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ercê do esforço, do trabalho e da de icaçao, -,�

� REIO DO NORTE", este brilhante orgão da imprensa �
® interiorana - e porque não se dizer - o Paladino das boas �
� causas, nesta terra de Cal�oinh�s, veQ��nd? toda surte de �
'� 'dificuldades,' comuns aos jornais do interior, completou �
�i ontem o seu 6° aniversario de tão profícua quão fecunda ®

� exístencia. Efeméride, sem dúvida, por demais gra�a, q��r �
® para os seus fundadores, quer para os seus atuais diri- �
® 1 de 't'

\l!l

$ ,g�n.tes e, bem assim, para o. va oraso e ernocra lCO po- �
�. '.

,
.vo canomhense. �

®
®

® À fi_ÓS outros que engatinhamos nas lides da imprensa, ®

,� seja-nos
-

permitido ilssocÍl:lrmo-nos .ao justificado júb�o �
. � que, por certo, enche os corações de todos aqueles que, �

�". " nesta data, vêm coroado de êxito e, merecidamente, co- ®
"_.,, '-, 'f d f ®

.?ii' lhem os rutos os seus es orças. @J
.

" ®" , (ii

�
. O nosso' fraternal amplexo, pois, ao intrépido jornalista ®

'\� Guilherme 'Varela, cuja, vida tem sido urna constante de- �
® dícaçãó à imprensa barriga-verde; ao valoroso idealizador @

® ®
@ e -realizador Agenor Gomes que, pelo seu dinamismo e ®

� argúcia muito tem' contrtbuido para o engrandecimento �
® e progresso desta terra; ao bravo e brilhante jornalista ®
@ @
�fil .Aroldo Carvalho, a cuja i·nteligencia moça Canolnhas já @l

� muito deve e, tenho a intuição, de que ainda muito pode �
� esperar; ao Sílvio Ma,Y:€t;, valoroso expoente da moça gera- �
® ção e da cultura de Canoirrhas e. finalmente, a todos os @,l

� que emprestam ou já: emprestaram' as suas atividades ao ;>, �
@ "CORREfO DO NORTE", desde o eritregador de jornais @l
@ .@
® até o corpo redatorial, como diziamos, apresentamos o ®

� nosso fraternal abraço, augurando futuro brilhante ao não :%
� . menos brilhante semanário do norte catarínense. � .

. � Canuinhas, 30/5/53 �
I .
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��A�LEI DA GRALHA"
O Nordeste do Brasil, em pleno poligono das sêcas, onde

há fôme, mtseria e morte, nasceu da devastação florestal. Outro
ra extensas florestas de páu Brasil cobriam aquela região. E ha

via Shuva'l'l. E havia pão. E havia felicidade. A cobiça e a impre
vidência dos prírneiros povoadores começou a "construir" o de

se rte de' hoje.
Urna a uma caiam as árvores da especie quasi extinta.

Palmo a palmo o deserto ganhava ,terreno, Madeireiros e lavra

dores, hombro a hornbro, atravez gerações, inconcienternente, e:

<.._, xecutavam 'a tarefa de legar à posteridade o deserto e o proble-
ma da estiagem observados hã dois séculos.

.

É simples a explicação. As matas constituem!il proteção
do solo. Onde há matas há humus - essa camada de terra feraz,
permeavel, que absorve e armazena as aguas das chuvas. Des

t,ruida,:a mata pelo lavrador ou pelo industrial da madeira, per
de,'9 '.8'010 a sua proteção. Começa- o trabalho da erosão, Pouco a

pouco a "enchurrada", a agua da chuva, vai carregando o humus,
levando-o para' o leito dos rios e para as baixadas. Deixa de ha-
'ver "armazenamento" de agua é de humidade capaz dé produzir
nova's chuvas, Não havendo camada de. humus o solo não é per
meavel, as agues das chuvas ·correm .velozmente e ocasionam

se�mpre maiores estragos, geram desabament0s. Os leitos dos rios

entuJhaclos de humus têm Í'eduzida a sua capacidade, sobrevem
as enchentes.

Devastadas as florestas de urna extensa região, corno por
encanto o mapa dessa zona é"projetado. no alto, na' altura das
nuvens e aí é levantada uma· barreira, uma verdadeira cêrca de

.

'arame que'-'impede e desyia a aproximação e a formação d-e nu

.
'" vens capazes. de gerar. chuva5,

.
-

Tambem em Canoit:,has o braço do homem . dos madei�
reiros e dos lavradores - está construindo um verdadeir:o deser
to. O trabalho da erosão, decorr�nte da� devastação florestal, não
pode ser observado numa geração. Os filhos dos nossos filhos, ou
os netos dos nossos netos, se cqntinuarmos com a mesma crimi
nosa imprevidência: verão o nosso município incluido noutro po-
ligono das sêcas, conheceri!o df'sertos onde hoje divisamos um

tapete verde.

.

Ano após ano os' nossos lavradores e os nossos indus
triais da madeira aumentam a arca devastada. Só a extinta Lum

.

e'l' abateu e indvstrializuu quasi UM MILHAO E MEIO de pi
n eiros, Se calcularmos o numero de arvores abati,ias pelas de
m

I
is ,serraria·s disserninadas pelo i oterior do_ municipio, chegare

�0S a uma cifra assustaaora. Se nos propusermos a umá estima
tlva sobre a area devastada pelas "coivaras",' pelos "lenheiros",
pelos h.IVradores, q11edaremos estarrecidos.

.

, Todos devastam: Ninguem refloresta. A" pouco e pouco
,"é:'onstruimos" o nosso deserto do SuL.

Só a gralha de plumagem a'lUl e fala estridente supre
pequena parte da nossa imprevidência. A rmazenando o "pinhão"
pa'ra alimentar- se' mezes depois, escondendo-o s.ob um "chachim"
ou núm páu podre, inconcientemeúte, ela'planta mais um pinhei
ro, realizando parte da tarefa que compeieria a tedos .nós�

A despeito de util e 'ülOfeüsiva, a ave que Deus, na sua

. sabe?oria e na sua bondade deu 'ao homem, é impiedosamente'
abatIda por alguns caça�dores exercitando a pontaria ou provando'
o alcance de suas armas. E não- há urna proteção a €ssa espécie
da nossa fauna.

'

.

.

Em bôa hora o Vereador Agenor Gomes,cque c(Jnhecê e

cOmpreende o problema da devastação florestal, ql,le não ignora
(, trabalho anônimo da gralha, apreséntou c.à, Câmara Municipal
projeto de lei visando a proteção a essa ave 'no território do

......municipio) impondo pesada multa aos seus matadores.
,

<' Bem haja o nobre representante do povo, sempre atento
aos probíemàs coletivol . ./

_

Mais do' que uma lei de proteçã'o à especie, a gralha. es
merecer um monumento!

ARo.LDO CARNEIRO DE CARVALHO

tá a
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, Indigência Mental
A Iguem que se esconde sob o

pseudonimo "Escalpelo", numa das

1IItim�� edições do jorn�l :'Barriga
Verde . teceu comentários e fez

acusações da maior gravidade em

torno à Planta Cadastral e ao Pro
jeto de Desenvolvimento Urbanís
tico da cidade.

Indistintamente, foram alveja
dos com as seta!t do ódio, da in

compreensão e da burrice o-sr,

Préfeito Municipal e os incornpa-'
rá veis Engenheiros que presta ram
aqueles relevantes serviços à nos

sa terra .

Envergonho-me de que haja em
Canoinhas um pseudo jornalista
da irresponaabilidade e da idiotice
desse "Escalpelo".
A insopitâ vel revolta força-me

a reagir com veemência fugindo à
linha de ponderação que sempre
trilbámos nestas colunas.

Lavrando meu- solene protesto
contra a inominável agressão, em
presto a solidariedade do "Correio
do Norte" ao Govêrno do Muni
cípio e ao Engenheiro Civil e de
Minas Dr. Victor Dequech, autor
daquele magnífico trabalho que
deu à nossa cidade o lugar de
pioneira entre as suas irmãs de
Santa Catarina.

Presto, aos leitores desta folha
e aos meus conterraneos os se

guintes esclarecimentos:

1°. - O Govêrno do Município,
legalmente, contratou a execução
dos serviços de Levantamento da
Planta Cadastral e Planejamento
Urbanístico da Cidade pela im

portâricia de Cr$ 132.000,00;
-

2°. - O preço por que fOI' con
tratado serviço de tamanha rele-·
vancia é verdadeiramente irrisorio.
Só o despfendimeuto, o patriotis
mo e as simpatias do El;génheiro
Victor Dequech pela nossa terra

permitiriam a execução do servi
ço cujo valor ascende à casa dos

QUINHENTOS MIL CRUZE(
ROS por importancia muito menor;

3°. - O Engenheiro Victor De

quech, formado pela Escola de
Ouro Preto, é um dos mais bri
lhantes e capazes pl'ofissionais ca

tarinenses, em condições de hom
brear·se com as mai.ores autori
dades do Brasil em matéria de

Geologia e Urbanismo;

4°.. O trabalho realizado pelo
Engenheiro Victor Dequech e pe
los seus competeoteA colaboradores
Engeõheiro Rocha Loures

.

e To

pógrafo Isidoro Dequech, satisfez,
plenamente, as suas finalidades e

representa o que de melhor o Govêr
no do .Municipio poderia. obter; .

5° - O contrato celebrado en

tre o Govêrno do Município e o

referido profissional não obedeceu

a "AFILHADISMO", a "COM
PADRIO" ou a "RECOMEN

DAÇÕES", ..
vesos que a UDN

desconhece e repele. Ignoro e ja
mais indáguei .das convicções po
Iítica� d0 Erlgênheiro Victor De
quech; é cunhado do sr. João Se
leme, eminente Secretário do Di
retório Municipal da União De
mocrática Nacl€mal; é genro do
sr. Eliàs Angeloni, 'ex-Préfeito e

influente chefe pessedista de Cris
-ciuma. O Engenheiro. Rocha Lou

. res, 'quallt'ü sei, é membro'd.o Dire-

• • •

Tambem em Bela Vista do Toldo o Diretório Municipal do
PSD vem fracassando semalia após semana. Já houve diversas ten
tativas .para a organização do Sub-Diretório, todas fracassadas.

Depois da desilusão do último domingo, dizem que o Dr. Tar
cisio resolveu promover um. churrasco para atrair incautos que

:

se

rrarn incluídos no Sub-Diretório,

Precavenha-se o cristão novo da atividade partidária. Não �

cometa o desatino de esperar das futuras eleições tantos votos 'quan-
tos "espetos." forem distribuidoa;

•

Você j a foi visitar as obras da ponte sobre o Rio Ca-'
noinhas? Não? Então vá! Retirando-se, quando estiver de cos

tas para o :do,olhe de enfiada pela R ua Coronel Âlbuquerque.
Observe-a atentamente, examine-a. Encorrfrará no final, bar-

.
rando o prosseguimento da via pública, qual uma "Linha Ma
giriot,", o Quartel da Policia Militar lá plantado pela impre
vidêricia e pela inépcia. Tambem o' terreno para a localização
do Quartel· era tão pequeno! Cinco alqueires, apenas cento e

vinte e um mil metos quadrados!
.

.

Será você o "pai da criança"?

.

Sim. O Diretor do jornal udenista local pode provar o que
afirmou sobre fatos que OCORRERAM na eleição do novo Diretó
lia do PSD de Canoinhas.

Não. O Diretor do jornal udenista local não pretende "fazer
chover nu molhado". Nunca pensou em abrir brechas no PSD. Em
nenhum deles. Nem no PSD Machado.. Nem 00 PSD Côrte. Nem
no PSD Oliveira, Nem no PSD budantino.i.

' ,

É inverdade do sr, Albino B�da:rit Não há em Lages,
Tubarão ou Florianópolis .redes de esgoto construídas' no go
verno do PSD. Houve, isto sim, reforço do abastecimento de
agua á Capital e redes d/ag'ua nas outra-s duas cidades, corrs

truiaa� graças a um empresfirno de QUARENTA E CINCO
MILHOES DE CRUZEIROS, a juros de 12%, corrtraido à Sul
América Capitalização e que custará ao p o v o do Estado
quasi o dobro, isto é, cerca de-OITENTA MILHõES DE CRU
ZEIROS! A ligação eléÚica Capivari - Florianópolis foi cons

truída graças a um ernprest.irno de DOZE MILHõES DE CRU
ZEIROS, tamben;t a juros de 12% e negociado 'com a Sulacap.

. O NOSSO ANIVERSARIO
Completamos, com a presente

edição, nosso sexto aniversário.
Sem comemorações ruidosas, sem

aparato, na humildade e na po
breza de quem yiv_e na luta .

O mesmo formato do apareCl
menta. A mésma -linha. O mes

mo objetivo.
, Na medida das nossas possibi
lidades hemos' cumprido a 'razão
de ser do nosso aparecimento - ser-.

vir a nossa terra natal e com ela
Santa Catarina e o Brasil.

Para consolo nosso encontra
mos Canoinhas. neste ano da graça
d.e 1953, prospera e feliz, confian
te no futuro. O municipio que
vivia da industria extrativa· e se

'consumia a si mesmo, está a se

'

transformar. A agricultura ganhou
alento. Incrementou-se a mecani
zação. O trigo é uma realidade
palpitante; o arroz uma grande es

perança. A avicultura um fato con-

tório Municipal do PSD em D
'russanga.

Desfeitas. assim, as maldosas
acusações estampadas no jornal
"Barriga-Verde",' acusações dita-
das pela INDIGENCIA MEN
TAL do art-iculista, convido-o e

aos "ABALIZADOSTECNICOS"
que o orientaram a tirarem a

má:>c&ra e a virem discutir a "ver
gonhosa" Planta Cadastral em pú
brico, apontando as deficiencias, as '

fa.lhas"as imp�rfeiçQes corlstatadas.
Tirem êles as máBca�aR da face

se 'não quizerem que eu os apon-
te daqui.

'

.

Aroldo Carneiro de Carvalho

creto. Fala-se em adubaç.ão� em

reflorestamento, em conservação
do solo. Canoinhas está despertan
do, Marcha para grandes dias .

Nesses seis anos colaboramos -

afirmemos sem falsa modéstia e

sem medo de errar - na transfor
mação cujos efeitos já se podem
observar,Cumprimos o nosso dever.

Com a satisfação do dever cum
prido y�mos viver o dia de hoje1
Circulámos regularmente graças

ao apoio dos "nossos assinantes e

anunciantes; ao estímulo que nos

vem do povo; á dedicação e ao

estoicismo dos bravos rapazes da
"Impressora Ouro Verde 1 tJa"; á
visão e ao tino comercial desse in
comparável Gerente que é Ithass
Se!eme; á eficiencia e ao desin
teresse dos fQeninos do serviço de
entrega domiciliar. A todo,s. indis
tintamente� nessa data festiva pa�
ra nós, o nosso reconhecimento, <:>

nosso abraço Je gratidãú.
A Direção

PONTES DE ONTEM ...
. PONTES DE HOJE ..•

, No desgoverno de Aderbal as

pontes 'do Rio Timbó e do Rio
Canoinhas foram "projetos". No
Governo de Irineu, ambas, ra

pidamf'nte, se "concl:etizam".
No "maraviltlOso" governo peso.

,sedista em tão bôa hora varri
do da admiilistra.ção pelo elei
torado livre de Santa ·Catarina·
a ponte sobre 'o Rio Tim,bó, em
si:i·perestrutura de madeira,· pi-

'

lares qe alvenaria de pedra, cem
"Co'nclue na sa. pagina,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Urna Afronta à Crença
.do Povo Brasileiro

Frei Elzeario ,Schimtt, ofrn
N� quinta feira ultima, às tres

e meia da tarde, foi pronuncia
da, na Radio Canoínhas, uma

conferencia por um pregador da
seita protestante «Testemunhas
de Jeová».

A tese nuclear dessa confe
rência negava, peremptoriamen
te, a imortalidade dó alma hu
mana, com sendeiradas de so

fismas, a pospêlo desentranha
dos de citações anfigúricas e

capciosas da Bíblia, em arrerne

dos caricaturais de bizantinice.
E aí está o decantado «livre
exame» da Biblia: «Testemunhas
de Jeová» é APENAS UMA das
600 e tantas seitas que o Pro-

" testantismo abrolhou nos Esta
dos Unidos! O que uma afirma,
a outra nega. Levariamos a ex

cesso o nosso protesto, se qui
sessernos entrar nos detalhes
não só da linguagem arreveza

da e do péssimo português de,
que se serviu o «reverendo»,
mas ainda - e é isto que inte-

,
ressa - das tarouquices contra
'a Lógica, que afinal de contas
é o portal da Filosofia. NÓs
protestamos, ao menos em no

me da esmagadora maioria da
população católica de Canoinhas,
entre a- qual há muita gente
que leva a sério a sua Religião,
protestamos contra essa sofisti
cação ignara e palurdia, que
num ataque de fronte, negando,
por cúmulo, não ser sectário,
nega a imortalidade da alma,
um dos dogmas principais da
nossa Fé. Sendo esta' 'Fé a do
povo brasileiro, nós ouvimos na

quinta feira, dia 21 de maio,
proferida na Rádio Canoinhas,
em nome .da <Iiberdade de pen-'
sarnento», uma afronta lisa ao

povo católico! Os missionários e'

sacerdotes da Igreja
-

Católica,
. os 'que vieram nas caravelas de
Cabral e aos quais o povo bra
sileiro deve o que tem de me

lhor no seu patrimonio moral.
estão procurando catequizar o

nosso povo �A RELIGIÃO DE"
LE; e se ninguem mais o faz,
assiste ao menos a êles o direi
to, em nome de seus méritos
em prol da nacionalidade, de
protestar contra esta seresma

de, Biblismo arbitrário, que 0/
Protestantismo yankee nos está
impingindo, numa nababice de
dólares a rôdo, que mais bem
seriam 'empregados em campo
mais positivo da «Boa Vizinhan
ça». Não é disso que necessi
'tamos!

E aqui está nosso protesto
firme de brasileiros!

EDITAL
João Baptista de Góss, escri vão

de Paz do Distrito de Paula Pe
reira. Comarca de Canoinhas,
Santa Catarina.

. Faço saber· que pretendem ca

sar-se: Felicio Kschiohinski e Bran
dina Schimborski. Ele, solteiro,
operaria, residente em Valões, des
te Estado, onde é 'nascido 1 de
maio de .1928, filho de Felicio
Kschichinski e de Maria Fachank.
Ela, solteira, doméstica, residente
neste ,Distrito, nascida em Rio
Pretinho, desta Comarca, a 30 de
agosto de 1933, filha legitima de
Martin Schinborski e de Barbara
Zorek Schiuborski.

Quem souber de algum impe
dimento acuse-o na forma da téi,

P._ Pereira, 19 de maio' de 1953.

JOÃO BAPTISTA DE GÓSS

vr

EDITAIS
jQsé Maria Furtado Primo,

Escrioâo de Paz e Oficial do
Registro Civil do Distri-to de
Major Vieira, Comorca de
Canoinhas .

Faz saber qUI! pretendem
casar:' AMANDIO RIBEIRO
SIMÔES 8 MARIA SAN"
TANA. Ele, natural deste Es
tado, Canoinhas, onde", nas»
ceu aos 2 de março de 1894,
lavrador, oiuuo, residente e

domiciliado neste distrito, fi"
lho de Manoel Pibeiro Simões
e de Maria Luiza Lisbõa, am
bos falecidos, Ela, natural
deste Estado, Canoinha sj on»
de nasceu nó dia 29 de ou
tubro de Ig32, doméstica, Sól
teira, residente e domiciliada
neste distrito, filha naturat
de Julio Santana, residente e

domiciliado neste distrito e

de Fermina Rodrigues,já fa
lecida.

Faz saber que pretendem
casar: ANTENOR HACK e

ELIDIA j3EATRIZ: Ele, na
tural deste' Estado, Mafra,
onde nasceu no dia 11 de de
zembro de 1913, lavrador,
solteiro, residente e domicilia
do neste distrito, filho de Da
masio Hack, residente e do
miciliado neste distrito e de
Luiza Ruthes, Já falecida.
Ela, natural do Estado do
Parand, onde nasceu no dia
5, de agosto de 1916, domés
tica, solteira, residente e doe
miciliada neste distrito, filha
de José Hack Sobrinho, já

, falecido e de Lsabel Krauss,
residente e domiciliada neste
distrito.

Apresentaram os documen»
tos exigidos pelo Art.,I80 do
Codigo Civil Brasileiro. Se
alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimen
to legal, acuse-o pura fins de

MINISTÉRIO DA GUERRA

14a. DELEGACIA DE RECRUTAMENTO

EDITAL
I - Devem comparecer na De

legacia de Recrutamento, anexa a

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, os cidadãos abaixo discri
minados, afim de retirarem seus

certificados de reservista ..

II - Os' certificados não pro
curados no prazo de 30 dias, se

rão devolvidos à 16a, C. R.

Eurides Duarte Pequeno; Ni
valdo Soares; Henrique Emilio
Prellwitz; Harold Kopp; Donalti
no Sampaio; Bafael Bay; Izaltino
Pereira; Albino Feldemasn: Leo
nidas Voigt; Ricardo Gurzinski;
Wigando Scholze: Abi Belem; Leo
poldo Kraus; Antonio da Silva;
Pedro Burdinovic; Deamiro Soa
res; Pedro Ribeiro; Estanislau Ka-

VENDE�SE
A maquinária e instala
ções completas de um

moinho de cereais com

pedras francesas e 1 can

giqtreira, tudo em perfei
to estado de conservação

e funcionamento;

Tratar nesta :Redação ou

nas Iridús tcias Tricolin.

roleski: José Sudowiski; Pedro Co
laço; José Soares de Almeida;
Bruuislau Padeski; Nicolau Oracz;
Augusto Carlos Padilha; João
Sarit'Ana: Miguel Thomaz Theo
dorovitz; João Gusinski; Hercilio
Hack; Bronislau Vuicik; Antonio
Hu-hinski: Anacleto Pires de Li
ma;' José Lino de Souza; Carlos
Navalski; Vitor Alves Corrêa;
Darci Rocha; Willy Bo-lIauf; Af·
Ionso Grcsskepl:' Alfredo, Alves;
Homalino Silveira; Bertoldo de
Paula Padilha; Acilio Cezario da
Rosa; Alfredo Gouçalves dos San
tos; João Goestemaier e Miguel
Marão BeciJ.

Canoinhas," 20 de maio de 1953.

CARLOS NOGUEIHA
2°, Tte. Del. D. !'l.

Agradecimento
Levada pelo mais profundo

reconhecimento sirvo-me ,dos

jornais desta cidade para tor

riar publico e manifestar os mais
sinceros agradecimentos, em no

me da docência e pais de alu
nos beneficiados, às distintas
damas da diretoria da L, B. A.
de Canoinhas, sras. Gertrudes
C. Carvalho, Pearl Procopiack
e Maria de Lourdes Cubas, que
presidiram e efetuaram a entre

ga de 158 capas aos escolares
necessitados do Grupo Escolar
"Almirante Barroso", bem como

ás D. D. autoridades e sras, Li
li N, Perdigão e Divair Z Car
valho que tornaram parte ativa
neste altruístico e benemérito

gesto de solidariedade humana.

Canoinhas,21 de maio de 1953

Natália Bojarski
DiretoraEscrivão

<:�

direito. E para constar e che
gar estes ao conhecimento de
todos, lavrei os presentes que,
serão afixados no lugar de
costume e publicados no jor»
nal «Correio do Norte», da
cidade de Canoinhas.

Majo» Vieira, 22 de maio
de lY53.

José Maria Furtado Primo
Oficial do Registro Civil

$��������������������ifd!���'������
$ �,
$ �
$� �

� R A N Yi
� �
� �
$ �

.� RUA PAUL-A. PEREIRA �
� '�

� F O N E, 1 O 6 �
� �

� � Bdr Sorveteria - Restaurante, Padária �
$ �

� P O N T O. ,'D E O N I BUS �
$ �
$ �
_� �

l

S Erna Berta A. Maerscbner �
�, �
� . �

�, A.visa ao público em geral, que o �

�BAR· GUARANYé
$ �
� �

. está novamente �$ �

$ �

�' funcionando sob sua Direção �.
$ ,�
� �
�������������������������������
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Ano 7 - CANOINHAS - S. Catarina, 30 de Maio de 1953, N. 256

Sociedade Beneficente Operária
Balanço Geral encerrado em 15 de maio de 1953

ATIVO
DISPONIVEL
CAIXA

./

8.243,00
'

8,243,00
--,--

102.068.70
L150,00
13.553,00
21.651,20
4.300,00
1.540,00 144.263,80

7.000,00

20.485,20

20.000,00 47.485,20

200.000,00

142.191,00

47.493,20

8.103,70

6.152,00 403.939,90
603,931,90

Numerário existente

C/CORRENTES
Depósitos nos seguintes estab, de crédito:
Banco N. do Cornéréio - Dep. Populares
Banco N. do Comércio - Dep. á disposição
Banco' N. do Comércio - Cf Limitada
Banco "INCO'.' - Dep. Populares
Caixa --Econômica Federal
Outros devedores em c/corrente

REALIZAVEL
TITULOS A RECEBER
Saldo desta conta

'l'ITULOS DE CAPITALIZAÇÃO -

. Saldo desta conta
BONUS ESTADUAIS
Saldo desta conta

IMOBILIZADO
TERRENOS
Valor de 4 datas urbanas

MATÉRIAL DE CONSTRUÇÃO,

Existente rro páteo é em depósito,
SÉDE PROVISÓRIA

pago

Custo conforme documentos comprobatórios,) -'
CANCHA DE BOLA0
Idem, idem

MÓVEIS E UTENSILIOS
.. 'Salvados do sinistro e adquiridos

TOTAL "ATIVO"

PASSIVO
EXIGIVEL
AÇÕES
Saldo a resgatar

NÃO EXIGIVEL
PATRIMÔNIO
Saldo desta conta

RESULTADOS
LUCROS E PERDAS
Resultado líquido verificado desde 15 de
maio de 1952 a 15 de maio de 1953

TOTAL "PASSIVO"

3.200,00

529.351,80

71.380,10
603.931,90

ROLF WALTER
Presidente

JORGE SCHWARZ
1°. Tesoureiro

O Conselho Fiscal:
Deodato de Lima - Antonio Burgardt - Antonio Dias

Demonstração da Conta de "LUCROS E PERDAS"
Encerrada em 15 dei maio de 1953

de Mensalidades
de Aluguéis
de Juros e Descontos
de Subyeriçôes
de Festas
de Donativos
de Rendas Diversa�

407iO,00
4.000,00
4.13.7,40

48.70'0,00
11.684,90

'

150,00
9.305,00

a Música
a Telefone e Telégrafo
a Despesas Sinistro
a Publicid�de
a Material d� Expediente'
a Auxilios '

a Comissões
a Despesas Gerais'
Lucro líquido verificado desde 15 de

maio de 1952 a IS de maio de 1953
SOMAS

22.800,00
1.778,80
6531,40
2.037,00
1.518,00
720,00

,4.101,00
7.881,00

71.380,10
118 '747,30 ] 18.747,30

ROLF WALTER
Presidente

JORGE SCHWARZ
l°, Tesoureiro

O Conselho Fiscal:
Deodato de Lima - Antoni'o Burgardt - Antonio Dias

Juiz: Foi o sr. Leonel Barce
los com r�gular atuação.
Na preliminar jogaram os

quadros do Caxias e Palmeiras,
vencendo o primeiro pelo esco

re de 2 tentos a 1.

x-x-x

AMANHÃ A 3a� PARTIDA

Pela terceira vez este ano,
estarão em luta amanhã na bai
xada, Canoinhas x Ipiranga. De
pois dos seguidos ernpa tes, mais'
ainda empolgou nossos meios
esportivos, pela realização" des
ta sensacional partida. Quem
vencerá? Canoinhas, Ipiranga ou

haverá novo empate; é o que
veremos amanhã a tarde nessa

memorável peleja.
x'x-x

OSVALDINHO VOLTARA
O lépido atacante que domin

go ultimo, 'vestiu li jaqueta al-
'vi-rubra e que atualmente está
servindo o _Exér'cito em Porto
União, está de malas prontas
para retornar ao clube de seu

coração, Fala-se.que já nos pró
ximos

<

dias 'o Canoínhas pode-'
rá contar com o concurso des
se grande craque.

Escreveu CHIQUINHO

ULTIMO FAN'TASMA
CASTRO �LVES

Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso
Que te elevas da noite na orvalha-da!
Tens a face nas sombras mergulhada .. �

Sôbre as névoas te libras vaporoso ...

Baixas do Céu num vôo harmonioso! ...
Quem és tu pela e branca desposada?
Da laranjeira em flôr,' a flôr nevada
Cerca-te a fonte, ó ser misterioso! ...

Onde nos vimos? És doutra esfera?
'És o ser que eu busquei do sul ao norte? ...
Por quem meu peito em sonho desespera?

Quem és tu? Quem és tu? ,.. És minha
És tu o ideal que est'alma espera!
És a gloria talvez! Talvez a morte!...

-----------Ik®e.�En....----------

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

DIA I: - A sra. d. 'Maria
de Lourdes, esposa do sr. Bru
no Hugo Co lodel; o garoto
Hugo Hoffmann; a sra. d.
SeU, esposa do sr. Johanes
Rothert; sr. Miguel Dimidiuk,
DIA 2: " o jovem Nei Cor,

deiro, filho do sr. Antonio
Cordeiro; o snr. Bernardo
Wendt Segundo/ Laureei, fi,
lha do sr. Carlos Mülbauer.
DIA 3: - o sr, Tales Tran

coso,· a srta. Zelia, filha do sr.

Luiz Tack; srta. Maria Edy,
filha do sr. Augusto Sabatke.
DIA 4: : 51!r. Antonio Mar

tins de Oliveira; Maria fora
cy, filha do sr. Honorato B.
Pacheco.

DIA 5: - os srs. Rupprecht
Locffler e Walter Witt.,
Aos aniversariantes da se

mana, nossos parabens e pe,
renes votos de felicidades.

-

NASCIMENTO

sorte!

Nascimento
Engalanou-se' dia 25 do

mês em curso, o lar [eliz do
sr. Adir F. Prohmann e de
sua exma. esposa d.qrmgard,
COm' o nascimento de uma

linda garota.
-

As novas canoinhenses bem
como aos seus paPás os nos

sos parabens,

CASAMENTOS

Esta em (esta Q lar do dis
tinto casal sra. Nilda JIf snr.

Edgard A. Mayer, com o nas
cimento de 'uma robusta ga
rota, ocorrido dia 23 rio cor
rente.

NUMA PELEJA S}<�NSACIONAL VOLTARAM A EMPATAR OS TRADICIO�AIS �DVERSARIOS
DO NOSSO FUTEBOL - ° a 0, O FINAL DO PRELIO .: NO�AS DIVERSAS

Dando pyo:;;seguimento a sé- so futebol. Ainda desta vez, não tava o Ipíranga corno provavel
rie «melhor de quatro», tive- apareceu um vencedor, terrni- vencedor, pois contava desta \

mos domingo mais uma atraen- nando a partida com um ernpa- vez, com o concurso dos gran-
te peleja entre Canoinhas e Ipi- te em branco. Antes de ser ini- des azes Pavão e Lacava, sen-

ranga, os velhos rrvais do rIOS-
'

ciado o prelio, a maioria apon- do. que o Canoinhas não pode-
ria contar com a presença de
Adão, um dos grandes esteios
do quadro que achava-se ado
entado. Mas com o inicio do
prelío viu-se desde logo que o

alvi-rubro dificilmente deixaria
se abater 'pelo seu grande rival,
notava-se a velha fibra nos co

mandados de Lolongue," que lo-
go equilibraram a partida. Assim
terminou a primeira etapa sem

que 'nenhum demonstrasse su

perioridade no marcador.: Toda
via" o Canoinhas marcou um

tento logo aos primeirós instan
tes do prelio, mas o juiz anu

lou-o acusando impedimento do
avante Acacio. Sórne.nte no fi
nal da segunda fase, os alvi ce
lestes lançaram se desesperada
mente contra a meta guarneci-
da por Waldo, em busca de um
tento salvador, todavia lá esta-
va o sexteto canoinhista, que
neutralizava todas as investidas
dos avantes ipíranguistas. Foi
nesses momentos de pânico pa
ra os alvi-rubros, que despon
tou a figura impressionante de
Waldo, voando de um lado para
o outro e agarrando tudo. Assim
chegamos ao final sem que a

contagem fosse aberta, resulta
do bastante justo, tanto para
um como para o outro. Na ver

dade o Ipiranga 'teve melhor
,presença na cancha, mas o Ca
noinhas soube defender-se ga
lhardamente .nos instantes mais
amargos da partida. Pelo que
vimos dorr.ingo, este ano 'será
muito difícil o «Maior» vencer

o «Moleque travesso».

Quadrosr-
-

Canoinhas: Waldo,
Ivo e Salvador; Chiquinho, Ten
sini e Roberto (Lineu); Pedri
nho, Lolongue, Osvaldinho, Aca
cio, (Pery) e Ruy .......

"
Ipiranga: Bode, Ricardo e Ca

margo; Egídio Marinho e Pedri
nho; Lacava, Lazinho, Pavão,
Sava ie Irajá (Fioleck).
_

Renda:' Chegou a cifra dos
Cr$ 6.000,00, considerada mui
to' boa.

Realiza-se hoje, o enlace
matrimonial da srta. Selma,
filha do sr. Capitão jubal
Coutinho, comandante da 3a.
Cia. da P. M. e sua exma es",

posa d Diva Coutinho, com
o sr. Clementina E. Pieczar»
ka, operoso Tesoureiro da
'Prefeitura Municipal.

Tribunal do Juri
.

O Doutor 'LOURENÇO RO
LANDO MALUÇELLI, Juiz,
de Direito da Comarca de
'Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na' forma da lei, etc. <

FAZ SABER que, não ha
vendo processo preparado para
julgamento na próxima sessão
do Juri, fica sem efeito a con-

Unem-se hoje pelos laços
matrimoniais, a srta. Nilda,
dileta fi-lha do casal Ana;' Teo
doro Humenhuk, industrial
canoinhense, com o sr. Wer:
ner Walfrido Richter, ex-fun
cionario do Banco Inca.

Aos novos casais, bem co

mo aos seus progenitores, a,
tn esentomos nossos cumpri
mentos e desejamo-lhes pe-
renes felicidades., ,

A Marcenaria de
"

�Oabriel Niedzelski

Agradecimentc
A Familia Ispfair;' vem, por- este meio, ex

ternar seus agradecimentos aos distintos facul ta
tivos desta cidade, e ao público em geral, ipela
delicada assistência que dispensaram ao iriesque
civel pai, sogro, avô é bisavô

TANUS ANTONIO ISPHAIR
falecido dia 17 do corrente, tornando este agra
decimento extensivo a todos que acompanharam
o enterro e assistiram à Missa de 70• dia.

A todos sua eterna gratidão.
Canoinhas" 30 de rnaio de 1953.

.aceita encomenda para qualquer quantidade de esquadrias
para portas e janelas - Preços sem concurrencía

Rua 12 de Setembro defronte, á 'Fábrica de Xaxim

....I _ mm � .

EDITAL

3x

vocação dos jurados feita para
.

o dia vinte e oito (28) do cor

rente mês, ás 11 horas. E, para
que chegue ao conhecimento de
todos, mandou expedir o pre
sente edital que, será afixado no

lugar de costume epublicado na

forma da Ieí:' Dado -e passado
nesta cidade de Canoinhas, 80S
18 'de maio de 1953, Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Silva., Es
crivão, o escrevi.

O Juiz de Direito
Lourenço. Rolando Malucellí
Está conforme o original e

dou fé. Data Supra ..
O Escrivão: Zeno Benedito

Ribeir� da Silva.
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CORREIO DO NORTE

, ..

"

30-5-1953

FUBA' E ÇANGICA' �REF.RAM SEM�RE. 'F",,'L"'O'Fabrico higienico e esmerado -:- Pedidos pelo Telefone 139

Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda' de Bicicletas, Peças e Acessórips

Cai�a Postal, 93 - CAHOINHAS - Santa Catarina'

::::::�:::::::::::::::::::::::::�::.=:::::=::�=:=:::::I=:::::::::::::::::=:::::�::::::::::::::::::::
.. ..
o o
� "
" "

ii Dr. Aristides Diener ii
- "
" "
" -

55 CIRURGIÃO DENTISTA as
o �
U� ••
- "
" "

ii Ridos X ,., Pontes t�oveis e Fixas ii
" o
o "
.. ..

ii Déntaduras Anatotnicas ii
" "
.. ..
.. ..
.. -" ..

ii Rua Vidal Ramos ii
"" ...

ii CANOINHAS SANTA CATARIN,� 55
- �"
Bit >

••
• 11: ••

:I��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::;::l::::::::::::�:::::::::::::::�_::;:

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

I
�....----------..----.....--------------------

Cinurgia e Clínica Geral -- Tratamento pré-nupcial e
pré-natal -- Especializado em doenças de crianças

,

Consultório anexo à Farmácia Machado - Residência à
Hua CéI. Albuquerque - Fone 288 - Canoinhas - .S. Catarina

DR. S.AULO CARVALHO
Advogado

,>

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

Canoinhas , S. Catarina

Para seu TRANSPORTE:
SIRVA':'SE DE QUEM QUIZER ...

,-

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora . Wolfram Ltda.

SÃO, PAULO
C. Campos, 272
� 'I'

Fone - 9-66-55

CANOINHAS

F. Schmidt, s/n
Fone - 112

,Servimos bem para servir sempre iJ.

Dr Arolde Carneiro de Carvalho
ADVOGADO'

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

............•...

Inventários, cobranças, ..
contratos e outras causas

"cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho N afuralísações e titulos declaratorios.

Causas. Criminais.
�...�........••..• '

'.\

Escritór-i� � residencie :

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

Acaba de receber novos

figurinos, bem como a

mostras" de trajes para
inverno

I O A
üstna Metalúrgica

JOINVILLE -:-
----__- ..1-------

J o i nv,ill e S. 4.
Santa Catarina

-

FABRICAriTES DE: Tornos Mecânicos de Bancada.« Tornos Mecânicos de
Precisão, tipo pesado � Plainas Limadoras -'Martelos Mecân�os - Máquina de
Furar, de coluua - Ventiladores para forja de ferreiro - Ventiladores Aspira
dores v Bombas de Diafragma - Bombas a Vácuo - Caldeiras e Autoelaves _

Instalações 'para Olarias - Máquina pãra cíltndrar selas - Chapas para fogões _

Formas para fabricação de tubos de concreto - Engenhos de Serra Horizoníal
e 'I'issot - Tesourá Guilhotina. para madeira compensada - Tesoura Guilhotina'
para chapas de aço doce - Desfolhadeira para tóros - Afiadeiras Automáticas _

Moinho Batedor - Furadeiras Rápidas - Máquinas para cortar forragem - Moen
das de Cana e qua!quer tipo de Máquinas sob orçamentos e desenho.

Representante nesta Praça

J. v ô r te

"

29x3

Rua Vidal Ramos, 33 . Foue,,125
CANOINHAS - S. CATARINA

Vende-se
.

Um bungalow novo com

uma data e meia de terre

no; todo cercado, situado no

prolongamento da Ivua Ma

-jor Vieira, dent-ro do qua-
dro urbano. Ix

Informações -nesta redação,
. ou com o sr. Nestor Novak,

LINfiERIE ETAM
de fama mundial'

.
-

'

distribuidor exclusivo

CasaErlita

Vende-se
Uma casa de material situa
da á Rua Vidal Ramos.

, Ver e tratar na Casa Pro-
-

gresso, com o sr.

Eduardo Klodzinski. Ix

Seja econornlco
e taça suas compras na

Casa ErlitaUm pres�nte ' .. ,

)

.comprado na-

Casa Erlifâ
.

sempre agrad�,

Novamente aberta a com

pra de Xaxim em tronco.

Paga-se ótimo preço, ,'Cr$ ,

4.00 por metro corrido 'no
páteo <do fábrica.

Bitola mínima 25 cm.

na ponta mais fina. Me
lhores informações na Fá
brica de Vasos de Xaxirn,
a rua 12 de Setembro ou

rra Casa Vitoria, a rua

Paula Pereira.

Vende-se uma bicicleta' pa
ra moça, marca Hermes, em
perfeito estado de conserva
ção. Tratar nesta redação.«

VENDE-SE
Um motor V8 completo em per

feito estado de conservação.
Tratar com os srs. Alvin Wagner,
João .Seleme ou Ernesto Greipel.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita
Para seus anuncios?

CORREIO DO NORTE

Vestidos bons! Vestídos-bo
-nitos! Ves titios baratos!

,

t .

sempre na

·Casa Erlita

,RENNER
A BOA ROUPA

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Vista-se de acordo com

a estação, escolhendo
aqora o seu traje

de inverno'
a

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

.

Caixa 'Postal 97 _. Fone 298

CANOINHAS

ATENÇÃO'

ALU�JJNIO
bom e b,arato
sempre na

. e(L�a, �t,lita

.
.�

"
-

'"

'Roupa suj�_;!J ;. .
.};!'

,

So c��b�;,'TupYl
Bicicleta

••••••••••••••••• E'I!I •••••••••••••••••••••••••••••11." •••••D••••••••• 111 •••••• ID ••• o8DO"__1'I _1I2A II IIIIII.'U". II •• ,.;

:: •• � " •••••••••••••• .,••••••• aa •••••e •••••• 11 " s.,; ••_•• 11111111 ••••.II •• II.IIl�ellllll. iII.�. E 1I!5.
" "

ii Bánco lnd. e com, de Sta. Catarina SIA �i
.. ..
u. ."

:: Matriz: ITAJAI Enderêço talegrafico.. «, I N C O» ;: .

.

ii Tsxas de Depósitos - ii
� �

�i COMIAS OE MOUIMEIliO ii
•• A Disposição "'- 2%a. a. Com aviso de 60 dias 4%a. a, ..

ii Limitada 3%a. a.
" .",,, 90 " 4:1f2%a, a. ii

ii Particular 4%a. a.
"" izn " 5%a ... a. ii

:� Limitada Especial 41f2%a. a. Prazo Fixo. 6 mêses 51f2%n. a, ::

ii "- Prazo Fixo 12 mêses 6%a. a. i:
S;' DEPOSITOS POPULARES 5% - RETIRADAS' LIVR�S ii
� , -

:: Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R Major Vieira iS
::
Ab "I'"

.

h I ::
ii rô uma conta no nco e pague com c .equei ii
i!••.. -

.D•• I!III " II:I••« " •• I"II •••, ,••• 111•••••••••••••••• �•••••••R.II.&I•• fII •••••••••• :·:
.e.•.'_S••• 1.!'SIíII••• iRa: Ioi ••••••••••••",c•••••••••••••••••••••••••••••,.:""••••:•••••• II.�. ".. 11 .

AtençãOI Srs. Criadores] Produtor�sl lavradores e Industriais
A AssoCiação Agro-Avícola Norte Catarinense, marcou para' o� dias 5, 6 e 7 de -Setembro p. futuro, a realização da la. ,EXPOSIÇÃO AGRO

'f>....VICOLA, nesta cidade. :,- Espera esta Associação o apoio destas nobres e valiosas classes" para que seusprodutos sejam expostos nas referidas datas.

Demais informações e registro dos expositores, todos os sábados; das 15 ás 16' horas, com o. Secretário Sr. Alfredo' Garcindo, em sua residência,
, t,

a rua 6 de Dezembro nr. 13, nesta cidade.. ""'

Na
. Relojoaria Suissa

de Guilherme J. A. Souza
v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, alio:

, �

anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

.
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DECRETO DE 18-3-1953

O sr. Benedito Terézio de Car�

valho Junior, Prefeito Municí
pal de Ganoinhas, Estad-o de

Santa Catarina, usando de suas

atribuições, 'resolve:

NOMEAR, para estágio pro-
batório, "

D-e acordo com o item II,
do artigo 15, do Decreto-Lei
n. 700, de 28-10.42,

ANGELINA SOBCZAK, pa
ra e-xercer o cargo de Regente
do Ensino Prima rio, padrão L,
do Quadro Unico do Município,
na- Escola de Lageado, distrito
de Felipe Schmidt, a contar de
16 de março de 1953.

Prefeitura Municipal de 'Ca

noinhas, 18 de março de 1953.

Benedito Terezio de Cai valho
.Juníor - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

PORTARIA DE 25-3-53

O sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de 'suas
atribuições, resolve:

CONCEDER LICENÇA, em

prorrogação,
De acordo com o Decreto

Lei n. 700, de 28�1 0-42,
a ALBINO R. BUDANT, o

cupante do cargo de Contador,
padrão Z2, do Quadro Unico do

Municipio, 'pór sessenta dias,
para . tratamento de saúde, a

contar de' 25 de março de 1953,
com vencimentos integrais.

. Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 25 de março de ] 953.

Benedito Terezio
'

de Carvalho
Junior - Prefeito.,

Osvaldo F, Soares - Secretario

DECRETO DE 25�3-53
O sr. Benedito Terezio' 'de

Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, -resolve;
SXONERAR
De acordo com o paragra

fo L, alinea a, do artigo
.

92,
do Decreto-Lei n. ·700'1 de
28-10-1942,

. NANCY RAUEN ROl\{h\IS,
do cargo de Professor Comple
mentarista, padrão J, do Qua
dro Unico do Municipio, com

exercício .

na Escola Mixta de
Palmital, a contar 'de 1. de mar

ço de 1953.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 25 de março de 1953.

Benedito' Térezio de Carvalho
Junior - Prefeito

. Osvaldo F. Soares - Secretario

PORTARIAS DJ<j 26-3-53
. "

O sr. Benedito Terezio d�
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Cancinhas, no uso

de suas atribuições, resolve:

DESIG�A:R:
De acordo com ° ai-tigs a9,

.

do DecretoLei n. 700; de 28-10·42

,SUZÀNA M, DO PRADO, pa
ra substituir o professor Fide
lís Carvalho do Prado, regente
da Escola Mixta Isolada de Gra
lha, durante sessenta dias, a

contar de- 23 de março de 1953,
com .' a gratificação diária de
Cr$ 16,00. r

.

""

CONCEDE'R LIC�NÇA
De acordo com o artigo 15'5',

do Decreto Lei n. 700 de 28--10-42,
a FIDELIS CARVALHO DO

PRADO, ocupante do cargo de
Professor, padrão I, do Qua
dro Unico do Município, com

MUNICIPAL
exercício na Escola Mixta de
Gralha, por sessenta dias, a con

tar de 23 de março de 1953.'

Prefeitura - Municipal de Ca
noinhas, 26 de. março de 1953.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

reia, distrito da Séde, a contar
de 2 de março de 1953.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 31 de março de 1953.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

Benedito Terezio de Carvalho J

Junior' � Prefeito
Osvaldo F. Soares - Secretario

DECRETO de 6-4-53

O sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito -Mu
nicipal dE Ca n oinhas, no uso de
suas atribuições, resolve:
NOMEAR, interinamente;
De acordo com o item IV,' do

artigo 15, do Decreto- Lei n.

700, de 28� 10-42,
-" ",

INES VErGA, pára exercer o

cargo de Professor Auxiliar, pa
drão G, do Quadro Unico do

Municipio, na Escola Mixta Iso
lada de Carnpininha, distrito de
Tres Barras, a contar de 6 de
abril de 1953.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 6 de abril de 1953.

Benedito Terezic de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

DE.cRETO de 31-3-1953

O' sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições, resolve:

NOMEAR, 'interinamente,
De acordo com o item IV, do

artigo 15, do Decreto- Lei n. 700,
de ,28-'10- 42,

ADILIA NEPOMUCENO AU
ERBACH. para exercer o cargo
de Professor Auxiliar, padrão G,
do Quádro Ur.ico do Municipio,
na Escola Mixta Isolada de Se-

PORTARIA de 6-4-53

O sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas, no uso de
suas atribuições, resolve:

DESIGNAR:
. De acordo com art. 89 do De

ereto-Lei n. 700, de 28-10-42,

GILBE,RTO d'AQUINO FON
SEr:A, ocupante do cargo de
Escrituraria, padrão U� para
substituir o Contador, sr. Albi
no R Budant, durante 60 dias,
a contar de 25 de março de 1953 ..

I Prefeitura Municipal de ea-

noinhas, 6 de abril de 1953.

PREFEI'TURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS'-
�

Balancete da Despesa Orçame'ntaria. referente ao mês de Abril de 1953

Código
Local ·TITULOS

8 94'2
9
9 O
9 00 Pessoal fixo
9 00 t Aposentados
9 00 2 Funçionarios -em disponibilidade , '

9 2 INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
9 24· Despesas diversas

.

. .)
9 24 Restit. de irnp e t;:xas de exercicios .encerrados

"

9 3 ENCARGOS, TRANSITÓRIOS
9 30 1 Pessoal fixo - _J
9 30,1,; "'Para substit'büção ,de funcioná;ios e extranumérá-

rios Iícéncíados
9 31

- Pessoal variável
9 31 Para admissão de extranumerários
9 34 Despesas, diversas -e

9 34 Construção de prédios escolares e aquisição dos
• t

. respectivos terrenos
9 34 2 Coristrução de casas populares
9 34 3- Salário )�mília -

9 A 41 PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
POR ACIDENTES

9 44 Despesas diversas
�

9' 44 1 Seguro contra acidentes no trabalho
9 44 2 Seguro de bens moveis e ímoveís
9 8 .. � � SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIÓS
9 84 Despesas diversas
9 84 1 Contribuições a institutos de aposentadorias,

L: B. A. e S. E. S. I. ,

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

I

9' 84 2
,9 '84 3

Emolumentos ou custas Oficial Registro Civll e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui
ções

.

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
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 Àlinor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão áVva e filhos menores de Agostinho r. de Lima
Pensão a João Florentino de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

.

9 84 4
9 84 5

9 84 6
9 9
9 94
9 94

9 '94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 5
9 94 6
'9 94 7
9 94 8

..

Cr$
Restos a pagar de 1952

SOMA CR$
Saldo para Maio

_SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesouraria
No Banco "Inca"

RESPONSAVEIS
Nas Intendencias

FUNOOS VINCULArDOS
No Banco N. do Comercio
No Banco 'jINCO'" ..

'

.

Na Tesouraria' -

. ,�

DESPESA ORÇAMENTARIA

. Antecíor. '1 Do mês I Total

Canoínhas, 30 de abril- de 1953

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

4.740,00
.6.300,00

1.580,00
2.100,00

6.320,00
.
8.400,00

75,00 75,00

600,00 600,00 1.200,00

15.451,2(l
4.659,20

19.740.,00

77.779,70
3.556,00
6.330,00

93.230,90
8.215,20

�26.070,oo

940,30
_
940,30

3.21,0,70 4..465,50 7.676,20
481,50 481,50

2.000,00 6.000,00 8.000,00
22.000,00 22.000,00

10.000,00 10.000,00

90,00 240,00 330,00
6507,40 4.950,00 11.457,40
1.500,00 500,00 -2.000,00
1.500,00 1.500,00
1000,00 1.000,00 2.000,00
1.500,00 500,00 2.000,00

370,00 370,00
30,00 30,00

52l.511,60· 353.143,00 874.654,60'
199.307,70 106.948.10 30Q.255,8o
720.819,30 460.091,10 1180.910,4'0

233.245,30
1414.155,70

191.780,50
\' 885,30

-40.579,50
.
233.245,3(;)

10.288,80
60.7'll6,'7-0 -

'19.43'4;00-
90.509,50

Diretor da Fazenda

DECRETO de 9-4-53

O sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu-.,
nícipal de Canoínhas,' usando
de suas atribuições, resolve: ,

EXONERAR
De acordo com o paragrafo

1., alínea a, do art. 92, do de
creto-Lei n. 700, de 28-10-42,
JOAO FRANK, do cargo de

.Professor, padrão I, do Quadro
Unicó do Municipio, com exer

cicio hã
-

Escola Mixta Isolada
'de Serraria Davet, a contar de
1. de abril de 1953.

Prefeitura Municipal .de' Ca
noinhas, 9 de abril de 1953 ..
Benedito Terezio de Carvalho

Junior - Prefeito
Osvaldo F. Soares - Secretario

DECRETOS de 13-4-53

O sr. Benedito' Tsrezío de
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, usando
de suas atribuições, resolve:

NOMEAR, interinàmente,
De acordo com o item IV, dei -

-

artigo 15, do Decreto-Lei n,

700, de 28� 1 0,42,
IRMA CECILIA SZEZEPAN

KI, para exercer o cargo de
Professor Auxiliar, padrão G,
do Quadro Unico do Municipio,
na Escola Mixta Isolada de Rio
Novo de Cima; dístrito de Ma
jor Vieira, a contar de 1. de
março de 1953.

EXONERAR
De acordo com o paragrafo 1.,

"

alínea a, do artigo 92, do Decre
to-Lei n. 700., de 28-10-42,
,JOAO MARTINS DE CAR

VALHO, do cargo de Professor,
padrão I, do Quadro Unico do
Município, com exerciCIO na

Escola 'Mixta Isolada de Carn
pinínha, Grein, 'distrito de Ma
jor Vieira, a contar de 13 de
abril de 1953.

Prefeitura'Municipal de Ca
noínhas, 13 de abril de )953.,
Benedito Terezio de .Carvalho

Junior - Prefeito
Osvaldo F. Soares - Secretario

PORTARIA de- 14-4·53

O
.

sr. Benedito Terezio de
Carvalho 'Junior, Prefeito- Mu
nicipal de Canoinhas, no uso de

_

-suas atribuições, resolve:
.

. ·DESIGNAR

De acordo com o art. 89, do
De.creto-Lei n. 700, de 28-10-42, .

LEOFREDO MARTINS, para
substituir a professora Erica
Schelin. Martins, regente da Es
cola Mixta Isolada de Salto d'
Agua Verde, durante 90 dias,. a
contar de 12 de fevereiro -de
19S3� com a gratificação diaria
de Cr$ 16,00.

./
Prefeitura Municipal de Ca-

noinhas, 14 de abril de 1953.

Benedito Terezlo de Carvalho
Junior - Prefeito

Osvaldo _F .. Soares - Secretario

DECRETO' N, 72, de 14-4;ã3
O sr. Benedito Terezio de

Carvalho Junior, Prefeito Mu
riícipal de Canoínhas, no US0 de
suas atribuições:
DECRETA;

Artigo 1°. . Ficam desdobra
das, a �ontar de 1. de março
de "

corrente ano as seguintes
escolas:

.

a) Bo:netes, 'b)''-Campo -d'Agua
Verde, c) -Carnpo das Pontea.d)

, Sereia, (Distritos da Sédej; e)
Rodeio, (Dístríto 'de' Papandava);
f) Rio Novo, g) Rio ', Vermelho,

(conclue em outro local)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ELISABEHT: B. UBLIG

Convida todos os as'sociados e demais interessa
dos p�ra com 'parecerern "�á r.euÍ1ião" que

- fará
- realizar

,
no dia 7, de junho .proxi rno vindouro, afirn de tratar
a ssurrtos referentes á f�tura exposição.

�

Lócal der Reunião: Elite Teriis Clube- proximo ao

Quartel da .Pol icia, . 2x'

1.,",�,:rodos os brasileiros .são " d'ômiciliQ, sob pena de ficar su

'>;Obl'ig'ãdQS a prestar à Pátria o
-

jeito" ao pagamento da multa
,

tiibufôJido . serviço militar. ' 'de Cr$ �.�O,OO,
,� 2.-: Deverão alistar-se para

' 8 - Os residentes em munici
esse Serviço: entre os 16 anos e .pios tributaríos que forem de-

,

�17 anos-é 's'eis meses de idade signaJos para incorporação, de-
(1936); serão alistados à revelia 'verão apresentar-se nos prazos

, e ficarão' sujeitos �à multa de e locais determinados, sob pe-

jCr$ 10,00 os que não se alista- mi de serem considerados in-
'>' rem no "Fd�rido período. I.' submissos e passíveis das pe-:-

cc n85 estabelecidas, no antigo t;:l.�3 -
.. Para se 'alistar o cidadão 159 do Çodigo Penal -Militar.

'. 'deverá comparecer .ao Orgão' Cometerão, também, o crime de
kblista'dor:':do .munícipio de sua insubmissão 'os que, tendo fal-
�i:'esidencia, munido da, Certidão

, .", tadc à inspeção de saude da é-
de nascimento, comfirma reco-

peca geral, não se apresentaremheci'da:] e -de 3 fotografias -de '

.y;,..., .','
. na época complementar para

Jimann:b'!3x4; serão 'também â- inspeção �e incorporação.ista.dos';ôs� que não.' possuirem' -

�
.

'�éssesAdodímentos.
.

9 :_ Os residentes nos-vmuní-
� � -�,. �

; 4 - Tod�6 cidadão, ao ser alis
'. tado, l'eceberá imediata e gra
tuitam'ente, . do orgão "alistador,
"'0 Gertiffcado ..

de Alistamento
Militar. "'"

- =: ,

"'.",ti;::. �'(: \. �,.

- To�o� "bfasíleíro, alistado
_"',., considerar-se

para 'assistirem a Missa que
. será rezada por. sua alma,
na Matriz Cristo Rei�' no

, dia 3 de jun�o, às 7,30hrs.
A Diretoria

"I A .'$ EiIiX51!5®ii A'
,

'N"'i

BICTCLETll.S

'" � Comunica ao distinto público que já iniciou suas

viagens diárias entre esta> cidade e� Curitiba,' em mo-:

r
� dernos e confortaveis micro-ónibus, llJ.antend1o as

, seguintes escalas e horários:

Saídas de C anoinhas 6,15 horas;" Ttês Barras '7,.05;
Divisa, 7,23� Lageado 7,4�; ,São Miguelda Roseira 7,50;
São, Mateus ,8,15;" Lapa 9,5D; Contenda' 1'0,25; Arau-

cária 10,M)".;, Chegada em Curitiba 11,15: hOr,r.s. ;,.
" ".

Saídas de Curitiba 16 horas; Araucária 16.32,; ,(:on-
te,nda16,'5D; Lapa 17,25; São Mateus 19,10; S. Miguel
da' R-oseira 19,25; Lageado 19,35;' Divisa 19,52� _

Três

Barras 20,10 e Chegada em Canoinhas 20,30 horas.

cipios ,dispens,àdos de incorpo
ração ficàm desobrigados "do

comparecimento à inspeção de
saude e serão' relacionados no

Excesso do contingente da.",res
. psctiva classe.. �

,

10 - Os" residentes ê� rnurií

ópios que tiverem Tiro de Guer
ra, são obrigados a se apresen
Jar�m· ao T. G., pata matriculâ,
desàe que seus domicilios dis-

0, -tem=até 4:·quilometros da.: ca
serna dos T. G ..

Amanhã ás 17 e 20' hrs.

no Cine Teatro Vera Cruz

Em suas viagens de ida e

regresso prefira sempre,

�tastelo Invencível

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
------------------------------------------,--------------------------

30-5-1953

Banco Indústria
,

.

;�
Comé:rc:io
I",

_

-
de Santa Catarina S/A

+-= ++5
. .

-�"Pt'I"f&9 "'t't"fême,. ;_'&-M

Séde: �rAJAí "

SANTA C.4TARI-NA
- FUNDADO EM ,1935 �,

'(18 anos de existê,ncia) (4� Departamento�)
e

r

AGÊNCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

eM • •

Araranguá - Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador _� Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó - Capinzal
Florianópolis - Gaspar - Ibirarna - Indaial ,. Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - .Lauro Müller - Mafra - Orleães -,Piratuba_- Pôrto
União - Rio Negrinhó -' Rio do Sul - Sto: Ama·ro 'da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - ,Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira

Agência no' RIO DE JANEtRO: Agência em CURITIBA:
Rua Visco�de de Inhauma, 134·C • (Séd�A Propria) Rua Monsenhor Celso, 50 - {Séde Propria)
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: "RIOINCO»

•
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO»

Célpital Autorizadô Cr$ 50.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 35.000.000,00 Depósitos em 30-4-1953 Cr$ 722.017.254,00

BAL-ANCETE em 30 ue Abril de 1953

A - DisponÍveÍ
CAIXA

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

Em outras espécies
-

B - Realizável
Títulos e 'Valores Mobiliários
Apólices e obrigações Federais in-
clusive as do valor nominal de
Cr$ 11.030000,00 depositadas no
Banco do Brasil S. A .. à ordem
da Sup. da Moeda e do Crédito

Apólices Est.aduais
Apólices Municipais
Ações e Debentures

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários -

Títulos Descontados
Agencias no País
Correspondentes' no País
Tesouro Nacional - �. da Fazen

da (Divisão Imp. Renda)
Capital a realizar
Outros créditos
Imóveis
Outros valores

:J:, - Imobilizado
�5 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utenailios
Material de expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes
Juros e Descontos
Impostos .

Despesas Gerais e Outras Coutas

� - Contas de Compensação
'Valores em garantia
Valores em custodia
Títulos à receber de C/Alheia.
Outras contas

A T I V O II P A S S I V O
\

54,7509c3,30
29.185.618,8'0

15128.731,60
305.802,20

9074633,10
9.310,080,00
870,000,00

8.191.500,QO 27.446.213,10
208.402.161,00
2:503.370,10

526.888.24, t,90
513657350,50
17.151.67'7,;50

481.328,00
9.-272500,00
6.4.60.683,70 1.284.817.315,70

2.928.288,20
1.675.541,50

12651.422,90
2826965,90
462·998,80

43,00

420.358,60
877.806,00

10.811.045.40

384,.407,�50,20
72.016.285,70
635.212.005,70
34·9.531.645,60

GENESIO M. 'LINS Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

Diretor- Gerente

DR. MARIO MIRANDA-LINS e HERCILIO DEEKE
Diretores-Adj un tos

I.

99.371.055,90

1.316.867.358,50

15.941.430,60

i1.2.109.210,00

-,

1.4,41.167.187,20
2.885.456.24.2,20

F .. Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas
G - Exigível
DEPOSITOS

à vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/r.. Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em CIC de Aviso
Outros depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

a prazo fixo
de aviso prévio
Outras Responsabilidades

Obrigações diversas
Agencias no País
Correspondentes no País
Ordens de -pagamento e ou-

tros créditos
Dividendos a pagar
H .. Resultados Pendentes
Contas de resultados
I .. Contas de Compensação
Depositantes de valores em ga-
rantia e em custodia

Depositantes de títulos em cobro
do País

\

..

.

do Exterior
Outras contas

37.578.789,90
30.027.138,60
166609.816,50 (

80 103.882,10
152.945.516,10
10.936.866,00
19.071.299,30
1.070.457,60

3.245,70
16.180.549,60
141.313.498,20.
66.176.194,40

18.208.093,60
523.257.409,70
49.210.177,90

17.228.157,20
221.261,00

635.194.394,,50
17.611,20

ITAJAÍ, 12 DE MAIO DE 1953

OTTO RENAUX �

ANTONIO RAMOS I,
Diretores

Artigo 1°. - Fica aprovado o

loteamento procedido pelo snr.

Feres Coury, no seu terreno, si
to ,no prolongamento da rua'
Barão do Rio Branco, com 23
lotes de tamanhos diversos, com
-a area

.

total de 10.702,85 m2'
(Dez mil setecentos e dois me

tros .quadrados e oitenta e cin
co decímetros quadrados), con

forme 'planta apresentada.
Artigo 2°. - Fica incorporada

ao Patrimonio Municípal a area

de 3.40T,15m2 (Tres mil quatro
centos e sete metros quadrados
e 'quinze dec-imetros quadrados),
destinada· às ruas.

.

Artigo 3°. - Este decreto en

trará em' vigor na data de sua
. publicação, revogadas a� dispo-'
síções em contrario,

Prefeitura Municípal de Ca
.noinhas, 14 de abril de' 1953.

Benedito .Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

GOVERNO
(conclusão da quarta página)

h) Rio Novo de Cima: (Distri
tos de Major Vieira); i) Carnpí
ninha, (Distr ito de. Tres Barras).
Artigo 2b. Este decretoentra

em vigor na, data- de sua pu
blicação, revogadas as disposi
-ções em contrario.

.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 14 de abril de 1953.

'

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - .Prefeíto

'Osvaldo F. Soar�s -

,

Secretario

DEÇ,RETO N, 71, de i4-4-53
O

-

sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Cànoínhas, no uso d�
suas atribuições e de acordo
com os art. 138, 139, 140, 141 e

142, do Codigo de Posturas, a:"

provado pela Lei n. 40, de 25
de maio de 1949,
DECRETA:

50.000.000,00
4.000.000,00
29.000.000,00
2.000.000,00 - 85.000.000,00

•

·1

498.343.766,10

223.673.4,87,90
722.017.254,00

608.125.099,40 1.330.142.353,40
Co

29.146.701,60

456.423.535,90

635.212.005,70
349.531.645,60 1.441.167.187,20

2.885.456.242,20

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA

Chefe da Contabilidade da Direção Geral
.

Dipl. Reg. no CRC nr. Q.181

MUN'ICIPAL
f) Imposto. de licença (reno

vação de matricula de cães)
g) Taxa de conservação de

_ estradas . (L. semestre)

Osvaldo F. Soares - Secretario

LEI N. 213, de 2-5-53

Prorroga o prazo para paga
mento, sem' multa, dos Impos
tos coletados no mês de abril.

O sr. Benedito Terezio de
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de .Canoínhasv ad refe
rendum da Caínara Municipal,
faz saber que sancionou a se-

guinte lei:
'

Artigo l°. - Fica' prorrogado
até 30 de maio do corrente ano,
o prazo para pagamento, sem.
multa, dos impostos abaixo re-
lacionados':

.

.

a) Imposto de Licénça', (Co·pt.
para o Com. e Ind.) (2. trímest.) .

b) Imposto sobre Industrias e
.

Profissões
.

(2. trimestre)
c) Imposto predial (1. sernest.)
.d) .Irnp. territorial (L semest.)
e) Taxa de limpeza publica

Artigo 2°. - Este lei entra em

vigor dia 2 de maio do ccrren.

te ano, revogadas as disposi
ções em contrario.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 2 de maio de 1953.

Benedito Terezio de Carvalho
Junior - Prefeito

Registada a presente Lei
Secretaria Municipal aos 2
maio de 1953. .

Osvaldo F. Soares .. Secretario

PORTÁljl.IA de '6-5-53
O sr. Benedito Terezio de

Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, no uso de
'suas atribuições; resolve:'
DESIGNAR:
Os doutores Cesar Amin Gha-

nem Sobrinho e David Fontes,
engenheiros, para, amanhã as

dez horas, na sala do'D.M.E.R:
examinarem a planta cadastral
e planejamento.urbanístícos des
ta cidade, elaborados e apresen
tados pelo engenheiro contra
tante, doutor Vitor Dequech, e

apresentarem, em .seguída, pa
recer por escrito, 'dizendo se os

trabalhos estão completos e se

satisfazem às condições técnicas,

Prefeitura Municipal de Ca
na . noínhas, 6 de maio de 1�53. .

de
'Benedito Terezio de Carvalho

Junior <- Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretario

PARA SEbJS

ANUNC·IOs?

"Correio do ;Norte"
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Associação' Rural de Canoinbas
Aviso Importante

A- Associação Ruràl de Canoinhas comunica aos seus

associados e aos triticultores em geral que no proximo dia,
8 de junho, segunda 'feira, dará inicio à distribuição de se

mentes de trigo, selecionadas, mediante venda ou ernpres
timo, consoante as instruções a serem recebidas do "Servi
ço de Expansão do Trigo", do Ministério da; Agricultura.

Serão atendidos, exclusivamente, os lavradores que
houverem devolvido as sementes recebidas por emprestimo
nos anos anteriores e se- aéhavern quites com a Tesouraria
da Associação,

O"" lavradores devem trazer vasilhame (sacos vasios)
para o transporte das sementes.

Afim de beneficiar o maior numero possível de as

sociados, mediante emprestimo será distribuida apenas um

saco de 60 quilos a cada um. Quantidades superiores a um

saco serão entregues mediante venda,

A distribuição terá inicio no dia 8 de junho, ás 10
horas da manhã, na séde da Associação.

Comunicamos, outrossim, que a' única variedade re

cebida foi a "FRONTANA", A despeito de ingentes esforços
do S, E. T. não foi possível a compra de sementes da va

riedade "LAJEADINHO".

A Associação dispõe para venda à vista ou a. prazo
(pagamento depois da colheita) adubo químico "HYPERFOS
FATO", proprio para o trigo, ao preço de Cr$ 130,00 por
saca de 80 quilos. Nos proximos di-as deverão ser desern
barcados nesta cidade 10 (Dez) vagões com 400' toneladas
de fosfato, tambem para a adubação das culturas de trigo.

Canoinhas, 30 de maio de 1953.

I
AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Presidente

� ilIIIIIiIIIIIB

o Grupo Escolar de Papanduva

Aderbal deixou a: cónsfruçâo apenas iniciada, cheia
de problemas e de questões. Irineu, já no primeiro
ano de seu Governo, resolveu os "casos" e conseguiu
o milagre de entregar essa magnifica casa de ensino

aos escolares do próspero .Disrr-ito

PO-NTES DE ONTEM _

PONTES DE HOJE
Conclusão da Ia. pagina

metros . de comprimento por
quatro metros de largura, cus

taria aos cofres públicos MIL E
SETECENTOS CONTOS!!! Só o

começo de um encontro em al
venaris de pedras executado

pelo Eng, Tancredo Benghi, de
Porto União, custou aos cofres
públicos, quasí TREZENTOS
CONTOS DE RErS.
No Governo moralizador de

'Iríneu, a ponte sobre 0" Rio Tim
bó, toda". de concreto armado,

;:o'
com cem "metros de compri-
mento e oito 'metros é vinte
centímetros de largura, vai cus
tal' ao Tesouro Cr$ 1:919,000,00.
No atual Governo menos de

Dois Mil Contos por uma pon
te de cimento armado. com mais
de dito metros de largura, No

governo anterior - 'o "maravi
lhoso" governo de Aderbal -

Mil e Setecentos Contos por
urna ponte de M:'\DEIRA, com
quatro metros de Largura ..

A Ponte sobre o Rio Canoi
nhas, toda de cimento armado,
com', quarenta metros de COlT.

primento e dez metros E vinte

centímetros de largura, vai cus
tar 'ao Tesouro Cr$ 875.000,00
sem os muros de arrimo. Du
rante o "curto reinado"

_ pesse
dista; quando -alguern falasse em

ponte sobre o ,Rio' Canoinhas
, obteria, forçosamente, a respos
ta de -que a -obra custaria DOIS
MIL CONTOS ....

Sim, "Aderbal deve remeter

'da Europa, para Irine u e seus

auxiliares de' GciVPIlJO, a recei
ta 'a'a "'marmelada" ...

Casamentos
Ostroskí - Voigt

·Casaram-sE'! hoje a srta. Se
bastiana, filha do prospero la
vrador sr, Matias Heiden 08-
tróski e d. Rosa Ostroski, re

sidentes no lugar Arroios, com

o jovem Odilo oito Voigt, a

deantado lavrador e filho de
tradicional família canoinhense.

Pacheco - Kruchevski

Realiza-se hoje em Carnpini
nha, o enlace matrimonial do
nosso grande amigo Romeu Pa

cjleco dos Santos, prestigioso ele
mento da UDN daquela zona,
com a sr ta. Othilia Kruchevski,
filha- do saudoso Romão Km
chevski e de d. Maria Kruchevs
ki, saudoso agricultor de Três
Barras.

Nossos parabens.

CineTeatroVera Cruz
APRESENTA

HOJE - ás 20 horas
Nenhuma película de fantasia _

poderá superar

O MAGICO DE OZ
em magnifico Technicolor, é sem

duvida, uma das obras primas
da Metro Goldwim Mayer

O MAGICO DE OZ, estrelado

por Judy Garland, Frank Mor

gan e muitos outros. é um fil
me qUE' interessará a grandes e

pequenos.

continuação da super-série
Os .Guardas Costa, Alerta

IMP. ATE' 14 ANOS
x x x

Domingo em Matinée ás 14 horas
,

REPRISE

C�NSURA LIVRE
x x x

DOMrNGO:- A's 1,7 horas

Barbara Rale, Richard Grene em

O Castelo Ivencivel
Duelos sangrentos, ódio, amor,
intriga e' cobiça, gloria e der

rota, transformam esse filme
num magnifico espetaculo

Cinema tografico
CENSURA LIVRE

x x x x

DOMINGO:- A's 20 horas

O Castelo Ivencivel
IMP. ATE' 14 ANOS

x x x

Segunda-Feira REPRISE

IMP. ATE' 14 ANOS
x x x

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

Sessão Pão- Duro

EMBOSCADA NA
FLORESTA

Um movimentado "WEST" com
Rex Allen

IMP. A TE' 14 ANOS_
x x x

5a. e � 6�. feira:- A's 20 horas

Grandioso Policial, estrelando
,

Dougias Fairbank Jr., em

O Segredo do Estado
'MP. ATE' 14 ANOS

x x x

Para muito Breve

O' CANGACEIRO',
,

'

PAiA F E'R I D-A 5,
.,. ,;/'

,E C'Z E M A, 5;'
INFLAMAÇOES,
C 0, C E I 'R--A 5,-
F_ R ,I E I\R A_ 5 I

ss P I N H A 5, It TC.

Mês de Maio
Mez de Maio das novenas, das

noites calmas de sonhos e ilusões,
mez em que sentimos as delicias
dos dias de verão, mez em que
os poetas dão largas a inspiração.
O ano, compõe-se de doze me

zes, e todos estes tem os seus

dias certos; dentre estes -um so

bressae, fugindo á continuidade
mensal. O mez de Maio é o quin
to mez do ano; no calendario gre

goriano, segundo da primavera, tem
31 dias e é chamado o mez das
flores. Até ai nada demais; e por
que, a este mez tecem louvores,
preces e, poetas a ele inspiram-se?
Mez de Ma.io, mez de Maria,

dos casamentos, mez do amor.

Dados estatísticos' nos mostram
uma avalanche de casamentos re

alizados nesta epoca; e ao vermos

esta predileção pelos' noivos, cre

mos que todos consagram-se á
Nossa Senhora, pedindo a sua

proteção.
'

A vida é uma igualdade, nada
há de novo sobre a terra; aqui a

.noiva rica, elegante, qual manequim
fugido de algum desfile de Fath
ou Dior, tem os seus sonhos .re

servados para o seu grande dia.
Durante mezes e rnezes, aquela
cabecinha idealiza o seu vestido de

noiva, o seu véu, o seu bouquet.
Enfim verdadeira' loucura de

Maio, e quasi põe em abalo as

finanças do papae: lá na,' roça a

caboclinha de olhos ternos e doces,
também sonha com o seu' dia de'
casamento

-

em Maio. Na simplici
dade, do seu traje e na escassez

dos fios de seda do- seu vestido
de noiva, na reduzida metragem
do seu véu, realiza o seu grande
sonho: casar-se em Maio.

Mez de Maria, 'Gratia plena,
dae-nos Senhora, a vossa prote
ção e aos que se unem neste mez

que a vós é consagrado.

Aniversário, data que recorda
um acontecimento, dia em que
nascemos.

Pois amigos, o "Correio do
Norte" festeja o seu dia. E' pa
ra nós, canoinhenses. motivo de

grande satisfação, o marco de mais
uma efeméride do nosso semaná
rio. Em 29 de maio de 1947 foi
fundado pelo Dr. Silvio Mayer,
tendo como redator a pena vi
brante e destemida de Guilherme
Varella, este tijucano que adotou
Canoinhas,

Ha 6 anos, portanto, tem' Ca
noinhas mais um jornal; já nas

ceu adulto; seu grande ideal: tra
balhai' para o engrandecimento
cultural de sua gente. Sim senho
res: um jornal em uma cidade re

presenta algo de edificante ao seu

desevolvimento; festejemos esta

data sem vermos no Correio do
Norte o detentor de um partido
politico, mas apenas um dos ba-

,luartes que junto ao seu irmão
semanário procura elevar a nossa

terra, a nossa gente.
Deste cantinho que me é re

servado, associo-me aos votos de

"Tópicos" �

Não, Típicos ...
Contesto o sr. Albino Budant.

O Grupo Escolar de Papanduva
NÃO ficou quasí terminado. -:

Ao finalizar-se o desgoverno
de Aderbal, mal haviam sido
erguidas as paredes daquela
ccnstrução. O madeirame ainda
não havia .sido coberto e, expos
to à' intempérie, caminhava a

passos largos para o apodreci
mente.

O pouco feito durante o des

governo de Aderbal por aquela
obra deu prejuízos ao erário
estadual. Contratada, toda a

construção, por Cr$ 250 000,00,
o empreiteiro foi à falência. Re
cebeu uma ou duas prestações
de Cr$ 50,000,00 cada uma da
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas; adquiriu um caminhão á
"Casa Hoepcke" (a mesma Ca
sa Hoepcke presidida pelo Go·
vernador Aderbal) transferindo
a essa

�

duas prestações' no va·

101' de Cr$ 100,000,00; comprou
mercadorias à Empreza "Fuck",
desta cidade, à qual transferiu
a ultima prestação de Cr$ ...
50,000,00.

Aderbal, o Governador, Pre
sidente da Casa Hoepcke, no

ultimo dia do seu periodo go
vernàmental, isto' é, a 30 de ja
neiro de 1951, empenhou ver

bas necessarias à cobertura das
duas prestáções no valor de Cr$
100,000,00 que seriam recebidas,
como realmente o foram, pela
tradicional casa comercial de
Santa Catarina. Não cogitou, o

Governador, de saber se o em

preiteiro havia cumprido o con

trato e executado toda a obra,

Quiz, .simplesmente, assegurar o

"seu".

A Empreza "Fuck", cujo Di
retor não era' Governador do

Estado, até a presente da ta não
recebeu o seu' quinhão,

O fato, em linhas gerais, é

que o Governo do Estado con

tratou toda a obra por Cr$ .,

250,000,00, O empreiteiro rece

beu Cr$ 200 000,00 sem exe

cutar nem a terça parte da obra.

O Governo moralizador do
sr. Irineu Bornhausen, conclui
a obra pagando importâncias e

materiais devidos pelo seu an

tecessor e dispendendo, apro
ximadamente, Cr$ 250,000,00
com a cobertura, sanitários, a

cabamento, barracão e muro.

Obra "quasi terminada"

desgoverno de Aderbal ...

Amanhã ás 17 e 20 hrs.

no Cine Teatro Vera Cruz

�astelo InVeD�ivel
felicidades expressados pelos cole
gas que aqui trabalham, por mo

tivo de mais - uma efeméride do
nosso semanário.

GABY

p-"------
.COHíRA CASPA,

QBEDA DOS ca

DELOS E DEMAIS

aFECCÓES DO

COURO CADELUDO.
TO�I(;\:H:AP.!l�\Ji;·
pc"'il�xh':üi�A:
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