i;.�} rj

do Sul. ,Qlian'do nós lembramos des 80��':êri1pregados e

C?Pt;;l'ários, cada qual com sua especia·jiz'à�ão a' empregar
sua �t'"

I"" .,e'��los diversos setores dessa grande. �ndús-'
fria;!.!

. }!li recordar com saudade tão feliz época. Quem
não se' 'lembra dos guinchos das matas, manejados por
mãos babeis, fazer á coleta' dos pinheiros e colossais

"imq�úas, como se isso fosse um brinquedo de cas� de
b()I),��asl Quem Irão se recorda das' chaminés fumegan
tes;':inqicando trabalho e prosperidade .: e prosperidade

f

é felitidade. Quem não se recorda do enorme estoque
de madeiras existente em 1940, quando todo o acervo

passou para as mãos do então Governo Getulio Vargas.
25.000.0go de pés/2 de pinho e imbuia serrada - uma

fortuna] Para onde -foi tudo isso? Nós poderiamos res

pondei' - mas - preferimos que a resposta venha daque
les que ajudaram a provocar essa estiagem que prati
camente dura 1-2 anos. Se há alguem que devia estar
em Nurenberg, sentado na banca dos réos, esse alguem

dêvia de ser a Superintendencia das Empresas Incorpo
radas, ou'melhor - o próprio. Governo; já que a Supe-,
rintendencia faz parte desse'mecanismo. que se chama
_Govern0 'Federal. Não souberam os Senhores Superin
tendentes administrar a Lumber come deviam. Jamais
demonstraram interesse pelo bem

.

estar e garantia do
futuro da indústria. Tanto é que, dos 5 Superintenden
tes que até, hoje administraram o acervo, somente um

visitou Tres Barras, este foi o Exmo. Sr. CeI. Costa Neto.

A eles somente interessava o resultado financeiro.
Convem entretanto ressaltar que, nos ultimas anos. a

industr-ia era deficitaria '. havia porem os anos de vacas

gordas, onde os lucros sobre ..a madeirá criavamilioná
rios do dia- para a noite. Nessa época falharam aqueles
dirigentes! Não souberam fazer ccmo ia formiga, prefe
riram passar o tempo cantando como as-cigarras, porem
veio o inverno e com ele o estado de cousas -que vi
mos. Iniciou-se a construção êle uma ferrovia, ,que con-

. trariou todos os principios da prudencia 'e da técnica.
Não contava ainda a empresa com lê) material compen
sador no alto) da serra, mesmo assim, deu-se começo ao

,

trabalho da linha sem que dela hoú.vess� um estudo a

curado. Sem que se pudesse avaliar seu custo total, pa
ra dele se concluir da conveniencia industrial ou 'não.
Os pinhais no alto da serra converteram-se em legitimas
aldeias de Potemkin. Tudo ficção! O proprio governo do
sr. Nereu Ramos, então Interventor do Estado., dificul
tava ã legitimação das posses, embora tivesse a Lumber
um conven io com o Governo do Estado para a legiti
mação das terras devolutas. Portanto, onde a Lumber
iria buscar tanto pinheiro ,para justificar a construção
de urna linha férrea cujo custo' depois foi calculado. em
30 a 40 mil contos? !

Se existe uma Lei Trabalhista, porque então o Go
verno do Sr. Getulio Vargas, pai dessa lei, não a cum

pre? Mormente quando o empregador é o proprio Go
verno! Quais as garantias desses velhos e dedicados tra
balhadores da ex-Lumber, muitos dos quais com 40 anos

de serviços ininterruptos - se o proprio governo lhes
nega aquilo que os sagrados direitos da lei os devia as

segurarl Qual a nossa situação de brasileiros diante des
ses estrangeiros -que ontem eram os donos e adminis
tradores da Lumber, 'os quais porem sempre agiram cor

retamente, respeitando a lei. Pagando seus salarios re-

II

ligiosamentel Dando aos seus operarias assistencia social
e sanitaria mesmo quando não havia lei que .regesse es

sa parte! E' triste que hoje, nós brasileiros temqS- que
baixar os. olhos perante esses homens, - envergonhados
do" nosso fracasso, Suportaremos as nossas fraquezas en
tre familia, mas, o vizinho nunca deve' 'saber dela - no

caso da Lumbe'r aSBi� não sucedeu. Ainda recentemen
te, uma 'comissão de trabalhadores acompanhada de um
alto procer do PTB, um vereador da UDN, então Pre
sidente de nOSSa Camara, se avistaram a muito custo
com o Sr. Presidente Getulio Vargas, em Curitiba, a

quem expuseram a dolorosa' situação dos operários e

funcionarioa da ex-Lumber, face a falta de pagamento
dos seus salarios. O Presidente ouviu com muita "sim
patia", e prometeu, ou melhor, assegurou aos presentes
de. que voltassem para seu>! lares que tão logo chegando
ao Rio resolveria satisfator-iamente o caso, isto é, faria
com que a Superintendência das Emprêsas Incocporadas
pagasse o atrazado, como é de justiça. .:

.

'

O que se viu [á passados dois meaes i' NADAI De
promessas não vive o pobre Qperário, ainda mais 'com
essa vertiginosa alta dos generos alimeuticios. O povo
quer a realidade - ou pelo menos que se dê a Cesar o que
é de Cesar, o que devia ser tão pouco PI:lJ'ª o Sr. Getulio
Vargas, mas tudo para os necessit:ados,,''(:l'" ':ré" -Barras.

'Não acreditamos que aquele p6Y,�;�i �j�"vivendo
a tragédia dos Ilagelados, pois graças "ii· Dei)s' está á
frente do Campo Militar de "Fres Barras, Uni:. humani
tário e brioso oficial do nosso glorioso Exército, que
tudo tem feito junto ao Exmo, Sr. Com. da 5a, Região'
Militar e Exmo. Sr. Ministro da Guerra para minorar
a situação daquela boa gente de Tres Barras. pois con
forme estamos informados" não tem faltado viveres no

Armazern de 'fornecimentos, que o distribue 80 opera
riado para posterior encontro de contas com a Supe
rintendencia. Temos a convicção firme de que o nosso

Exército, que constitue a nossa maior 'reserva moral e

segurança. não deixará de arilp;rar seus servideres atuais.
Denominar de flagelados 9.s ope�ariós e fun�iona!'

rios de Tres Barrai é humilhá-los, pois que conhecemoe
aquela gente e neles há sobra de brios!

-

i::

..._ O que as Empresas Incorporadas, sllbo;dinadas á'� f'

Governo Federal, está fazendo em Tres Barras, é cubrir
à nós Brasileiros de, VERGONHA!

_______________ .�.�._�,_�_. -----:...----......-_......---------------------------- ----------------.,.c::;-.
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�SENHORITA WELCI ARAUJO
fez algo em favor dos flagelados

.. nordestinos, uos !nomentos de a

gradavel entretenimento, ,cuja par
te se destacou sobremaneira da

\
qude programa.

Está de parabens 'a diretoria do
Elite Tellis (:Iub, especialmente
seu dinamico Pr,esideote Snr. Her·
bert Ritzmanll pdá feliz iniciati
va, fazemos 'lotos que prossiga,
pois Canoillhaf' já .é uma terra de

gente apxeciadol'8 da boa musica.

Á Senhorit.a ,Welci. a'l felicita�'
ÇÕCfl desta folha pEda brilhante
exi bição . artistica.

Assim, a eX,pç,ntarlea copera.ção
artística 'da SerlÍ1orit;a Weici Ara
ujo, emprestou à noitada do Bin'
go, ocasião, em que tambem se

Quando do Bingo realizado no

Elitp. Tenis Club, sociedade ",oésta
que"vem se destacando L;(').'rnosso
meio social. pelas re<llizações de
elevado gosto 81tistico.\ tivemos a

_

satisf!lçã6, 'de ouvir a. virtuose do
,acoÍ'-deoQ que é a Senh�)ritH Welci.
A exgcução do 'Guarao)' deixou a

.todos· qui'. a- ollviran; verdadeira
mente maravilhados, bt�rn a'lsim

GO�O, as musicas de Straus,

-----------.__.-----------------

Sociedade Beneficente Operária
CONCORRf-NCIA PUBLICA

/ T" " ••

A Diretoria da Socied'áde Beneficente Operária, devidamente
autorizadl:il em assembléia, geral e, de acordo com o parecer fia "Co
missão ,de Construção", comunica aos iuteressados que 'está aberta a

concorrência para· a apresentação de propostas pala' a construção da

NOVA SÉDE, SOCIAL Ms !!eguintes condições:
, .'

'I) As propostas deverão S21' imcaminhadas 'à Diretoria da So-
ciedade �té 15 de, abril próximo, em envelope fechado, e serão áber
tás exatamente às' 22 horas d,,'guela datf!. na preseQç.a dos inter'essados.

2) ,\8 propostas devçrã'o conter':
8) orçamento' da mão. de obra para o levantamento da estrutu

ra do prédio, inclusive c�)bertura (etel'llit) e acaba'mento das lojas,
excluindo 8S vitrines; �i

b) indicação da dataldo inicio da obra (de preferencia em a-

hril) e 9' prazo aproximado da conclusão;
.

'

cf concordância do interessado no sentido de sujéitar,s6 fl con-

traro, paso vença a concorrência.
..

�
.

3) Estão à disposição dos interessados, na' séde social, as plan
tas do' edificio, que poderão ser procuradas, devendo ser devolvidas
após .o término 'da concorrênda.

'

1 4) Pormenores poderão' ser obtidos com o !:Ir. b ... Cezar Àmin
Ghanem,- chefe da "Comissão de Const�ução.".

Carioinhas: 15 de março de 1953
,

ROLF WALTER OSVALDOKOCH
Presidente l� Secretário

n8ugurada a Torre da 19reja EVlnoelicá
E' 'co� satisf�çã� que regis- 'saberá dignificá-ll(;' -dr�so .esta-

tramos mais esse importan'te a- mos certos. .

.V,·,
,

contecimento 'em nossa cidade, '

"-, " "',,;

qual seja Q da inauguração da
Esteve gt'�s�!l.:tl':l,:ás soJenida-_.

nova torre da Igreja Evangelica
des o ditI8!pico- Rtefeito Muni-

cípal, que foi 1eva:;i- ao Revrno.
Lutherana desta cidade. Repre- Pastor Jorge W'eger e à Cornu.
senta esse fato mais uma rea- ,

lização, desse denodado lut�dor nioade Evangélica, o seu· abra-
ço e a satisfação do PQve de

pelas nobres- causa! de Canoi- Can:linhas por tão auspiéíoso a-
nhas, 6 cidadão·Jip.norario da ci- conteciment().
dade que tanto' ama, 'Revmo.
Pastor Jorge Weger: Coadjuva
do pela Cqmuna Lutherana, nos
sos sinceros amigos integrantes
da Comissão, Diretora Srs. Pau
lo Wiese, PL'esidente de Honra;

I Harry Schreiber, Presidente; A
I dolar Wiese, Tesour�iro; Johan

. nes Rothert, Secretário; mem-

bros: Alvino Voigt, Emilio Lem
ke, Guilherme' Quandt, Adolfo
Hedlel', Guilherme Prust e Al
fredo Knüppel.
Há cêrca de 3Q anos que foi

consh:-i1ida a Igreja 'Lutherana,
tendo' no dE'correr do tempc. ha
vido melhoramentos, porem o

que agora se fez, foi a realiza
ção de um velho sonho do emé
rito Pastor. Um pugilo de abnt>
gados se projetou na luta, e con
seguiu não sem ingentes esfor
ços realizar e�sa obra, que CU'i

tou alem do 200.000 cruzeiros.

_ Merec€m destaque, pela rapi
dez com que foi

_

acabada a 0:
bra, 4 mêSes apenas, os srs, Ja
có Graff, o_mestre carpinteiro,
sr�

_

Carlos Benkendorff, e os I;e
dreiros' que não descansaram

,

sem que' vissem seu s�erviço ter
minado. Urna referencia especial,
no ehtanto" cumpre que se de
dique ao construtor da óbra, sr.
Francisco Wiltuschnigg. 'Sempre
com aquele seU E'spirito obser
vador. afim de apresentar algo
de bom, eficiente e seguro,' o
que lhe �m grangeado em Ca
nbinhas um elevado conceito de
construtor consciencioso. Suas
óbras aí atestam esse mérito!
Pena que' já ��t�ja: de malas
prontas para, em Qulras plagas
tentar melhor sói'te. Perde as-

"sim Canoinhas um de seus ho
mens de valor, mas que lá fora

NATALICIO
Transcorrerá terça-feira, dia 24,

o aniversário da sra.: Francisca,
esposa do sr. Melchioros Ichoros.

.

Nossos efusivos parabeus.
\

ViDe "Vera Cruz"
APRESENTA

'HOJE:- A's 20 horas

Nac!aalem de um desejo
Final da Série

Cap. América o Vencedor

IMP. ATE' 14 ANOS

Amanhã ás 14 horas

REPRISE

CENSURA' LIVRE .,

,

i
AMANHÃ - Ás 17 horas IÀ atração maxirna de tem�o�a� .

da em tecnicolor,

ISob O signo nO ca�ricórnio
com Ingrid' Bergman. Joseph
,Cotten e Michaei Wilding

,

'CE�NSÜRA LIVRE

AMANHÃ A's 20 horas

REPRISE

IMP. ATE' 14 ANOS

i SegfJrid�-Feil:a REPRISE

I' IMP. ��E' 14 ANOS

I 3a. e 4a. feira:- A's 20 horas

J Sessão Pão, Duro

Desmascarado
f Policial 'arrepiante

e Rápido Do Gatilho'
cl_)m, Charles StalTet

.

I

IMP. ATE'_ 18 ANOS

5a. e 6a. feirai- A's 20 horas

·PROGRAMA DUPLO

.

Caminh�ó do Céu
Grandioso filme nacional com

Rosina Pagã, Celso Guimal·ães
e Gr�'nde OLeio - em seguida

Loura - 18 quilates
IMP. ATE' 14 ANOS

,.. "Correio de Norte,' se 'asso
ciando ás d�monstfações de a

preço, felicita ao ilustre Pastor'
Weger e sua dinam'

Cecil B. de MiUe, \

supera a SI. m�smQ
o grand� produtor que' é Cecii

B. de Mille, nome que dispen
sa apresentação e que é sinoiji- .

mo de grandes realizações· no
plano cinematográfico, - tem em

«SANSÃO E DALILA'», quiçá, a
maior prpdução desde «O REI
DOS REIS»! ]fotograffldo em,
deslumbrante tecQ.içolor, e per
feito noS menorestraetalhes, es

te
.

filme da Par'Jimount está
destinsdo a um sucesso invulgar�
tanto pela riqueza e p�lo explen
d�r dos ambiêntes, como pela
beleza de sua «estrela»: (Hedy
Lamarr!),

.

pelo lu;xo do guarda-
.

roupa, etc. Não percam seu lan
çamento dia 5 de abril p'ro,xi
mo �ntrante.

AGRADECIMENTO
A família da pranteada senho

ra Angelina Pieczarka, vem por
nosso intermédio agradecer ás

pessoas que os conforta�am e

auxiliaram por ocasiãó de seu

falecimento, ocorrido emRio No..,
\7.0, dia 15 do corrente,bem cO,mq
80 Frei Fortunato, Frei Fabiano, I
,Irmãs de Çaridade, aO sr, Pre-'
feito 'Municipai e '�.apitão
Jubal Coutinho.

Agradecem tambem ás peso
.

suas que e(lviaram flores. e_ as
sistiram a missa de sétimo dia,
çelebrada hoje em :ij.io Novo.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Pecas e acessórios automóveis!
'c§ .

., P!I
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�
Distribuidor dos afamados carros MERCEDES ENZ

..

,
\ f

. �.

Caminhões: Renault e Berliet
Caminhonetes: D. K. W� e� Metcedes Benz

::'
\,

" Automóveis: Renault, Me-rcedes Benz e D� K. VJ. !;

� Tratores: Hanornag e Renault -
.

Arados - Conjuntos Elétricos -
�

S Carretas Americanas e Basculantes - Motores Estacionários �
.== ==-
� :::::=

= ;
� MATfl'IZ:, F,ILI/\L.-: :
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_.
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;: AGENCIA. E OFICINAS São Mateus do Sul::
ii Rua Paula Pereira ,. Esq. G. Vargas Endereço Telegráfico: "Sermão"', :�
'E =

� �

; Ind. Telg.: "Sermão" _. Telei. 179 Caixa Postal, 108 g
i .Cx, Postal, ,12, - Canoinhas Estado do' Paraná �

� §
,==
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j: . .. Solicitem prospectos que .serão fornecidos sem compromisso, . �
.� .
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, Stock.permánentede peças e aoessorios p. qualquer marca de autQ'�càm;QJiões --
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'Meu Amigo! Usina Metalúrgica, Joinville S. 4.
Seja .exigerrte e pão duro.

-

'A crise está ruim; leve

apenas Cr$ 3.00 trocado e
- assista um bom filme to
das áb, terças e quartas
feiras, no Cine _Yera Cruz.

" ' \
) t "

--

elampágô
de .João Frederico 'Siems _'

,

-

Oficina.
Conce,rtos e reformas de Bicicletas - Venda

. de Bicicletas, peças e acesso rios

CAIXA POSTAL N. 93
CANOiNHAS STA. CATARINA

Dr' Aroldo Carneiro da Carvalho
ADVOGADO

\

[lnscríto .na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no, 360) ,

i Inventários, cobranças, contratos e outras causas

I cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
l trabalho _'

-

N aturalísações e titulos declaratorios.
Causas Criminais.

Escritório e residencie :
�,

Rua Vidal Ramo's -. Canoinhas 5. C.

55::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::;::::::�::::::

�i, Banco Ina. e (om. de Stl. Catarina SIA �i
ii. M@triz: IT.A.JÁf -' Enderêço telegráfico: c: I N C O» ii
i�" .

Taxas de Depositos ii
ª

. ',' CORIAS ,D�' MOUIMEUm CORIAS A PRAZO:' , "ii
ii" À Disp'o'sição' .' 2%8. à. Com aviso de 30 dias 4%a. a. 5:
:: Limitada, '. 3%a. a. "

,

" "60 "41h%a. a. ii
ii

.

P�r�iculai' "

.

4%a. a. !' ,,- '1, 90 '!, ' '5%8. a. 5i
55 Limitada EspeCfa14Y2J/oa.,�. �' I ", "120 " 5Y2%a. a, ::
.•• " "1 101

".

ii r
. :.'.

• ano 6;08. a. ii
5: " ,i 'DEpi0SITOS POPULARES ,5%

- i5
.. ., , .

-- ..

ãLAgt\nCia rie�t& cidade à Praça Lauro Müller, esq. R, Major Vieira ii
ii ,'t),b;���Ú.ma conta no "lnco" e pague com cheque! n
:�:=:=:::;.�::==::=:::::::::=::::;:::==::J1:::I::::=::::::::=::::::=:::::::::=::=:::::::·=::::�:::H• i' ,

"' "

ii .�

!

---m,---
JOINVIlLE -:- . Santa Catarina

'

"
.

FABRICANTES DE: TorDOS Mecânicos de Bancada,", Tornos lÜec:ânicos 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 Autoclavés -

Instalações para Olarias - Máquina para cikindra» selas • Chapas para fogões -

'

Formas para fabr-icação de tubos de concreto : Engenhos de Serra Horizontal
e Tissot - TeSOUra Guilhotina para madeira .eompensada - Tesoura Guilhotina

I!r�brl" il,,) Il)"eellzelll'ITi para chapas de aço doce - Desfolhadeira para tôros - Aftàdeiras Automátioas -

U U ... 11 li llilli Moinho"-Gatedor • Furadeiras Rápidas - M�qllinas para cortar forragem - Moen-

Estabelecido com marcenaria das de t.:ana e qualquer tipo de Máquinas �� orçamentos e desenho.

nesta 'praça, aceita e ncomendas I Representante' nesta' Praça 29x13

,de portas e' janelas, em qual-

J'quer tamanho e quantidade.
Preços sem concurrência.

, .. c ô r te Rua Vidal Ramos. 33 - Fone,125
CANOINHAS - S. CATARINA'

Mantem estoque permanente
de, tampas Rara W. C. 2x

Rua '12 de Setembro - Canoi�has

-----------�,---....,

DR. SAULO CARVA�LHO
----------,----

Cine Vera ICruz
! �

A Gerência do Cine Ve
ra Cruz solicita aos snrs.

pais ou responsaveis, que
não se façam acompanhar. \

de menores de �4 (QUA-'
TORZE) anos, nas sessões
noturnas, para evitar dis
sabores•.

Canoinhas, 7 de março
de 1953.

.

I\dvogado -

-

,
I

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

__________________________•• H �

Par,� seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER ...

Mas
-

se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora . Wolfram . Ltda�'Tem' bom gosto?
. Tomá Café' S.' Terez'a ;

,

_' , J : t, ''''

SÃO PAULO
ti í,' i . �.

CANOIN,H4\.S� -

" ,11

F. Schmidt, s/nC. Campos, 27-2' ,

Fone - 9:"66-5�
I'

Fone - 112

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�®®®®®®®®�,o'�,®®�®®�:é�®®�m Moinhos para trigo de qualquer m. ,- � _ m Instalações-.-có"'p,J!,tas I?,ara pr�'-"'''� I
� capacidade - Moinhos para milho � �" ta, ent�e�a -<Asslstenc�"a tecnl(:�a �
� . ,". • @,i

, m especializada' permanente �t Ma- �
� Peças e acessonos p. moinhos � , ® ximo rendimento em extração, �
� Garantía absoluta � �" produção e funcionamento ' ,�
® / r.!i®®®®®®®®®®®®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®®® . '®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®í%)®®®®®®®®®lJ%i®® •
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.! Mais de' clncoenta Moinhos "OCRIM" instalados em menos de -dols anos nos Estado� do Brasil, são a garantia da ,a
� qualidade e perfelçào das lnetalaçôes feitas pela-maior Fábrica Italiana de máquinas para Moinhos e Silos. �®

, ®

i, lnforrnacões em Canoinhas J_ CORTE Rua Vidal Ramos, 33 - ex. Postal, 76 �
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l-DR.MARIOMUSSl
MÉDICO

Já está atendendo em seu consultório a rua'

Senador -..schmidt 44, Edificio I/Mussi".
I I

Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

ICatarina
"'_IIÍIIII_.B'.I&IlII_.�'8!:t2Iú...dtacmrJLh"L."'li!3V!m;;.IIII!'__II!IIIIÍ_III!i.4Mi_·:IllIW__IIIiI-lIi

CANOINHAS .: Fone 252 - Sta

::::;:=::::::::�::::::::::�::�::�:::::::::�::::::::::::�::::::::::g::::!i:::::::��::::::::�:=:::::::!
.Io! ••

� �

n Dr. Aristi-des Diener ji,
- -
" -
fi -

S: CIRURGIÃO DENTISTA ::
= �"

-"
-

� Raios X - Pontes Moveis e Fixas ,�i
� �
- -

i� Dentaduras AnatomicBs
-

n
- "

, :5 5i
.•• Rua Vidal Ramos ••

� H
iS CANOINHAS SANTA CATARINA ::

i5 .

, 55
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I· MOVEIS CIMO"
·

QUARTOS.'SÁLAS - TERNOS 'ESTOFADOS

A' Vi'sta e em Prestações
REPRESENTANTE NESTA PRAÇA Bx

Rua Cul. Albuquerque

ICaixa Postal.' 31
.

Fone, 112
.

..,......,1.

Benito 8. Bastos

MÉDICO
Formado pela Fáculda(le 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 -:- Hesidência à
Rua Cêl, Albuquerque - Fone 288 - Canoinhas - S, Catarina

�squadria� «Santa Cruz» S.A.
Assembleia Geral Ordinária - 1a Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade,
para reunirem-se em A ssemblêia Geral Ordinária, a realizar-se no dia

23 (vinte e' três) de março próximo, às 14 (quatorze) horas, na sede

social, no Campo d'Água Verde s/ue. nesta cida?e, 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-
selho Fiscal, relativo ao exerci cio de' 1952.

.

2° - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conse

I�o Fiscal; para o exercicio de 1953.

3° - Assuntos diversos.

Acham-se a disposição dos senhores acionistas, no es

critório da sociedade, cito no Campo d'�gua Verde, os
documentos a que se refere o artigo 99 do decreto lei
n.'" 2:6�7 de 26/9/19_40.·

NOTA
}

.

Canoinhas, 20 de fevereiro de 1953.

F. Wilmar Friedrich
Diretor-comerCiai '

Carlos Schramm

Diretor-gerente 27xl

.

I

/
: QUAL.ICADE

Exclusivista no Município'
João J. Pereira'
Rua Vida!' Ramos' s/n

C�jxa Pastel 97.·· Fone 298
f· -

CANOINHAS

�'a Relojoaria Suissa
�e 6uilllermn J. A.' Souza

v. S, poderá comprar re-

logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoáveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à' Cai�a Economica

I

Roupà suja -

'Só com o

Sabão Tupy

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na, Casa Erlita
hNlil ã g-

I
'�'fe .

Seja economico
e faça suas compras na

Casa Erlita

,Aviso
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 Colonia Haydê,
Pinho. Não responsabilizar
se-ão pelo que possa

-

acon

tecer aos transgressores. Ix
Antonio Klahold

,
'

Miguel Klotchkoskí
"

, .

' -

,!'! .•

Um presente' .

.'

êoiílÍJ�ado 'na

Càs,iÍ Erlita
sempre agràda

Governo Mu�ié:ipal
PORTARIA de 23 de fevereiro de 1953.

O sr. Benedito Terézio de Carvalho Junior, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina" usando de suae atri-
buições, resolve: \

APROVAR

De acôrdo com o artigo 141, do Decret.o-Iei n? 700, de 28
de outubro de 1942, a. Escala de Férias dos Funcionários do Qua
dro Único do Município, organizado pela Secretaria Municipal e que
sêgue abaixo.

-

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 23 de f�vereiro de 1953.
Ass.: Benedito Terézio de Carvalho Júnior Prefeito.

E.SCALA DE FÉRIAS

Nome dos funcionarias
. N°
ordem

,L Alberto Paul Jardineiro O Agôsto
2. Albino R Budant Contador Z-2 Outubro
3. Alfredo Pinto Tahalipa Ajudante de Máquina S Agôsto
4. BoJeslau Kwicien Operador de Máquina Z 2 Abril
5. Alexandre Novack Diretor do

_ DM:b:R Z-2 Novembro
6. "Clementino Pieczarka Tesoureiro Z Junhd
7. Edgsrd Aleixo lVIayer Diretor da-Fazenda Z-2 Setembro
8. Eduardo de Souza Porteiro-continuo o.kaflio
9, ......Ero,tides de Oliveira Quadros Motorista O Janeiro

10. Francisco Müller' Motorista O Setembro
11. Gilberto d'Aquino Fonseca Escriturário U Julho
12. Júsé Bartolomeu Fedalto

'

Fiscal T .Tunho
13. Ludomila Bojarski Auxiliar Secretária R J ulhs>.
14. Miguel Malakoski Escriturário U Dezembro
15. Milton �Ives Nunes Escriturário do DMDR U Março
16. Moacir José Lemos

'

Inspetor Escolar T Abril
17. Nelson Bayestorff Escriturario Arquivista R Abril_
18. Nilton Bayestorff Aux. Agente Estatística R Outubro
19. Orlando Nascimento Jardineiro O Agosto
20. Osmário Rodrigues Martins Motorista' O 'Outubro
21. Osvaldo Fer-reira Soares -Secretârio, em Comissão - Novembre

.
22. 'Pedro Paulo Portes Carcereiro K Maio'
23. Theodoro Schroeder Fiscal S' Maio'
24, Waldernar Carlos Stange Zelador do Cemitério H Agosto
25. Waldemiro Helko Jardineiro O Outubro
26. Ivelâsio Coelho Agênte Florestal, T Dezembro

cargo de Profes�or, padrão I, do
Quadro Unico do Município, com
exercício na Escola Mixta de Rio
dos Pardos, distrito da sêde,

'

a

contar de 15 de fevereiro de 1953.
Prefeitura Municipal de Canoi-

• nhas, em 13 de fevereiro de 1953.
MOACIR JOSÉ LEMOS, Inspe- Ass. Benedito Terezio de Ca�-
tor Escolar Municipal, padrão T, valho Junior - Prefeito.
do Quadro 'Único. do Município, Osvaldo Ferreira Soares
para auxiliar os serviços internos Secretário.
da Prefeitura, !l contar de 5 de
fevereiro de 1953, sem .prejuizo

-

de saus vencimentos.
. Prefeitura Municipil de Canoi
nhas, 10 de feveireiro de 1953.

As». Benedito Terézio de Car-

I valho Junior :_ Prefeito.
Osvaldo Ferreira Soares.

Secretá fio.

DEClfETO de 10 - 2 - 1953.

Benedito Terézio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de Ca- -

noinhas, Estado de Santa Cata
rina, usando de suas atribuições,
resolve:

DESIGNAR

DECRETOS de 13 - 2 - 1953.
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, Estado de Santa Catari
na, no uso de suas atribuições,
resolve:

EXONERAR
De acôrdo com o parágrafo 1�,

alínea a, do artigo 92, 'do deére
to- lei na 700, de 28/l0/1942.
ISIDORO NOVACK .do cargo

de Operador de Máquina, padrão
V, do Quadro Unico do Municí
pio, a contar de 11 de fevereiro
de 1953.

EXONERAR
De acordo com o Parágrafo 10

alinea fi, do artigo '92. do decre
,to·lei na 700. de,28-10-1942.
JUDITE GOSS DE LIMA, do

DECRETO de 16 -, 2 - 1953 ..
Benedito Terêzio de Carvalho

Júnior, Prefeito Munipal de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina, no uso de suas atribuições,
resolve,

REMOVER
De acord� com o artigo 72 do,

decreto-lei nO. '700, de 28-10-1942.
IOLANDA NEPOMUCENO

PINTO DO VALLE, ocupante
do cargo de Professor Comple
mentarista, padrão J. do Quadro'
Único. do 'Município, da Escola
de Sereia para Escola Mixta de
Rio dos Pardos, distrito da séde.
Prefeitura Municipal ele Canoi

nhas, em 16 de fevereiro de 1953.

Ass. Benedito' Terêzio de' Car
valho Junior. - (Prefeiw. '

..

«Osvaldo -Ferreira Soares.
. Secretário .. ,

J
"

• t

I
1

1
'I
4

I

VENDE-SE ,

Um automoveF ch�vro]�t, em
bom estado de (;onse:(va�ão� "

Preço de ocasião. Ver e

tratar na AJfáiatana' aper�da'
em, Canoinha'S•. /' " ";'�.: Ix

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANSÃO, o mais forte dos homens QALILA" a mais fascirrente das' muHjeres, juntos formando o

MAI10R ESPETACULO DE T'ODOS"ÓS SéCULOS
i

. ../
•

.

,

�guardem,seu lapçaménto'�ia' 5 d.e abril no CiIle Teatro Vera CJtuZ

AMAR E,M S'ILENCIO ...

José Freitas Júnior

Em nossa estrada sem destino ...
Segues e.TI'- teus vagarosos passos;
Horas firme e outras -em falsos ...
Obra de nosso triste desatino!

Sonho de um amôr ingrato, feriria ...
Eu serei a tua sombra. Teus passos;
Saberei guiá-los, para que em falsos ...
Alcancem as bençãos do Mestre Divino!

Mesmo, depois .ge, muitos anos ...

Hás de ser o' guia de meus sonhos ...
Nesta minha, inexoravel infelicidade!

Continuarei a admirá-la em sonhos ...
Saberei esperá-la: dias, meses e anos;
Até então: gozarmos a nossa felicidade!

'Tubarão, Fevereiro de 1953.
I, "

� ,

,

,

•

b �,_L\NIV_ERSARIAN'I.:ES 'DA SEM
/ .

HOJE:- Srs. Simão Seleme e Mario Moebius, de Marêíí] Dias,
Osmario Davet; Ary, filho do Wilson Luiz, filho do sr. Nelson
sr. Carlito Crautchechen; Iolan- Banach.

'

çfa, filha do sr. José Cavalheiro;
Osny, filho do sr. Joaquim de
Paula Vieira.

AMA�HÃ:- Sra. MarfáDeuscelia
.esposa do sr. Osvaldo Trevísaní.
DIA 23:- Sra. Alzira, e"spósa

do sr. 'Nelson Banach, de Major
Vieira; Silvino, filho do sr.' J0-
sé Baluta; Mauro Aurelio, filho
do sr. Luiz E, Tack.

DIA 24:: Sra. -Agnes, esposa
do sr. ado Hoffrnann; jovem

FALECIMENTO
Faleceu repentinamente dia

15 do corrente em Rio Novo,
onde residia, a Exma. Sra. An
gelina Pieczarka, esposa do sr.
Ludovico Pi€€zarka, deixando a

pranteada senhora os seguintes
filhos: Florentina, casada com o

sr. Inacio Barankevicz, Aloisio,
ca�adó\ com a sra. Odemira Kin
cheski, Estefania, casada' com
sr. Balthazar Komochena, ele

mente; Ermildo, Iolanda, Euge
nia, Celirra, Zeno e Celestino.

,
Pesames à família enlutada.

DIA 25:- -Sr. Felix Rudo!f;' sr.
Francisco Jenzura e sua filha
Maria Irene, de Tres Barras;
Maria Regina, filha do sr. Leo
cadio Wendt; Nelson, 'filho do
sr. Miguel Dirnidíuk. �', ,'. �

DIA 26:- Sra. Elvira, esposa
do sr Joaquim de' Paula Vieira;

. Gelson Aécio, filho do sr. -Wal
demar Nader,

DIA' 27:- Sr. Frederica Brau
hardt, de Felipe Schmidt; 'sra.
Ivanir esposa do sr. Theodoro
Tacheski; jovem Euclides V. Si
mões, de Major Vieira.

Aos aniversariantes nossos

fusivos paraben�. '

'

ALUMINIO'
bom e barato
sempre na

e(tr4�, �..lita
Mínístérío da Guerra - 5à. Região Militar

Junta 4�� Ali�tamento Militar de Canoinhas
EDITAL

Âtenção, moço's nascidos em 1934 ou anteriores
, Devem, comparecer na Junta de Alistamento Militar de

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

cidadãos da classe ,1934 e ,anteriores (refratárius) que por qual
quer motivo deixaram de apresentar-se em janeiro ultimo, afim
de serem encaminhados para o 2°. Batalhão Ferroviario de Rio
Negro, onde terá lugar a Inspeçãõ de Saude da época complementàr.

Os refratários acima estão sujeitos ao, pagamento da mul
ta 'de Cr$ 50.00, referente ao Art. 123 da L. S. M,.

OS que d'eixarem dE" comparecer na presente' inspeção,
serão considera?qs "INSUBMrSSOS".

('anoinha�, 10 de março de 1953

B,ENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JR. ,- Presid�l)te da J.A.M.

EDITAL

E S P O ,R T E 5'�'
Encantado o esporte de lrati com a apresentação do

s cra tch canoinhense - Para 12 de abril o grandioso
festival alvi-rubro - Teremos ámarihã a visita do,

Per-i Ferroviário - Outras Notas

Atuando d,omingo ultimo na

cidade de Irati, o Canoinhas E.
,

C. numa magnifica atuação con

seguiu mais uma vez em plagss
distantes, enobrecer, o esporte
canôinhense. Seguindo sábado a

tarde em ónibus especial sob as

.ordens de Tufi Nader, O esqua
,drão alvi-rubro foi 'alvo de ex-

pressivas homenagens da gente
culta de Irati, Nada menos de

40 limousines aguardavam a che

gada da embaixada a 6 kms.
antes da ,entrada da cidade e

sob os estrondos de foguetes e

o buzinar estridente dos earros

desfilaram galhardamente pelas
ruas da cidade, Já é conhecido
em n08<;0 meio esportivo o quão
agradavel e aprasivel é o PQvo
iratiense e mais uma vez' de-

\ �mcia��� �ural O� Lanoin�as
VENDA DE TRIGO

"

rnonstraram essas belas quali-
dades 11a excursão do Mais Que
rido domingo ultimo. O jogo em

si transcorreu normalmente sem

incidentes, vencendo o C anoi
nhas na primeira etapa por 4 a 1
e na 'final, por 5 a 3.

'

Os comandados de Curi atua
.rarn com: Waldo; Ivo e Rober

to; }\ dãozinho, .Tensiní e Chi

quinh-o; Ruy, Sava, (depois Nel
son), �ra�á, Acácio e Pedrinho.

Todos apresentaram bom fu
tebol numa coordenação digna
de nota, Atudu o embate o sr.

Tufi Nader, que agradou' ple
narnente. Alem da caravana a

companharam a embaixada os

srs. Dr, Rivadavia R Correa,
, Presidente de Honra do Clube,
• Dr. Reneau Cubas, Osmario Da-

'

vet e o popular Marujo.
x x x

Foi' oficialmente marcad6 p�
ra 11 e l2 de abril as festivi
dades com que o Canoinhas co

'memorará seu 3°. aniversár'io de

fundação Alem de uma gran
diosa partida de futebol, consta
do programa, um torneio de

voley, bingo-dansante sábado, \

soirée domingo a noite, eleição
. da nova Rainha e outras novi
dades, Daremos amplos detalhes
em nossa prcxirna edição,

x x x

O Canoinhas E. C..sob 8S or-
, dens. de seu novo Presidente,
sr. Milles Zaniolo, marcha con

fiante no porvir .. Este novo va

lor de nosso esporte' batalha in

çansavelrnerrte pelo seu quadro.
Assim é que domingo, amanhã,
o publico canoinhep�e será brin
dado com mais' uma partida de

gala TpT'E'mOS a visita do Leão
da Fronteira, o .Peri de Mafra,
clube de grande conceito entre
nós e que promete uma boa tarde

esportiva para os fans do futebol.

x x x

Juizo de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina. I,

O' Dr., Lourenço Rolando )\1a-'
lucelli, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa 'Catarina, na forma da
Lei, etc:

Faz saber a quem interessar

possa que por intermédio do
Promotor Público desta Comar
ca me foi. apresentadaa seguin
te petição: Exmo, Snr. Dt. Juiz
de Direito da Comarca. O Pro
motor Público, infra-assinado,
no uso de uma das suas atri
buições, vem 'a presença de V. \
Excia. requerer a citação por
edital do casal Alfredo Müller
e Maria Vicente, casados, bra
sileiros, para fim de responde
rem aos termos' da presente a

ção de destituição de patriopo
der, sob as dominações de es

tilo, visto que os mesmos, a

cerca de 16 anos, abandonaram
nesta cidade o menor Hercilio
Müller, filho de ambos,guando
o mesmo possuia apenas 3 me

ses de idade, tendo, logo em

. seguida , ambos desaparecidos
desta cidade para lugar incerto
e não sabido, O referido menor,

cuja certidão de idade segue
junto, ficou desde então sendo
criado pelo' sr. Joaquim Vieira
de Lima, oficial de Justiça nes
-ta .cornarca, o qual se pede seja
nomeado tutor do menor, deste
que julgada procedente Q pre
sente ação. São testemunhas
do a c i m a narrado os snrs.

Benedito Tere�io Carvalho Ju
nior e Agenor Corte. P. Defe
rimento. Canoinhas, 7 de Abril
de 1952. (a) Rubem Moritz da
Costa, Promotor Público. «Em
cuja certidão foi, proferido o

seguindo despacho:» Expeça-se
edital de citação dos' pais do
menor.

Conforme autorização 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 he'"

mentes selecionadas, venderá,
pela melhor oferta à partir de
DUZf<�NTOS CRUZEIROS a sa

ca de 60 quilos, cêrca de 30,000
quilos de trigo em grãos per
tencentes ao Ministério da Agri
cultura e correspondentes à de

volução efetuada pelos seus

associados de sementes que ob-:
tiveram por empréstimo no ano

de 1952, .

As propostas deverão ser en,
'

viadas à Associação, até 25 do
corrente" em envelope lacrado

I envolto em sobrecarta oficial,

I
devendo sei julgadas por uma

-

comissão previamente constitui

I da por esta presidên�ía.
Canoinhas, 12 de março de 1953.

AROLDO C. DE CARVi\lLHO

-

Roberto vem atuando com a-

grado geral no clube alvi-rubro.
Ja de perrr:anencia fixa em no!!

sa cidade, continuará defenden
do aS,-cores- do Canoinha s,'

x x x

O Ipiránga Futebol Clube par
tirá h'oje para Joinville afim de
enfrent:wo América daqueta ci
d�de, Um simples empate bas
tará para o "Maior" classificar
se para as finais do certame ca

tarinense.

Prazo de 'cinco' d'ias, Publi
que-'se no jornal Barriga-Verde
e afixa-se. Canoinhas, 30 d€ A
bril de 1952. (a) E. C. CINTRA.
Em "virtude do que mandei ex
pedir o presente edital que será
afixado no local de costume e

publicado uma vez nos jornais
, Barriga-Verde e Correio do Nor
te, 'desta cidade. Dado e passa
€.lo nesta cidade de Canoinhas,
aos três dias do mês de março
do ano de mil n-ovecentos ,e
cincoenta e três. Eu (8) Rubens
R. da Silva, Escrivão o escrevi.

, (a) Lourenço Rolando Malu-
cellí Juiz de Direito.

Está coforme o original afi
xado no lugar de costume, do
que, dou Ié..

Canoinhas; 3 de março de 1953

Rubens R. da Silva - Escrivão.
V E N O, E - $ E

Negocio
de <)C�:isião'

Está no fim a venda de
datas e algumas casas

para moradia e ponto
de negocio.

Apr()vei1em
Tratár com

-Fer�s C'oury

OBSERVADOR

Pa ra seus a n u n cios?
CORREIO DO NORTE

----------------,__________

R!_!!!!1B..
A BOA ROUPA

Vestidos bons! Vestidos bo,,:,
nitos! Vestidos baratos!

I sempre na

Casa Erlita

P AR A ' F E R I DAS,'
"-

ECZ�MAS,
INFlAMACOGS,'
COCEIRAS,
F 'R I E i R A S,
E SI' I N H A 5, [1 C.
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