
8overnador Irineu Bornhausen
Transcorreu a 26 de março a data natalícia

do eminente catarinense sr. lrineu Bornhausen,
digníssimo Governador do Estado .

. O ilustre co-estaduano, à frente do Governo
do Estado, n-esses dois anos de gestão,' vem cor

respondendo aos anseios da gente catarinense. A

despeito dos parcos recursos com que conta vem

realizando obras : realmente úteis à gente barriga
verde, graças à rigorosa e honesta aplicação dos
dinheiros públicos. Como prometera em sua ca.n

panha politica, com o pouco que o Estado arreca

da está fazendo muito. Em dois anos de governo
já inaugurou mais obras do que o Governo ante-:

dor em quatro anos. Nada mais seria necessario di
zer para compreender-se o porque da estima e do
elevado conceito em que o tem todos os catari
nenses d e bem.

Na Capital do Fstado e em Itajaí significátí .

vas homenagens populares' foram tributadas ao

grande estadista conterraneo. Não as homenagens

ESCANDALO,S
DE 19.5-3 I!!

Findo o mandato do Presi
dente Dutra a balança comer

cial do Brasil no exte rior acusa

va um saldo de QUATROCEN-.
TOS MILHL>ES DE CRUZEI

ROS à favor do Brasil.

Decorridos menos de três a,

nos do Governo de Getulio Var-

-gas, foram completamente de

lapidadas as divisas acumuladas
noutros país pelo eminente Ge
neral Dutra e, muito pior; pas
samos à situação de "devedores
de cêrca de DOIS BILHOES
DE CRUZEIROS! Chegou a tal

-ponto o nosso descrédito e a

nossa desmoralização -no exte
zíor que exportadores america
aos; credores do Brasil. que.
mão viam a côr do nosso di
nheiro' a mais de dois anos, re

correram à Justiçá Norte Ame
ricana e conseguiram fosse pe
nhorado o ouro brasileiro de

positado n.um banco norte ame-

ricano, afim de conseguirem,
assim, uma garantia do máu .

pagador em que Getulio trans
formou o Brasíl.

A noticia da penhora do nos

so ouro repercutiu em todo o

mundo como um 'dos maiores
escândalos internacionais de que
se tem conhecimento. A im

prensa de, Rio de Janeiro re

gistrou o fato afirmando haver
sido decretada a desmoralização
do Brasil perante o mundo.

O Governo americano, para
concertar a situação, emprestou
ao Brasil TREZENTOS MI

LHOES DE CRUZEIROS p;ra
pagamento daquelas dividas •

emprestírno esse que vai custar

ao povo brasileiro mais de QUA
RENTA MfLHOES DE CRUZEI

ROS de juros !

Edificante esse Govêrno "tra
ballhista" do Presidente Vargas!

Ano 6 Canoinhas
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CAIXA POSTAL, 2

Santa Catarina, 28 de Março de 1953
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CIRCULA AOS SABADOS

I�" Banco Indúslria e ,Comércio de 8ta. Càtarina S.A.
.

\. e Banco Nacional do Comércio S.I.
Comunicam à sua distinta clientela que a partir de }1:>. de '

Abril próximo vindouro, o horário externo de suas'agên-
cias nesta' cidade' passará a ser o seguinte: '

<,

De 2a. a 6a. Feiras - Das 13 ás. 16 horas,
Aos Sábados ,'" Das 9,30 ás 11 horas

Canoinhas, Março de 1953.

Novos Rumos
Retificar atitudes, mudar de

orientação, longe de constituir
covardia é, antes do mais, de
sassombrada demonstração de
civismo.

Entendo, entendi agora, que
esta folha, respondendo às im

precações dos adversários poli
ticos do "Barriga- Verde", está
sendo 'conduzida para o 'terreno

. que eles desejam que pisemos.
Colocando- nos na posição de

leitores, vivendo a situacão de
nossos assinantes, examinamos
o panorama da imprensa local
e convencemo-nos que nada de
util e realmente, proveitoso pa
ra a coletividade, têm sido a

presentado ao publico ledor.

O objetivo da direção doi'Bar
rigs-Verde" vomitando impro
périos contra o Governo, brin
dando a direção desta folha com

acusações gratuitas e infunda
das é, evidentemente, distrair a
nossa atenção, forçar-nos per
manentemente, à defesa envol
vendo-nos em discussões esté
reis, inuteis para o bem estar
coletivo.
Na presente conjuntura, quán

do a estrutura nacional ameaça
esboroar-se consequencia da i

népcia e da incuria do Governo
Getulio Vargas, faz-se místér

que voltemos os olhos e con

centremos o nosso esforço prin
cipal na defesa dos sagrados in
teresses do povo brasileiro.

Não há espaço em nossas co

lunas e nem nos sobra tempo
para as discussões de baixa po
liticagem. Acusem-nus, porisso,
como quizerern. Ataquem-nos.
Procurem cobrir-nos com o man

to do opróbio e do ridículo.
Quando abraçámos a vida pu
blica sabiamos das asperezas do
caminho.

.

Quando o povo brasileiro so

fre privações e enfrenta difi
culdades jamais conhecidas;
quando a nossa moeda mais e

mais se desvalorisa consequen
cia dos desvairos e da orgia da
camarilha de Getulio Vargas e

de Horácio Lafer; quando os sa

larios de opera rios, comerciários,
bancários, funcionarios publicos
não são suficientes à satisfação
das' elementares necessidades de

comer,' morar e vestir; quando
o preço do arroz já se aproxi-
ma dos DOZE CRUZEIROS o

quilo' e o feijão, mesmo na zo

na de produção, pelos preços
que atinge, quasi se equipara ao .

caviar; quando a carne, cujo
'preço segundo as promessas de

ii

,

"

de encomenda, aquelas cuidadosamente preparadas
mas as que brotam expontâneas, que nascem no

coração do povo.

Esta folha, cumprimentando o sr. lrineu Born
hausen pela passagem do seu natalício f>leva pre
ces � Santa Padroeira pedindo pela saúde e feli
cidade' pessoal, votos da gente canoinhense e da
coletividade barriga-verde.

RESPEITO
Rigorosa aplicação dos dinhei

ros publicos e respeito à lei, eis
08 traços marcantes, as caracte

rísticas primeiras do Govêrno do
sr. .Irineu Bornhausn.

Quando a Constituição do Es

tado, em seu artigo 192 estabele
ce que "INVALIDADA POR

SENTENÇA A DEMISSÃO DE

QUALQUER FUNCIONÁRIO,
SERÁ ÊLE REINTEGRADO; E

QUEM LHE HOUVER OCUPA
DO O LUGAR, FICARÁ DES
TITUIDO DE PLANO OU SE
RA RECONDUZIDO AO CAR
GO ANTERIOR. MAS SEM
DIREITO A INDENIZAÇÃO",
é obvio que, um Govêrno que

prima pelo respeito à lei não po
deria concordar com a ilegal, in-

A'

Vargas deveria baixar para SJt�IS
CRUZEIROS o quilo, é prato

, proibitivo na mesa do pobre;
quando dia após dia' novos es

candalos surgem demonstrando
a rapina, a gatunagem e o ver

dadeiro assalto da voraz e in
saciavel quadrilha dominadora,
evidentemente não podemos
cruzar os braços e perder tem
po defendendo a nossa pessoa.

Devemos, é obrigação nossa,
bradar em defesa do povo. Caus
ticar 0& demagogo-s aproveita
dores. Clamar pela estabilização
dos preços. Exigir redução no

custo da carne e do pão e do

arroz e do feijão.
Fiquem eles do "Barriga-Ver:"

de" a falar sozinhos.. As criti
cas que dirigirem ao Govêrno
Estadual, aos dirigentes do 1\1u

nicipio e ao Diretor desta folha
- o homem mais visado e per
sonagem invariável de' todas as

edições do bi-semanário - serão
desfeitas e ruirão por terra por
si sós. O povo, na sua profun
da sabedoria conhece de sobra
os motivos por que essa gente
pretende, a todo custo, se abo
letar, novamente, nos Govêrnos
do Estado é do Município.
Fiel a essa nova orientação,

dentro desses novos rumos, ao

lado do povo na batalha contra
a carestia e as bandalheiras o

ficiais, "Correio do Norte" des
fralda a bandeira de luta pelo
bem estar da coletividade bra
sileira.
Arolde Carneiro de Carvalho

AVISO

LEI
[ustificavel e imoral situação de

disponibilidade remunerada com

que o PSD quiz aquinhoar o sr.

Mario Soares de Carvalho.

Disponibilidade remunerada

significa o cidadão não prestar
nenhum serviço ao Estado e no

fim de
. cada mês comparecer à

Coletoria Estadual mais proxima
para receber seus vencimentos.

Se o' sr. Mario Soares de Car
valho é mesmo uma vítima, seus

algozes foram os homens do Go
vêrno pessedista que praticaram
um áto ilegal dividindo 'um caro

tório de serventuário vitalicio.

O sr. Benedito Terêzio de Car
valho, perseguido pela sanha pes
sedista, teve seu Cartório di vidi
do. Recorreu ao tribunal de Jus

tiça do Estado e o Poder Judi
ciário julgou a causa a seu.favor

. anulando o. áto :do Govern�dor.
Se o sr, Mario Soares. de Carva
lho se julga injustiçado, resta-lhe
o caminho de recorrer à justiça.

O raciocinio do defensor dessa
causa de "relevância" para o po
YO catarinense - o homem que se

ocultou sob o pseudónimo "ES
CALPÊLO" - é de pasmar pela
sua graciosa ingenuidade. Fosse

possivel a solução que êle preco
niza e os Govêrnos todos teriam
ás mãos maneira simples de a

quinhoar seus afilhados com DIS
PONIBILIDADES REMUNE
Ri\DI\.S. Dividiriam um Cartório

qualquer sabendo que praticavam
um áto ilegal, Nomeavam o, ócu

pante da parte desmembradar Ê
claro que a vítima - o.homejn 'do

.

').- .

cartório dividido - recorreria' ti:
Justiça e tería ganho de causa.
O afilhado, o tranaitôrio ocupan-
'te da parte dividida. receberia,
então, o prêmio da disponibilida-
de remunerada ... Nessa "mutreta" ,

legal, constitucionaliesima, seria

possível a qualquer Goverriadef, .�,
brindar polpudos vencimentos; "':v"
sem nenhum trabalho, a todos os

,seus amigos e correligionários.
• >

Dividir cartórios para a obten-

ção de diBpon�ilidades remune

radas ... ótima, facilima e "jurídi-
ca" solução... Eurekal
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CORREIO, DO NORTE

Cine
,A .Direção do

Teatro VERA CRUZ
sente-se

,

orgulhosa em

e .culta platéia
apresentar à

desta. cidade

distinta /
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T dO"li, a,xas e epositos ii
ii COHIAS n MOUIMEHIO '

55
55 A Disposição ,2%á. a. Com aviso de 60 dias 4%a. a, ii
..

o
..

i5 Limitada 3%a.a.""" 90 " 4V2/oa,a. ::
55 Particular 4%a. a. ,; " "120 " 5%a. a. ii
:: Limitada Espeéial4V2Jfoa. a; Prazo Fixo 6 mêses 5%%a. a, ii
5i Prazo Fixo 12 mêses ' 6�a. a i:'
.. /( ..

si DEPÓSITOS POPULARES 5% - RETIRAPA-S LIVRES ' ii
.1 ..

55 "Agencia nests cidade à Praça L�u., ro Müller, esq. R Major Vieira 55
.. ..

ii Abra uma conta no "Inca" e pague com cheque! ii... ..
.. ' ..
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rc6rabriel, Niedzelski

Usina, Metalúrg;ca
JO.lNVllLE -:-

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

Estabelecido com ma rcenaria
nesta praça, aceita encomendas
de portas e janelas, em qual
quer tamanho e quantjda�e,
Preços sem concurrência.

Mantem estoque permanente
de tampas para W, C Ix

Rua 12 de, Setembro - Canoinhas

LIN8ERIE ET4M
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Joinville S. A.
San'ta Catarina

Casa Erli1a
.

(iovemo Munidpa�
Lei n? 206, de 16 - 3 - 1953

Prorroga o prazo para pa
gcimento, sem multa, do im
posto de licença (veiculos
carroças, automóveis, etc.)'

O Senhor Benedito Terezio
de Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que a

Gâmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 10 - .Fica prorrogado

até o dia 15 de março o prazo
para pagamento, sem multa, do
Imposto de Licença (veículos -

Automóveis, carroças, bicicletas;
etc).

Artigo� 2° - Esta Lei �ntra
em vigôr dia primeiro de março
do corrente ano, revogadas as

,disposições em coptrario.
Prefeitura MUnicipal de Ca

noínhas, em 16 de março de
1953,

Ass: Benedito T�rézio de Car
valho Junior. - Pr:efeito.
Registrada e publfcad� a pre

sente Lei na, Secretaria
.
desta

Prefeitura aos dezeseis dias do
m-es de março de ano de mil
novecefitos e cincoentã e três.
Ass.: Osvaldo Ferreira Soares.

,

Secretário.

FABRICANTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada - Tornos Mecânicos de
Precisão, tipo pesado - Plainas Limadoras - Martelos Mecânicos - Máquina de
Furar, de coluna - Ventiladores para forja de ferreiro - Ventiladores Aspira
dores - Bombas de Diafragma - Bombasa Vácuo - Caldeiras. e Autoclaves _

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

Formas para fabricação de' tubos de concreto - Engenhos de Serra Horizontal"
e"Tissot : Tesoura Guilhotina para madeira compensada - Tesoura Guilhotina
para chapas de aço doce - Desfolhadeira"para tôros - Afi'adeiras Automáticas _

l\'loinho Batedor - Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem - Moen
das de C�na ,e qualquer tipo de Máquinas sob orçamentos e desenho.

Representante nesta Praça 29xI2

J. Côrte Rua Vidal Ramos, 33 . FOlJe, 125
CANOINHAS • S. CATARINA

P,ara seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE ,QUEM QU}ZER ...

Mas se quizer ser bem servido, 'sirva-se da

Transportadora- Wolfram, l.,tda.
, -. --' ,

CANOINHAS

F. Schmidt, ,s/n
.'

FO,nê '" 112

SÃO PAULO

C. Campos, 272
,

Ji'one - 9-66-55

Servimos bem para ·servlr s"empre

Govern,o
(Conclusão)..

Artigo 3� - As despesas de
terminadas por êste decreto corre

rão' por conta da dotação 3·84-4,
do orçamento vigente.
Artigo 4° - Hevogam-se as dis

posições em contrário.

CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com o artigo 167,

Decreto-lei nO 700, de 23/10/194,2.
a ESTANISLAVA DRACHINS·
KI. ócupante do cargo de Profes
sor Complementarista, padrão J.
do Quadro Urtico do Município,
com· exercíciu na Escola de Pula-'
dor, distrito de Major Vieira, por
seis mêses, 'a contar de I" de

março de 1953,
Prefeitura Municipal de Canoi

ohas, em 3 de março de 1953.
Ass:. Benedito Terézio de Car

valho Júriior � Prefeito.
Osvaldo Ferreira Soares

Secretário.

D"ECRETOS de 23 - 2' - 1953

031'. Benedito Terezio de Carva
lho Junior, Prefeito Municipal de
Cauoiuhas, Estado de Santa Ca
tarina, usando de suas atribuições,
resolve:

". EXONERAR
De acôrdo com o' parágrafo l°,

alínea a. elo artigo 92, do Dccre
to lei n° 700, ele 28 - 10 - 19·12.
ECILDA GR ITTENS. do cargo
de Professor, Padrão I, do' Qtla
dro Unico do Município, com exer

cício na Escola Mixta Isolada de
Rio Bonito, distrito 'da sede, a

contar de 19 de fevereiro de 1953.

NOMEAR, INTERIN J\MENTE
De acordo com o !irtigo "15,

item IV. do Decreto lei 11°,,100,
de 28 - 1 ° - 194·2, '

CAROLIN t\ BABIRETZKI para
exercer o cargo de Prof -ssor. Pa
drão I, cio Quadro Uuico doMu
nicipio, para ter exercício na Es
cola de Rio Bonito, distrito da

sêde, a contar de �3 de fevereiro'
de 1953.

'

DECRETOS de 10/3/ ,gS3,
O sr. Benedito Terezio de

Carvalhofünior, Prefeito Mu
nipal de Canainhas, usando
de suas atribuições, resolve:

EXONERAR
De acordo com o porâgrato
r, alinea a, do arrigo g2, do
Decreto-lei ll0 700, tle,28jfOI
fg42" TEREZINHA DE Jr:
SUS ROMAIS, do cargo de
Protessor Auxilil�r padrão O,
do Quadro Unico do Municí
pio, com exercício na Escola
Mixta Isolada de Paimital,
distrito da sed«, a contar de
10 de março de fg53.

N0MEA R lNTERINA-
•

MENTE
De acordo com o artigoIô,

item IV, do Decreto-lei n 700,
de. 28/ tousue. TF.:REZi.VHA
DE J/_;'SUS ROMiJIS DA
SIL VA, para exercer o car

go de Professor, padrão I,
do Quadro único do munici
pio, na Escola Mixta Isolada
de Coe/tos, distrito de Major
Vieira,' a contar de 11 de

,

março de 1953.
NOMl!. AR, para estágio

probatório.
De llcôrdo com o artigo 15,

üim /l, do Decreto-léi n. 700,
de L8/10/ /[)42, R E N _� TE
R/EDE, oara éxercer () car

go de Professor Auxilipr, pa
drão G, dó Quadro Unico do
Municipio, na escola Mixta
de Campo d,:Agua Verde, dis-

ALUMINIO
b'om

.

e barato'
sempre na

(!,iJ,.d,Q; '�'Ilit(l,

28-3-1953

M'unicipal
" trito da sede a contar de. 9
.de março de 1953.

NOMEA R INTERINA-
MENTE.

De acordo, com o artigo 15,
item 'IV. do:::rJecreto-lei n. 700,
de 28/'0/1942, MARIA RO
SA S.1M?AIO DOS SANTOS
paro: exercer o cargo de Pro-

.

tesscr, padrão I, do Quadro
Unico -do Município, na esco

la Mixta Isolada de Pulador,
durante o afastamento da tí-
tular.

'

Prefeitura Municipal deCa
noinhás, em 10 de março de
1953

Ass: Benedito Terezio de
Carvalho Júnior - Prefeito:
Osoaldo Ferreira Soares.

Secretdrio,

LEI n. 207, de 16 - 3 - 1953.
CRIA O DIStRITO DE PAZ
DE FELIPE SCHMIDT
'o senhor Benedito Terésio

de Carvalho [ünior, Prefeito
MuniCipal de "Çunoinhas, Es
tado de Santa Catarina, etc.

Faço saber que a Câmara
Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte Lei:

Artigo t: -- Fica criado o

Distrito de Paz de r e I i P e,
Schmiid, desmembrado do
distrito da sede.

Paragrafo Únito - O novo
distrito fera por sede o atu
al povoado de Felipe Schmidt,
o qual em.consequéncia disso
'fica elevado à categoria de
Vila.

, Artigo 2' - OJerritório do
distrito de, Felipe Schmidt
terá os seguü�tes limites: Par
tindo da; burra do rio Preto
no rio Lauaçu por este acima
até a t6z do rio Paciencia,
sôbe por este até sua conflu
encia nó rio dos Póços ou

Arroio Omnde;:ségue por 'es
te último até encontrar a es-

-trada municipal; segue por
esta até encontrar a locali»
dade de Rio d'Aareia de Bai
xo; daí segue Pela estrada
velha até o .quilometro 20 da
estrada D., Francisca; segue
ainda, por esta até o rio dos
Porcos e por este' abaixo até
a sua barra no rio dos Par",
dos e por este -segiie até a sua
embocadura no rio Preto e

desce por este até a sua fóz
no rio Iguaçú.
Artigo 3' � Esta Lei entra

em vigor na data de sua PUI
blicação, revogadas as dispo",
sicões em contrário;

Prefeitura Municipal de
Canoinhas, em 16. de. março
de 1953.·

'

Ass.: Benedito Terezio de
Carvalho- Junior .: Prefeito.
Lei n: 208, de 16 .. 3.= lf)53.
Dl VULGA O MUNICI?IO

DE CANOINHA,S
O Senhor Benedito Terezio

de,Carvalho [unior, Prefeito
Municipal de Canomhas, Es»
tado de Santa Catarina, etc.,
faz saf?er que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu saneio",
no a seguinte Lfi:
Artigo l' - Fiéa o Pretei,

to MuniciPal autorizado a aí
vulgilr o Municipio de Canol
illhas, por meio de puôlicações
pela imprensa do interior, no
sentido de �fazer conhecidas
as nossas possibilidades eco"

, nomicas, condições climatéri-
cas, ele.

.'

Artigo 2', - Essa dzvulgal
ção deverá ser feitápor meia

,

de frases incisivas de fdcil
compreensão. ,

Artigo 3; - Para esse fim
fica o sr. Prefeito ,Municipal
autorizado a dispender no

(Conclue noutro 'local)
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Desclassificado o. Fpirarrga
do Campeonato Estadual

Depois de uencer brilhante

rnerlle o América, domingo
passado, d(a 15. em noss-a Ci

dude, o Ipiranga foi a [oin
mle afim de sa ldar seu se

gundo compromisso no Cam-

peonato Estadual.
.

Foi infeliz todavia o Es

quadrão lpiranguista, pois foi
fragorosamente goleado- pelo
seu antagonista, pelo alto es

core de onze tentos a zero,
'sendo 8 no-tempo regulamen
tar e três na prorrogação,

X x x

OCanoinhas empatou com

o Pery de Mafra

Afim de que os torcedores

canoinhenses não passassem
um domingo em branco, o

Canoinhas trouxe a nossa ci

dadé o Esquadrão do "Pery
Ferrouiario de Mafra. A par
tida deixou muito a desejar,
pois .nem alui rubros, nem

aloi-uerdes, jamais encontra

ram-se na cancha, exibindo

um pessimo futebol, e o em

pate sem abertura de conta

gem, traduz perfeitamente o

equilíbrio das duas equipes.
x x x

O Canoinhas em P. União

Depois da excursão a Irati

onde li "Mais Qnerido" uen»

ceu espetacularmente o União
OlimpIco, voltará a «xcursio

nar domingo a Porto União,
enfrenianüo o poderoso es

quoâ, ão do. Atlético.

Governo MuniCipal
(Conclusão da 2a. pagina)
corrente exercido, por conta

do prooatie! excesso de arre:

cadaçâo, até (J importância
de, Cr$ 15000,00 (Quinze
mil cruzeiros}.
Artigo 4' - Fica ainda, o

Prefeito Municipal autoriza
do a regulamentar o assunto
da presente Lei, sem onus

para o Municipio.
Artigo 5 - Esta Lei entra

em vigor na dara de sua-pu» _

blicação, reoogadu s as dispo:
sições em contr.ario.
Prefeitura Municipal de

Canoinhas, em 16 dl' marro
de 1953.
Ass.: Benedito Terezio de

Carvalho luni01- - Prefeito.
LEI n' 209' de 16,,3: 1953

ALTERA A LEI N_ 40

O, Senhor Bmedito Te1-ezio
de Carvalho Junior, Preteito
MuniciPal de Canoinhas, és:
tado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Muni"

ciPal decretou e eu sartcíono
a seguinte Lei:

Artigo /- - Fica assim re

digido o parágrafo l' do a1'''

tigo 181, da Lei n. 40, de 25
de maio de 1949: «O afasta"
menta das construções recua"
das do alinhamento' da via

- publica não poderá ser inle"
rior a três metros».

Artigo 2 - Esta lei entw

em vigor na data de sua pu:
blicaç.ão, revogadas as Jis"

posições em C01'ltral ia.

Prefeitura 41unicipal de Ca-

Meu Amigo-!
Seja exigente e pã� duro.

A crise está ruim; leve

apenas Cr$-3.00 trocado e

asissta um bom filme t��
das á·, terças e quartas
feiras, no Cine Vera ·Cruz.

,

Voltará a Irati

O Canoinkas recebeu nova

e tentadora proposta para
voltar a 1rati, enfrentando
.tiesta vez, o Vice-Campeão
da Liga Regional de Ponta

Grossa, o Irati E. c., o que
vemprovar que a partida rea
lizada pelos aloi-rubros agra
dou em cheio aos torcedores

daquela hospitaleira cidade,

x x x

Ivo está jogando muito

Ivo, o jovem zagueiro cen

trai do Canoinhas esta [o»
gando uma enormidade de

futebol: Ainda domingo ulti»

mo na peleja contra o Perv,
jogou uma estupenda parti..
da. constituindo-se como o me

lhor elemento do gramado.
x x x

Festival do Mais Querido
. Está sendo elaborado tun»

to aos diretores. a/vi-rubros,
um festival a realizar-se nos

proximos dias /1 (J 12 do pro:
ximo mês, em regozijo á pas
sagem do 30. aniversário do

Via-Campeão. Na proxima
edição daremos o programa
completo dessas festividades.

Escreveu: CH/QVINHO

noinhas, em 16 de marco de I

1953.
Ass: Benedito Terézio de

Caroalho' Junior Prefeito
MuniciPal.

Registadas e publicadas
as presentes leis na Secret-a

ria desta Prefeitura aos de

zesseis dias do mês de março.
do ano de mil nouecentos e

cincoenta e três.

Ass.: Osvaldo Eerreira Soares

Secretário

Um presente
comprado na

Casa Erlifa
.

'

Lei n. 210, de 16 de março de 1953

Concede auxilio ao Campeão e

Vice-Campeão da LEC.

O senhor Benedito Terézio de

Carvalho Junior. Prefeito Muni

cipal de Cauoinhas, Estado de

Santa Catarina, faz saber que a

-Câmar a Municipal decretou e eu

sanciono as seguintes leis:

Artigo 10.: . Fica o sr. Prefeito

Municipal autorizado a conceder,
no corrente exerçicio, os seguin-
tes 811xiljo8:

-

_

a) Aó Ipirunga F. C., campeão
da LEC de 1952,. Cr$ 5.000,00
(Cinco miL..!::.Qlzeiros)
b) Ao Calloinbas E. C. vice

campeão da LEC de 1952. Cr$
.3.500,00 (Três mil e quinhentos
cruzeiros).
Artigo 20.: - Revogam-se as dis

posições em contrário. Esta lei

I'Iltrará em vigor na data de sua

publicação.
Lei n. 211,' de 16 de.março de 1953

Concede auxilio à Associação
Agro-Avicola Norte Catarinense.

Arti,go lo.: . Fica o sr. Pref�i
to Municipal autorizado a conce

der, no corrente exercicio, um

auxilio de Cr$ 2000,00 (dois mil

ortlzeiros( à Associação t\gro-Avi
cola Norte Catarillense.

Artigo !!O.: As despesas decor

rentes com o presente auxílio, cor
rerão por conta da vf'rba 5-23-1.

Artigo 30.: - Esta lei entrará

em vigor na data de suo publi
cação. revogadas as disposições em

contrário
Pl'efeitllra M(JOicipal

Ilhas, em 16 rle março
B€uedito Teréziu de

Junior . Prefeito.

Regi,'ltada e pu blicada' à pre-_

sente lei na Sccl'ellniâ desta Pre,

fl'iLma aos dezes�eis dias do mês

de março' de uni mil novecentos

e ci llcnen1�fl e três.
Osvaldo ·Fe.J'J'eira Soares

Sec['etáriu

Ano 6 - CANOINHAS - S. Catarina, 28 de Março de 1953· N. 247
j

doméstica, natural do Paraná,
nascida em Rio do Couro, mu
nicipiu de Iratí, aos 14 de 'agos
to de 1928, domiciliada e resi

dente nesta cidade. É filha de
Elias Curi e Lucia Azevedo Curi

falecida.
'

Apresentararn de acordo com

a Lei, do Código Civil, Art 180,
os documentos exigidos Se al

.guern souber de algum impedi-I

rr.ento legal, acuse-o para fins

de direitos. E para constar, la

vrei os presentes que serão afi

xados no lugar de costume e

publicados no jornal «Correio

do Norte desta cidade. Eu, Ne
reida Chererr, Côrte, Oficial do

Registro Civil, o· datilografei,
da to e assino.

Canotnnes, 23 de março de 195_3

NERElDA CHEREM CORTE

Oficial do Registro Civil
,

de Canoi- �

de 1953.
Ca�valho

REGISTRO CIVIL Editais
Nereida Cherem Côrte, Ofi

cial do Registro Civil deste pri
meiro distrito de Canoinhas, Es-
tado de Santa Catarina.

.

Faz saber que pretendem ca

sar-se: Ernesto Nõ.rberg e El

vira Gonschoroski. Ele, brasi

léiro, ..solteiro, lavrador, natural'
deste -Estado, nascido em Capão
do Herval neste municipio aos 30

de abril de 1'929, domiciliado e

residente em '(::al?ãp do Ij.erval
neste

_ município. E filho de Car
los Nõnberg e Berta Henning
Nõnberg. Ela, brasileira, soltei

'ra, domestica, natural deste Es-

tado, nascida em Parado deste

distrito aos 19 demarço de 1931,
.dornicilíada e residente em Pa-

rado deste distrito. É filha de

Guilherme Gonchorovskí t Re

gina Gonchorovski.

Anselmo Ferreira das Chagas
e Mercedes Lopes .: ElE, brasilei

ro, solteiro, operaria, domicilia
do e residente nesta cidade, nas

cido em Serrita deste distrito,
aos 19 de agosto de 1924. filho

de Braz Ferreira das Chagas e

Rosa Soares da Silveira. Ela

brasileira, solteira, doméstica'-.
natural deste Estado, nasciêi�
em Taunay deste distrito, aos

15 de setembro de 1934, filha

de José Lopes e de Ludovíca

Bordinoski Lopes, dornicilados

e residentes nesta cidade.'

Sadi Krailinf e Cecilia San

tos. Ele, brasileiro, solteiro, olei

ro, natural deste Estado, nasci
do nesta cidade em 16 de se

tembro de 1933, filho de Age
nor João Krailink, dorriiciliados
e residentes nesta cidade e de

Estéla Oissa, falecida. Ela, bra
sileira, solteira, doméstica, na

tural deste Estado, nascida em

Colonia Vieira, neste distrito

aos 23 de abril de 1934, filha

de Vitor Sampaio dos Santos e

I Julia dos Santos Veiga, domicí
I Iíados e residentes nesta cidade.

Oldemar Mussi e Helena Curi.

Ele, bra3ileiro, solteiro, indus

trial, natural de Paraná, nasci

do em União da Vitória, aos 13

de úutubrG de 1939, domicilia

do e residente nesta cidade. É
filho de Abrahão Mussi e Nura

Mussi Ela, brasileira, solteira,
"

Vera CruzCine
, A Gerência do Cine V�
ra Cruz solicita aos snrs.

pais ou responsaveis, que
não se façam acompanhar
de menores de 14 (QUA�'
TORZE) anos, nas sessões

noturnas, para evitar dis�

sabores.
.

Canoinhas, 7 de março
de 1953. '

RENNER
A BOA ROUPA

ComFurgencia de operários
sapateiros: ��

..

soladores.
. _:t.

.

Vel'.e t1'8:ta,r com
,if revisani Ltda.h'mãos

Rua Paula Pereira.

Prefeitura Municipal
.

de -Canoinhas
� D I'T A L

De ordem do Sr. Prefeito. tor

no .públiêo que,' durante o mês

de ABRIL se ,procede nesta Te

souraria e Das Inteudências de

Três Barras, Papauduva, Major
Vieira, Paula Pereira e Posto de

Arrecadação _

de Felipe Scbmidt, a

cobrança sem mJ}l�a, dos seguin-'
tes impostos:

� ,

a - IMPOSTO DE LICENÇA
(Coutinuação p. Indústria e Co

mércio) 2. trimestre.

h - IMPOSTO SOBRE IN

DÚSTHIAS E PROFISSÕES 2.

trimestre.
'

c . IMPOSTO. PREDIAL L

semestre.

d - IMPOSTO TERRITORIAL

L semestre.

.

e- - TAXA DE LIMPEZA PÚ
BLICA

f - IMPOSTO DE LICENÇA
(Renovação de matrícula de cães).

g . TAXA DE CONSER VA

çÃO DE ESTRADAS.

No mês seguinte a cobrança
será acrescida ,da multa de acor

do com a Lei.

. Sanoinhas, 24 de março de 1953

CLEMENTINO PIEKZ!t\RK�.
Tesoureiro

lIi!I

Alais Karasinski, Escrivão de

Paz e Oficial do Registro Civil,
do distrito de Papanduva, mu

nicipio e Comarca de Canoi-,
nhas, Estado de Sta. Catarina etc.

,

FAZ S3 bel' que pretendem ca

sar: Vitorino Kaczmarek; natu
ral deste distrito, nascido em

11 de junho de 1931, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente

em Guarani, neste distrito, fi

lho legitimo de Lourenço Kacz

ms rek e Estefania Kaczmarek:

e Wanda Thereza Rekssua, na
tural de São Matem: do Sul

Estado, do Paraná, nascida e�
15 de outubro de -1931, profes
sora, solteira, domiciliada e re

sidente em Guarani, neste dis

trito, filha legitima de Esfanis:"
lau Rekssua e Zuzana Rekssua.

Faz saber que pretendem ca

sal': José Kmiecik, natural des
te distrito, nascido em 25 de

dezembro de 1927,' -lavrador,
solteiro, 'domiciliado e residen

te em Lagoa Seca, neste distri

to, filho legitimo de Aleixo Kmie

cik e Ana Ruchinski; é Julia

Vargeniak, natural deste distri-.

to, nascida em 12 de novembro

de 1927, doméstica, solteira, do
miciliada e residente em Lagoa ..

Seca, neste' distrito, filha legi
tima de Antonio Vargeniak e

Angelina Vargeniak.
.

Faz sa bel" que pretendem ca-'
sal': João Truxe,' natural deste

distrito, nascido. em· 8 de janei
ro de 19r7, motorista. solteiro �

domiciliado e rasidente em A�'
pucarana, Estado do Paraná, fi
lhó legitimo de Demetrio Truxe .'

e Ana Truxe; e Izidora Oratz

natural deste distrito, nascid� �
em 4 de março de 1928, do

méstica, solteira, domiciliada e

residente neste distrito, filha

legitima rle Nicolau Oratz e Te

cla Oratz.

Apresentaram os documentos -:

exigidos pelo Artigo 180 Nrs.

1, 2 e 4 do Codigo Civil. Se

alguem souber de algum impe-
�.

dimento, oponha-o na formada

lei. Lavro os presentes para se

rem afixados no lugar de cos

tume desta- Escrevariia d'e Paz,

do distrito e publicados no jor
nal "Correio do Norte", da ci

dade de Canoinhas.

Cartório de Paz d� P.apandu
va, 27 de fevereiro de 1953.

Alais Kar,asinski
Oficial d,? Registro Civil

Governo
PORTARIAS DE 16-3-1953

o senhor Benedito Terézio de

Carvalho Junior, Prefeito Muni·

cipal de Canoinhas. no uso de

suas atribuições, resolve:
.

CONCEDER LI_CENÇA, de a

cordo com o artigo 163 no' De·
cret.o-Lei n. 700. de 28-10-1942,
a .VANDA G. ARTNER .. ocu

pante do cargo de Professor, pa
drão 1, do Quadro U,üco do Mu

nicipio. com exercicio na Escola
Mixt.a Isolada de Santo Antoni.o,
distrito da séde, por 90 (noventa)'
dias. a contar de l7 -3-1953.

DESIGN"AR. de acordo com o

ai·tiA'o 89, do Decreto Lei n: '700,
de 28·10,1942,ZULMIRA MEN

DES. DUDCZAK para Sub�litlJir
a professora Vanda G. Artner, re·

geut.e da Escola Mixta Isolada de

Santo Antonio, durante 90 (no-

Municipal ...

venta) dialil, a contar· de 17 de

março de 1953, com a gratificação
diária de Cr$ 16,00.

Prefeitura MuoicipaJ de Canoi

nbas, em 16 de março de 1953

Benedito Terézio de Carvalho Jr.

Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretário

,
,

Par;a seus anuncias?

CORREIO DO NORTE

Seja -

economko
.

..

.:.: ',.,

e faça ímas compras na

Erlita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.1 Moinh�s para tr.igo de qualq.uer � � Instalações com�.letas f?ara pr!,n- !
� capacidade - MOinhos para milho � �l ta entrega - Asststencla tecnlca ®

® . . . � � espectallzada permanente - Má- .�
� Peças e acessonos p. rnolnhos � .� ximo rendimento em extração, �
� ,Garantia absoluta· . �'. . � produção e funcionamento ' �
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®®'êt®®®®®@®®®®@®®®®®®®®®®®®®®@f"�®�I Mais de cincoenta Mohihos "OCRIM" instalados em menos de dois anos nos Estados do ·Brasil,. são a garantia da �
� qualidade e perfeição das instalações feitas pela maior Fábrica Italiana de máquinas para Moinhos e Silos. .�
® .," ®

� '.
Informações em Canoinhas - J. CORTE - Rua Vidal Ramos, 33 - ex.. Postal, 76 I,
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Sociedade Beneficente Operária
CONCORRENCIA PUBLICA

'
Vende-se'
EM TRÍ!: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
cia de aluguel do prédio.
Preço e informações com

José Padilha
Três Barras 2x

I DR.MA�IO<MUSSI
.. MEDICO '

Já está etendendo em seu consultório a 'rua

Senador Schmidt 44, Edifício "Mussi" ..
Consultas das 9 ás 12 e das 14 qS 17 horas

ICANOINHAS - Fone' 252 _- Sta. Catarina

A Diretoria �da Sociedade Beneficente Operária, devidamente
autorizada em assembléia geral e, de acordo com o parecer da "Co
missão de Construção", comunica aos interessados que está aberta a

concorrência para a apresentação de propostas pala a construção da

NOVA SÉDE SOCIAL nas seguintes condições:
1) As propostas deverão ser enceminhadas, à Diretoria da Soo

.ciedade até 15 de abril próximo, em envelope fechado, e serão aber
tas exatamente às 22 horas daquela data, na presença dos interessados.

2) ,;13 propostas deverão conter:
_

8) orçamento da mão de obra para o levantamento da estrutu
ra do prédio, inclusive cobertura (eteroit) e acabamento das lojas,
excluindo 813 vitrines;

.

b) indicação da data do inicio da obra (de preferencia em a·

hril) e o prazo aproximado da conclusão;'
c) concordância do interessado no sentido de sujeitar-se a con

traro, caso vença a concorrência.

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

4) Pormenores poderão Ser obtidos com o sr. Dr. Cezar Amin
Ghanem, chefe da "Comissão de Const.rução.".

Canóinbas, 15 de março de 1953
_

ROLF WALTER OSVALDO KOCH
.
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Presidente ] o Secretário

Dr -Aroldo Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 3.60)

_I
� ��m !.,�I;;.�.· .

"

MOVEIS CIMO \

�
RENNER
=QUAI..ICADE

QUART-QS - SALAS - TERNOS ESTOFADOS

A' Vista � em Prest-ações Inventários, cobranças, contratos e outras causas /'

civeis e comerciais, -Díreíto Industrial e legislação do
trabalho N aturalisações

,

e f titulos declaratórios.
Causas Criminais.

REPRESENTANTE NESTA PRAÇA 7x

Rua CeI., Albuqugrque

ICaixa Postal. 31

Fuue, 112 .;.

___a'Illllillllm_•••-_IIVlI!ílIIIIII_IiIIlIJIllIIIiIElfftama_...:iP•.,....,ms._._1111.. :SNmlfllllllilill1l"l1I1!_a..'!·!t!!�.._.�IiIII'al1i1ii1l1::W_·

Exclusivista no Município
João J. Pereira

, Rua Vidal Ramos s/n
Caixa Postal 97 -- Fóne 298

CANOINHAS

Be.nito G. Bastos Escritório e residencis :

Carioinhas s. C.Rua Vidal Ramos

VENDE-SE

I
oupa suja

'

Negocio
Formado .pela Faculdade de Medicina da

U.Diversidade
de Porto

I"Alegre - Ex-Oficial �é�ico da Aeron�utica - Prática

I
. ava-se

aqu.1
de ocasião

nos Hospitais de Porto Alegre Só com o

I'
Está no fim a venda de

Cirurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e

I
'

.

Sabão Tupy
datas e

alg�ma.
s casas

pré-?atal -- Especializado em doenças de crianças
r

: pa ra moradia e, ponto
Consultório anexo à Farmácia Machado - Residência à

,
de negocio.

RUa Cé!. Albuquerque .' Foue 288 - Calioillhas . S. Ctttarina ( LOUÇAS e mais LO\JÇAS Apxovetsem
-

na Casa Erlifa Tratar com

Feres Coury
_
,Oficina Relampago
de João Frederico 'Siems

/
Ma Relojoaria Sulsse

'

De 6uiílmrme J. A. Som
v, S poderá comprar re

Iogios, bijouterias, ali- .

anças.saneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Económica

DR. SAULO CARVALHO,

Concertos e reformas de Bicicletas Venda
dê Bicicletas, peças e acessorlcs Advogado

Escritorio e residencia
\

Rua Coronel Albuquerque s/n .: Fone 205'
Canoinhas L .

S. Catarina

'CAIXA POSTAL· N. 93

CANOINHAS STA. CATARINA
3x.

tOURA C·UPA,. ,;

. QUEDA DOS·�CI.
PARA FERIDAS,
ECZEM,AS,
INFLAMACOES,
COCEI_RAS,
F R I E,l R A S,
ESPINHAS, E''fC.

�================��

.-

UElDS E DEMlrS t
AfECCQU DO :

•

'tOURO CAsituDO. ;1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/.Séde: ITAJAí SANT� C.ATARINA
FUNDAQO EM 1935 ,:__

....,\-

A - Disponivel
Caixa

"

Em moeda corrente

Em dep. no Banco do. Brasil

�m dep à ordem da Sup da

�M'oeda e do Crédito

',Em outras espécies
..

.

B '�t:,�ealizavel ,;,;
.é'

-Titulos e Valores Mobiliarios

Apólices e obrigações Federais

.. inclusive as do valór nominal
t'IJJ.: de Cr$v11.030.00Q,00�deposi-

, ti",tadas110Banco do Brasil SIA,
';'�à ordem da Superintenden- .

"(_'ia da Moeda e do Crédito

""
. Apólices Estaduais

"Apólices Municipais
" Ações e Debentures

"

Empréstimos em ;CíCorrente
�;:�Empréstimos Hípotecáríos

Títulos Descontados'

. Agências no"".eaís
' -.

,

Corrésporideiites . .no 'País

Tesour� NàciClnàY- _'c M. da Fa

zenda (Oivisão .Imp. Renda)
Ç,apital a reàlizar
Outros créditos
Imoveís

Outros valores
. ',:;

,
C - Imobilfzado
;""24 Edifícios de" uso do Banco

Moveis e· Utensílios
i' ;jvlaterial de expediente '

.

Instalações-

n - Resultados Periderrtes

.. ' .
,

(18 'anos de existência)

AG:8NCIAS' E ESCRIT6RIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

.... :"'__
. "ii �,

..

-:

53.759,730,90'
29.986.876,70

13.718,186,30
241.396,40 97.706.190,30

Araranguá - Blumenau.j- Bom.Retiro - B;aço do�Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos .. Canoinhas - Concórdia - Cresciuma -"CuritibanÇl� - Chapecó - Capinzal

;.; Floríariópólís - Gaspar ...."'Ibirama - Indaiâl - Ituporangà - 'Jar_aguá do SuJl' - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Píratuba > Pôrto União

Rio Negrinho - Rio dó Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul r São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão" "- Urussangá - Videira

,

Agência 'n6 RIO DE JANEIRO: . '" '+ ,Agência em CURITIBA:
-

'

Rua, Visconde de Inhauma 134·C • (Sé'de Propria) 'Rua Mónsenhor Celso, 50 - [Sêde. Propria)
,

�:' ';"
, :.' "

Caixa Postal, 1239 "" Endereço Telegráfico: «RIOI�CO» CaixaPostal, 584

�

�.
.

Capital AutorizaeJo Cr$ 50.000.000;00 Fundos de reserva Cr$ 35.000.000,00'
-------------.--------.--�----�----

BALANCETE em 28·de FevereirO, de' 1953
======�========================��

··11 c:

'> 9974.633.10
9.810.000,00
"
810.000,00

8.19.1.5,00,00
.::-.�

27.946.213;10

�-

453.203,09
9.272 500,OO;,!.>']
5.871873,00 :.'1,2-16.464,,276,40,

.

• 2.922.771,00
1.652372,50 1.248,985.63.3,oq",,",<

J2,651.422;90·
2.609.956,50
.

235.248,00
41,00 15,496;6'68,40

;1:
r

f

, ......� , 1.'.-.

,Juros e Descontos 198072,40
� , Impostos 553 88{2o

.Desp. Gerais e Outras Contas 5.470.988,60

'E.-;'� éontas de Compensação �)\�--�--�j��---'--,.'
'"'Valores ern garantia

.

Valores em custodia
'Titulos� receber de C/Alheia

. �,' �-

(D.Ji-tras contas-,

',.- ,',

6.222.9l5,20 .

,376,714.176,60
,

'7'2378.935,70"'
607.873510,20
362.788.64.5,70

. 1.419.755.268,20

2.788166705,10

GENEBIO M. LINS Diretor- Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

,

Diretor-Gerente
.

(41. Departamentos) J.

- Endereço' Telegráfico: «INCO» .

r

Depósitos em 28-2.1953 c-s 706.231. 744,50

P"ASSIVO

F.,--.fião Exigivel

Capital -

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão

Outras' Reservas

G - Exigivel

Depósitos
à;vista' e a curto �ràzo'

-

de Poderes Públicos

·'de Autarquias
em c iC Sem Limite

em�C!C Limitadas
em C/C�Poptil$res
'em. C/C �.sém· Juros
em' clc de Aviso

pu.iras depósitos

29862.570,80
37.364.194,40
149.529.122;00
79.903.321,60.
144.040567,30
11.420.047,00
20.405.897,00 ..

716.675,60 479.242.395,70" �i

,,?I. '"' a prazo

"de Poderes Públícos'v

de .Autarquias-
.' a prazo fixo
de aviso prévio.

,13.990,50
.

16,210.549,60 "

)46.65L791�50 í

70.113:017;20.: 232,989.348,80
� 7,,' 7'06.231'!<í'44,50'

Outràs' Responsabflidades
.

Obrigações Diversas'

Agências no País

Correspondentes-no País

.

Ordens de pagamento e ou

tros créditos
,_ ;.Dividendos a pagar

5.987,258,20
.

48�,Og3,335,50"
49.987 ..9.66,00

�;:

,

,','� k:..
d

. 15,342.850,10
.

710,621,00' 560.121.630í80 1.266.353.375,30"
,

$

H - Resultados Pendentes
,i

449.093.1 J 2,30

Contas de resultados
•• 1

.,..

I - Contas de Compensação
il�

�.

.
Depositantes de valores em

....
� garantia' e em custódia

. Depositant. de titulas em cobro

do País
. do Exterior

Outras contas

607.855.899,OO�
17.611,20 607.873,516,20

362.7e8.645,70
--------'---'-��...

ITAJAÍ, 11 DE MAHÇO, DE 1953

OTTO REN{\UX.
ANTONIO RÂMOS

DR. MARIO MIRA'NDA LINS e HERCI.LIO DEEKE
. . Diretores-Adjuntos

.. Diretores

SERA_FIM FRANKLIN PEREIRA"
Chefe da C.óntabilidade da Direção Geral

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181

�'�l" I )'1 N I,vl.·0 .•...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANSAo

do serviço militar. Encareceu
aquele vereador aquela medida,
considerando o grande numero

de moços que deixam nossas

lavouras' para atender ao cha
mamento 'do serviço 'militar;
com. o que é grande o prejuizo
de nossa produção, consideran
do-se ainda que grande parte

. desses jovens não regressa aos

lares, preferindo o comodismo
das cidades 'grandes, ou quando
voltam, trazem muitas vezes

idéas que não.mals se coadu
nam com o seu meio, Corise
guida essa exceção para Carioi
nhas terá o Snr. Ministro pres
tado um grande serviço para o

. desenvolvimento de n03�U mu

nicípio.

E· DALILA, marcará época na vida de todo aquele que o vir, tornando-se
num espetáculo que será Ierrrbrado através das gerações.

Aguardem seu lançamento dià 5 e 6 de abril.no Cine Teatro Vera Cruz

A. AZERRDO

Quero esquecer-te e vejo' no entanto
Que tenho que ao destino me curvar.

Corno esquecer-te adoro tanto,'
Se .a minha vida vem do teu olhar?

Quero esquecer mas trago na lembrança
Este amor que é toda a minha vida.
Corno esquecer-te se tenho esperança
De ouvir mais uma vez tua voz querida!

Teu doce nome não sai da boca
Para esquecer-te só ficando louco
Perdendo de uma vez toda a razão ...

Assim mesmo esquecer-te não podia
E para isso será mistér um dia'
Me arrancarem do peito o coração!!!

&

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

HOJE:- Sra. Elfrieda, esposa do
sr. Waldem�r C. Stange; Àrmin
cio, filho Jo sr. Henrique Wald
snann, de Encruzilhada; Myrna
Maria, filha do sr. Henrique Neús
taedter, de Rio do Sul; Rosny, fi
lha do, sr. Carljto Crautchechen;
jovem Rudolfo Salomon, dedicado
,ráfico nas oficinas impressoras
desta folha.

AMANHÃ:- Lindamir, filha do'
sr. Miguel Dureck; srta, Maria,
filha do sr. Henriqu� Passos, .de
Porto União; sra. -Cafa, esposa
do sr. AdibSeleme Sakr; Moacir,
filho do sr. Theodoro Tacheski.
DIA 51:- Sr. Alvaro Uhlig.
DIA l°. DE ABRIL:" Sr'. Al

fredo Stulzer; jovem Arlindo Jan
koski: jovem Miguel Dureck Fi
lho; sra. Emidia, espo�a do sr:
Ezio Carneiro;' sr,' Frederico Otto '

Straube, de Valões.

DIA 2:- Sra. Ilma, esposa do sr.

Ernesto Riecke; sra. Rosinha, es

posa do sr. Frederico Brauhardt;
jovem Wilmar, filho do sr. Fre
derico Brauhardt; srta. Carmen
Scheide; D. Daniel Hostin,

,..

DIA 3:- Carlos Magno, filho do
sr. Ithass Seleme, srta. Natalia,
ilha do sr. Miguel Lessack, resi
Iilente em Toldo; Zigmundo, filho
do sr. Francisco Jenzura, de Tres
Barras; sr. Wiegando Wiese; srta.

Thereza Amelia, filha do sr. Sady
Ehlke; Marila, filha do sr. Gus-
tavo �aes.

.

,

DIA 4:- Marlene, filha do sr.

Frederico Braúhardt; sra. Jacomi
na, esposa do sr. Firmino de Pau"
la e Silva; sr. José Meister; jo
"em Afonso Kach.
DIA 5:- Sr. Dr. Saulo Carva

\ho; sra. Herta, espcsa do sr. Joa-

quim Gomes; Exma. sra. Vva.
Chams Selem e Sahr; sra. Irene,
esposa do sr. Manuel [ungles.
DIA 6:- Sra. Joana, esposa do

sr. Rodolfo Bayerl; sr. Tufi Calil
Sphair, sra. Ema, esposa do sr.

Luiz E. Tack.

DIA 7:· Sr. Germano Weinfur
ter; sr. Carlos D�lla.
DIA 8:- Sr Henrique Prelvitz:

Lucia, filha do sr, Carlos Mülbauú;
Ilsa, filha do sr. Ernesto Koch"

...

DIA 9:- Sr. .Emilio OIsen, de
Toinville; Dionísio, filho do sr.

Francisco Wiltuschnig.
:BIA 10:- Armim, filho do sr.

�ax Schumacher; sra. Maria, es

posa do sr. Jacob Seleme; Francisco
Eloyr, filho do sr, Augusto Sabatke.

Aos aniversariantes, nossos efu
SIVOS parabens.

NASCIMENTOS

Dia 17 do corrente floriu o lar"
do sr. Zeno Benedito Ribeiro e

,

de sua exma. esposa Dona Wan
da' Ribeiro, com o nascimento de
um robusto' garoto.

Wilson é o nome do robusto
garoto que a 22 do corrente veio
enriquecer o lar do sr. Landualdo
Voigt e de sua exma. esposa.

Aos novos canoinhenses nossos

parabéns, bem corno a seus pais.

Seja econornico

e faça suas compras na
.

r Casa Erlita

I""Tecelagem Canoinhas S,· A:
. ii ,Aviso aos acionistas e demais interessados

I Comunicamos aos srs. acionistas e demais interessados que con-I ,

I forme resolução da Assembléia Geral Extraordinária realizada em

�I ,14 do, .co:rente, o cap.ital social será elev�do para Cr$ 1.�OO.O?O,?O�I (um milhão de cruzeiros), estando as listas de subscrição a dis

! posição' dos interessados com o sr. Osmar Nascimento, sr. Age-
.

nor Fabio Gomes e Dr, Oswaldo Segundo' de Oliveira.

Outrossim, em conformidade com o resolvido pela Assembléia,
os srs. acionistas terão preferência na subscrição do aumento de
capital, até a data de 30 de abril próximo, sendo que,' após a

data indicada, -toda e qualquer pessoa' poderá subscreve-la.

Canoinha�, 16 de Março de 1953.
TECELAGEM CANOINHAS S. A: I

l/i-a
D

__r_.�o-si.v�a-ld-o--s-:--de--o--li-v-eI-·r-a----A-I-ta_v_i_r_z_a_n_i_01_0 1_

:_
Dirétores 5x39 ',..

DESPEDIDA
.'

Vidal Pereira Alves, tendo si-

do, promovido à Classe T e au

tómaticamente removido para a

Coletoria de Brusque, para onde

segue- com
°

'Sua família, na im

possibilidade de um abraço de

despedida o faz por este meio,
agradecendo aos seus amigos e

!l
ao povo desta terra acolhedora
a maneira cavalheiresca e ami

ga com que foram sempre dis

tir.guidos, oferecendo naquela
cidade os seus modestos prés
timos.

Canoinhas, março de 195� ..

Companhia
União de Seguros
A gradeço á Companhia União

de . Seguros e ao Agente Gui
lherme Loeffler em Canoínhas a

presteza com que realizaram o

pagamen to da
_
indenização de

vida a mim per prejuízos cau

sados- pelo sinistro,' que em 16
de Janeiro de 1 �53, atingiu o

prédio de' minha propriedade
localizado a·rua Argentina s/no
em Tres Barras..

Tres Barras em 16 março de
,1953.

Geraldina Soares.

VineTeatro Vera Cruz
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas

A vida, os amores e as canções
de AI Jolson revivem em

OTrovador Inolvidavel
Não percam este grande filme
que será exibido sórncnte hoje

Inicio da 'Série

Mistério do Disco Voador
IMP. ATE� 14 A�OS

x x x

Amanhã em Matinée ás 14 horas

Segredo das Cartas
movimentadissimo Far-West

Inicio da Série

Mistério do Disco Voador
CENSURA LIVRE

x x x

AMANHÃ:- A's 17 horas

A Glória de Amar
em Technicolor, com o maior
astro do cinema Errol F'lynn

CENSl)RA LIVRE

·x x x

3a. e 4a. feirar- A's 20 horas

Sessão Pão- Duro

Ai vem Dane Clark _ num dos
mais violentos filmes dos

ultimes tempos
\ ,'.-

Sem Ajuda do Céu
Completa o programa o filme

Furia Ciclónica
IMP. A TE' 14 ANOS

x x x

AMANHÃ A's 20 horas

Grandioso Programa Duplo
Dois gigantescos filmes

A Glória de Amar
corn Errol Flynn e

A LADRA
Gene Tierney e Richard Conte

, IMP. ATE' 18 ANOS
x x x

Segunda-Feira REPRISE

A Glória' de Amar
IMP. A "TE' 14 ANOS

x x x

5a. e 6a. feiraA A's 20 h'oras
.

'"

Possivelmente teremos um

Filme Sacro

lADO 6 - CANOINHAS, S. Catarina, 28 de Março de 1953· N. 247

Dispensando o filho de Ca
noinhas do Serviço Militar
Foi sem dúvida uma feliz

lembrança do vereador Carlos
Schramm, em apresentando à
Câmara, o teor de um telegrà
ma, endereçado ao Exmo. Mi
nistro da Guerra, fazendo lem
brar ao Exmo. Snr. Gal. Ciro
do Espirita Santo Cardoso, a

promessa, feita pelo ilustre mi
litar ao Sr. Dr. Arolde Carvalho,
na presença do vereador Dr.
Rivadavia R. Corrêa, acedendo
em considerar Canoinhas zona

agrícola, com o que seriam os

filhos deste município eximidos

Estrada da Fartura
a Santa Haidêe

o vereador Otto Friedrich,
que não perde oportunidade,
quando se trata da zona que
mui acertadamente o elegeu pa
ra a Câmara de Vereadores, a
presentou indicações para que
se faça uma variante na estra
da da Fartura, afim de encur

tar e melhorar o trajetc.: Ao
mesmo tempo, propoz ao Snr.
Prefeito, a abertura de uma' es
trada ligando Santa H<licfee Com

a localidade de Paula Pereira.

Um Sansão que
impõe respeito

o papel de «Sansão» dáopor
tunida de a Victor Mature para
exibir 0° seu famoso fisico, con,
siderado entre os mais perfei
tos dos artistas de cinema. V{c
tor tem, inegavelmente, nesta
colossal produção de Cecil B.
de Mil'le, um dos melhores pa
peis de toda a: sua carr-ei rH; êle
personifica de maneira muito
convim-ente o célebre herói-da
Biblia, que perdeu .o c()r'aç�{(r �
a cabeleira por causa de uma'

mulher, .

. SANSÃO E DALILA", a obra

prima de..Cecit B. de, l\1ille: é
um gigantesco espetáculos 'em

. technicolor, que a Paramount

êJ)resentará"dias 5 e 6 de abril.

Tapetes Co�goleDm

Lei que divulga
o Municipio

De iniciativa do vereador Age
nor Fabio' Gomes, votou a Câ
mara Municipal. uma leique au

toriza. ao Exmo. Sn r. Prefeito,
promover a divulgação do nos

so municipio, a travez da im

prensa, radio, etc, É sem favor
uma lei que merece aplausos,
pois nosso município é um tan-

I to desconhecido, mormente na

parte de suas enormes possibi
lidades. Há aqui campo para tu

do, especialmente no que tange
à agricultura Terras' incultas
terno-Ias em grande quantidade
e seria de desejar que para cá
viessem colonos de outros Esta
dcs, ou mesmo de outras zonas

de nosso Estado. Temos por
exemplo na cultura de arroz,

.

que aqui abre perspectivas írn

previsiveis, o colono de decen
dencíaitaliana, pratico nesse ra

mo. Colonos alemães, poloneses
e outros para a triticultura, O

npsso clima é excelente, onde a
adaptação se torna facilirne. Se
rá criado na Prefeitura para
esse fim, um departamento es

pecial 'para fazer o cadastro das
terras' disponíveis, sendo por
tanto conveniente que todos os

proprietários de terras que as

desejam vender se entendam
com o citado departamento ..

de todos os tamanhos.

Selo de prata e de ouro.

Importação direta da Inglaterra.
A preços sem intermediários.

Novos, lindos e modernos
desenhos,

-

3x

Casa Schreiber
Vestidos bons! Vestido 'lI

nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa Erlita

Tem 'bom gosto1
Tome Café S. Terezà

�� � � ��
.

}

I Sociedade Beneficente Operária. II'I
Temo, ° ��:v2��:��!�� srs associados '111e Exrnas. Familias para o grande Baile de Pàscoa 1-que se realizará a 5 çle abril próximo, com início ás

21 horas, nos salões do Clube Ganoinhense, abri
lhantado pela Orquestra Star,

Igualmente' estão convidados os srs. sócios do
Clube; Canoinhense e da Sociedade Esportiva Erval.

Servil á de ingresso G recibo da mensalidade de
fevereiro passado.

'

As mesas poderão ser reservadas a partir de 30

0' 'I'deste mês, na séde provisória.
2x A DIRETORIA -II

..
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