
Informações de Utilidade
A cargo de Alfredo Garcíndo

Adubação .. indicada para as videiras
É de muita importância na cultura da videira a questão da

sua adubação, para que se póssà obter Uma produção' economica;
e· como o seu período vegetativo é relativamente curto, segue-se

que a adubação da videira precisa constituir-se de elementos fer

tilisantes de assimilação rápida e faciI. Ela perde todos os anos, a

sua folhagem e os sarmentos para .entrar no periodorvegetativú;
e ao sair dele a videira enche-se rapidamente de folhagem, re

cupéra toda a sua vestimenta perdida. Desde que essas alterações
se . processem dessa maneira, tem a- videira necessidade de. ali

mentação fertilisante que lhe forneça tudo aquilo que ela exige
para formar sua produção.

Três são os elementos que precisam ser fornecidos à planta:
'o azôto, o fósforo e a potassa. Por meio do fornecimento do azôto

• flciLta-se a formação da folhagem, enquanto que a potassa P. o

acido fosforico, colaboram com eficiência na formação dos frutos

seja pará a produção em si, seja
-

para que Oi frutos SE' tornem

mais doces. Para qu-e se possa aconselhar formulas de adubação
propria, seria necessário que se conhecesse a composição do ter

reno. Na falta disso, o que se póde indicar, são numeras de apro
ximação, que mais perto fiquem das necessidades do terreno e

das exigencias da planta. Nessas condições, pode-se aconselhar por
cada cem metros quadrados as seguintes formulas para a aduba-

ção das videiras:
-

Salitre potassíco 200 gramas.
Superfosfato 150 gramas
Farinha de osso 250 gramas (degelatínads)
Carbonato de potássio 250 gramas
Torta de oleo de mamona 150 gramas

ou Salitre do Chile 250 gramas
Superforfato 150 gramas
Farinha de osso 250 gramas
Carbonato de.Potassío 350 gramas.

A adubação não é recurso para produzir muito, mas é a

providencia que se tem a tornar para que se alcancem frutos do
ces e uniformes. Adubar terras e deixar que as chuvas lavem os

fertilisantes, de nada adiantaria, entretanto, para se poder apro
veitar ° que se dá à terra, é preciso defender o sólo contra. a

erosão. Para se realisar. isso, há diversos processos; defende-se a

terra contra as enxurradas, formando taboleiros, plantando capins,
arvores ou plantas rasteiras que contenham as aguas das chuvas ..

O nosso Município já conta com muitos interessados na

plantação de videiras. Daqui já se exporta excelente vinho,
conhecido lá fora como vinho de primeira qualidade. Modesto

Zaniolo, possuindo uma bôa plantação de videiras, todos os anos

dedica à� mesmas, toda a atenção, adubando-as convenientemente.

Tudo que se planta racionalmente, escolhendo terreno e se

lecionando qualidades, a dadivosa terra em pouco tempo, com-
pensa o nosso "trabalho. 4-

Sem organísação na lavoura, seja do que .íôr, que vale ao

nO,s80 paiz possuir uma natureza rica e urna terra fecunda?
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Urrião Democrática Nacional

Secção de Santa Catarina �

Diretório Municipal de Canoinhas

Nota Oficial do Diretório Municipal de Canoinhas
o Diretório Municipal-da União Democrática Nacional (VON),

de Canoinhas, vem com satisfação apresentar ao eleitorado esclarecido
dêste Município os seus CANDIDATOS _ para o próximo pleito de
:3 d� outubro:

•

Para Senadores da República
Dr. Adolfo Konder Suplentes: Dr. João Bayer Filho
Sr. Aristiliano Ramos Sr. Genésio Lins

Para Deputados Federais
Dr. Afonso Wanderley Júnior Dr. Fernando Ferreira de Mello
Sr. Afonso Gh.izzo Sr. Hercílio Deecke

-

Dr. Antonio Carlos Konder Reis Dr. Hermenegildo Corbelini
Dr. Arnaldo Bittencourt Dr. Jorge Lacerda
Sr. Artur Müller Sr. Lauro Carneiro de Loyola
Dr..Celso Ramos Branco Dr. Waldemar Rupp

Para Deputado Estadual
,

j ,

RENEDITO TER,EZIO DE CARVALHO JUNIOR
Para Vereadores

Sr. Adão Tyszka Sr. Carlos Schramm
Sr. Aldo Pacheco dos Reis Sr. Elpídio Borges
Sr. -Alfredo Garcindo Sr. Harry Schreiber
Sr. Alfredo ,Lepper Sr. Idalino Túlio
Sr. Augusto Kornaski Sr. João A,_ Brauhardt
Sr. Aziz José Seleme Sr. Luiz Damaso da Silveira Sob:
Sr. Basílio Humenhuck Sr. Otto Friedrich

Sr. Ricardo de Oliveira
Dr. Silvio A. Mayer
Sr. Sarkis Soares

Canoinhas, 28 de julho de 1954

João Seleme - Presidente, do DM.
Silvio A. Mayer Secretário

o Delegado do Instituto
de Aposentadoria e Pen-
sões dos Industriários

atende solicitação do De
putado Dr. Reneau Cubas
eP�eteito Benedito Terézio

de Carvalho Júnior
.

O senhor Eurico de -Siqueira
Lisbôa, DD. Delegado do Insti-

. tuto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários, atendendo soli-·
citação feita pelo doutor Reneau
Cubas, Deputado pela UDN, e

senhor Benedito Terézio de Car
valho Júnior, Prefeito Municipal,
comunicou haver tornado. as ne

cessárias providências para pronta
normalização dos trabalhos da A

gência da cidade de Mafra, a fim de
que; a mesma, possa atender com
eficiência e presteza seus numero

sos associados, residentes em nos

so Município, informando, ainda,
ser objéto de estudo pela Admi
nistração . Central do Instituto, no
Rio de Janeiro, a possibilidade da
criação de uma sub-agência. em

nossa cidade.

E' alviçareira a notícia, de vez

que, pelo' menos foi demonstrada
bôa vontade, pela atual Direção
do LA.P.L, ao tomar conhecimen
to da situação aflitiva dos asso

ciados deste Município, diligencian
do providências cábiveis ao caso.

-Esperarbos�� agora, que a Ad

ministração Central do Instituto

Continúa n'outro Íoca]

I

'"

Escreve:

OBSERVADOR

,
,

Folheando as páginas da história de Canoinhas, intenso júbilo dos canoinhenses, o GRANDE BRA

é me grato recordar o periodo 1935 a 1944. .Revejo, ,SILEIRO BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO

com os olhos da saudade, o grande edil Alinôr Vi- JÚNIOR, e Canoinhas, depois de estacionar quási
eira Côrte, o administrador emérito, o chéfe amigo, séte anos, retoma sua marcha vitoriosa.

. o político conseiêncioso, o canoinhense de coração, Como gigante que despertasse depois de demo-
o amigo de todos, çonduzindo com rara maestria o rado repouso, deu longos passos pela estradá larga
nosso grande Município, cercado do respeito e admi- do PROGRESSO.
ração de tôdos.

Elogiar o atual Prefeito é desnecessário. Suas
Lembro saudoso as horas de feliz convívio com múltiplas e inteligentes realizações dizem bem alto

O nobre amigo, do qual tive a felicidade de mere-
e melhor do que belas e expressi�as palavras ou

cer-a confiança, simpatia e amizade. longos e brilhantes discursos.

, O majestoso prédio da Prefeitura Municipal, o Eis, em síntese, suas principais obras que tão
ajardinamento da Praça "Lauro Müller", o calçamen-

-

bem e fielmente retratam sua dedicação, dinamismo
to dos Pass-eios e tantos outros marcos indeléveis, e amôr à causa pública, e o recomendam à estima,
atestam a capacidade de trabalho e dinamismo do consideração e respeito de tôdos os canoínhenses.

- grande catarinense.
1 • Nova Instalação Elétrica da Praça

Com seu prematuro desaparecimento, no me-

lancólico 8 de julho de 1944, o Município caiu em
HLauro Müller"

pesado letargo, dormindo placidamente sôbre 0..8 lou- . -Foi remodelada a instalação elétrica, sendo subs-

ros conquistados.
'

.

tituidos todos os cabos subterrâneos que estavam

Seus sucessores limitaram-se a deixar o barco, inutilizados, colocados nóvos e modérnos postes, fei
ta ilumínação do pmhelrinho, etc. Cr$ 90.686,50.

navegar ao sabor das ondas.

Examinei minunciosamente relatórios anuais, 2 • .Cemifério Municipal
.

,'. consulteí amigos e dados estatísticos, procurei lem- Muro fronteiro, portões de ferro, cercas laterais

brar realizações do GOVERNO MUNleIPAL duran- de madeira de lei, sargeta c meio fio nas estradas

te os 78 mêses, compreendidos entre lO de agôsto principais, etc. Cr$ 76;388,20.
de 1944 e :31 de janeiro de 1951, e nada encontrei;, 3 � Vila Operária e Casa para Máquinas

. apesar de tôda minha bôa vontade. -._.

Foram construídas séte casas de madeira, co-
.

'

Parece incrivei, mas é a pura realidade. bertas de telhas, modestas mas _confortáveis, destí-

#
"

O Govêrno Pessedista primou pelo mêdo, pela nadas a residência de operários municipais, bem como,

_ f�lta de iniciativa, pela inércia, deixando de' propi- grandegarageparaMotoniveladoras, etc. Cr$100.309,50.
CJar à Canoinhas o progresso que ela bem 'merecia. 4 • Mecanização da Escrita da Prefeiüura

.

Arrecadou e gastou, sem nada realizar! Por técnico especialmente contratado, foi feita

.
Fracassou completamente e o eleitorado escla-" mecanização dos serviços contábeis da Diretoria de

recido e inteligente de nosso Município soube pre- Fazenda Municipal, estando já em plêno funciona

miar- condignamente nas eleições de outubro de 1950, menta. Cr$ 156.282,50.
'os �"lIàMENS DO pÉm", presenteando-os com FRA-

.

5 • Praça "Doutor Osvaldo dei Oliveira"
GOROSA DERROTA. A' praça fronteira a Matriz Cristo -Reí foi mi-

. E. foi assim, que em 31 de janeiro· de .1951, ciada, estando os trabalhos já bem adiantados Cr$-
subIU as escadarias do Paço Municipal, no mero de 143.865,30.

'.:I'

6 - Planta Cadastral é Projéto
Urbanístico da Cidade

Por engenheiro competente, foi contratada a

elaboração da Planta Cadastral da cidade e projéto .

. urbanístico, já entregues, estando em apreciação
'pela Egrégia Câmara Municipal, para sua aprovação
Cr$ 139.282,50.

7 • Aquisição de Motoniveladora

Foi adquirida possante Motoniveladora "ADAMS
610", que vem prestando relevantes serviços em ter
raplanagem, melhoria, conservação e abertura de
ruas e estradas, pelo preço de Cr$ 450.000,00 .

.
�

8 - Calçamento à Paralelepipedos
Das ruas Senador Felipe Schmídt e Vidal Ra

mos, tendo a Prefeitura empatado, sem contar o ser- .

viço de terraplanagem, transporte de areia, pedra
britada, terra, etc., a importância de Cr$ 848.882,50.

9 • Construção de Prédio de Alvenaria
Foi construido moderno prédio de alvenaria,

conforme modêlo ofíciàl, com duas espaçosas salas
de aula, varanda, instalações sanitárias: etc, em Cam

po d'Agua Verde, para funcionamento da Escola Mu

nicipal "Rodolfo Zípperer", feito-com a colaboração'
amistosa dos moradores daquele bairro, que median
te realizações de festas populares, e doações parti
culares, forneceram à Prefeitura meios para financia
mento parcíal da construção. Importância díspendída
pela Prefeitura Cr$ 59.602,50.

.

.

/
..

.

10 • Construção do Prédio para Escola de Piedade
r Foi construido confortável prédio; com duas

salas, com .auxílio valioso da população, tendo a Pre-s
feitura gasto, até a presente data, Cr$ 46.457,70.··

11 - Bolsas Escolares
Foram concedidas bolsas escolares para aluno

de poucos recursos, que frequentam escolas normais
e ginásios, Cr$ 41.400,00.

.

"
12 • Aquisição de Placas

Para numeração de. prédios e nomes de ruas

e praças ·er$ 17.676,00.
(Conclúe em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Loteamento
Aguardem para breves dias

o loteamento do.

JARDIM ESPERANÇA
distante do" ..centro da cidade

1.200 metros.
Deseja vender o seu imóvel?'Procure Alfredo Gatcindo.

Quer comprar um terreno ou ,casa? Procure" Alfredo Garcindo. Lotes a partir de Cr$ 2.500,00.
.� Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se - Reservas e entendimentosencarrega junto ás Repartições ;;,de .' desembaraçar requerimentos,
petições e etc. com o sr. Ludovico .Bóra,

nos escritóríos da Indústria
União Madeireira. 2x

CbRREIOYDO'�NORTE
--:�.. ,(' ,'{,'·'r

,'� �LFREDO GARCIN'D.O
:7

�epresentações, Corretàge'm,Seguros,Conta Própria
Tem "para pronta entrega-:

\,� '�'.
.

.'

Maquinas "'J?ara descascar - debulhar milho, trigo, arroz e

,')'6dos� os cereaes;"Motores a gazolina e moinhos para .�quiréra
"rnanual e eletfico.

,.;,,;_,

�"Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de, cultura, com casa de moradia, .paíól e outras; benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma órganisada criação de abelhas com 40 cai

��, xas e uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião.
�, .' .'

Um bangalô de madeira, construção nova, e mais duas
datas e meia, localisadas defronte ao quartel da Policia Militar,

4 datas urbanas tambem emfrente ao quartel.
45 datas no Alto da Tijuca (estrada Marcilio Dias), com

duas casas "de madeira e paiol.
.

"1 'casa de madeira, com instalação sanitária, a rua CeI.

: Albuquerque. :i"", "7'
'" 48 datas e uma casa de madeira, em Papanduva, no

perimetro urbano.
.
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o I i ve ir a
Especíehdedes ' Fermeceutlces

Perfumarias -. Produtos de Beleza de Helena
Rubinst�ir1, "Margaret Duncan, Coty<c e outras

I
�

'.;Artigos de Toucador etc.

�anipuJação escrupulosa! Preços módicos!
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OfiCina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas, ,Peças' 8 Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOIHHAS - Santa Catarina

AEROPO'RTO HOTEL
DIR'IGIDO PELOS PRÓPRIETARIOS

"

Com restaurante á. Ia Carte, apartamentos
.

�

f! qua'rtos com água encanadá
Grande estoque dt bebidas nacionais e .estrangeiras

'Ru� João Negrão, 585 � Fone 2539
Com Garage - Curitiba, Paraná

:SI\U·LO �CARVALHO
fi",

_

'� -',7

"'; Advógado
Escritorio e residencia

Rua'Coronel Albuquerque s/n Fone 202
�

S.

ALUMINIO
bom e barato

e4�tJ, �..lit4
,

Adquira boje mesmo
um Rádio Philips,
uma máquina de costura'

ou móveis estofados e

pague em suaves prestações
mensais ao Escritório de

REPRESENTAÇÕES
SUL BRASILEIRAS

Rua Senador Schmidt;' ao
lado do prédio .Mussi

Vende tambem terrenos em

Curitiba - Vila Rose Mary
Jabão e em Canoinhas ao

lado do Itiberê. 3x

Na Relojoaria Suissa.
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
Iogios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza

Perdeu-se
No tragéto do Campo do Are.ão
á Canoinhas, um pneu comple
to de caminhonete Ford 750x16.

Gratifica·se. à quem achou
entre.gand.,o-o ao sr. Jovino Emi
dio em Monfe Castelo ou ao sr.

Manoel Granemann Costa em

Canúinhas. Ix

Vende-se
Urnlt rí1àquina SINGER 31-15

(INDUSTRIAL)
Ver e tratar na Casa das Ca

semiras,
ESTEFANO B'EDRITCHUK

Vista-�se de '�acordó com

a estação, escolhendo
agora o seu traje

de inverno

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

CaixÍlI Postal 97 •• Fone �9_8
CANOINHA'S

;i1" �

REGISTRO CIVIL
Aleis Karasinski, Escrivão de Brauhardt. ,EI�, natural deste

Paz e Ofíciãl do Registro ,Civil,
. Estado nascido em Imbuia no

do munícipio de Papanduva, Ço- dia 2 de Agosto, de 1933, moto
marca de Canoírihas, Estado de' rista, solteiro, dornícilado e re-

.
Santa-Catarina, etc. sidenté nesta Vila, filho de Max

Kessin e de Dona Julia Lu.dka
Faz saber que pretendem ca- 'o,,, •

sar: Arcílío Chagas do Prado Kessin residentes em Anitá Ga-
. ribaldi, neste Estado. Ela, natunascido em Pinhal, neste muni-

cipio, aos 29 de Agosto de 193Q· ral.vdeste Estado nascida "em

lavrador, solteíro, domiciliado e • Jaraguá do Sul no dia 3 de A-

residente em Pinhal, neste mu- gosto de 1927, domestica, soltei-

Ch d ra, rJornicHiada., e residente em
nicipio, filho de João agas (I

Felipe Schrnidt, filha de, HugoPrado e de Sulina Prestes de
k Brauhardt e de.Dona Henriette

Souza; e Margarida Saskos i,' Alviná Alma Bràuhardt residen ...

nascida em Pinhal, neste muni-

cipio, aos 21 de junho de 1928 !ces em Felipe Schmidt.

dcrnéstica, solteira, domiciliada f\ presentaram os documentos
•

e residente em Pinhal neste exigidos pelar Código Civil art.

municipio, filha de José Saskos- - )80. Si alguem tiver conheci
ki e de Maria Saskoskí. mente de existir algum impedi-

menta legal, acuse-o'.para fins
Faz saber que pretendem ca- de direitó. E,pJlra constar e che ...

sal': João Estoieski, nascido em gar· este ao -conhecimento de
Taiozinho, neste municipio aos todos lavrei o presente que se-

6 de Agosto de 1925, lavrador, rá afixado no, lugar de costume
solteiro, domiciliado e residente e publicado no jornal Correiodo
em Taiozinho, neste município, Norte da cidade de Canoínhas.
filho de Wladtslau Estoieski e"
de Josefa Dob�ovoliski; e Geno- Eu, Aracy Skiba Crestaní.O>

.

veva Novak, nascida em Taio- ficial do Registro Civil Ad-Hoc
. 3 que escrevi, dato e assino.

zinho, neste municipio, aos J" •

de Fevereiro de 1930, doméstica, Felipe Schmidt 14 de julho de

solteira, domiciliada, e residente 1954 .

em Taíozinho, neste município Aracy Skiba Crestar.i
filha de Francisco Novak, e de Oficial do Registro Civil Ad-Hoc
Estanislava Iglikovski Novak .

Faz saber que pretendem ca

sar: Ludovico Rogalevski nas

cido em Taiozinho, neste mu

nícípio, aos
" 17 de Setembro de

1920, lavrador, solteiro, . domici
liado e- residente em Taiozinho.
neste' município, filho ,de Fran

cisca Rogafevski; e Verónica Es

toíeski, nascida em Pinhal, nes

te munícipió, aos 1 de Dezembro
de 1922 doméstica, solteira, do
miéiliada e residente em

.

Taio
zinho neste municipio, filha de

Wladíslau Estoieskí e de Josefa
Dobrovoliski.

.

TO.SSES f BRONQUITES lo""
VIBHO [ft[OSOTAnn

(SILVEIR7Ã1
GRAND� TÔNICO

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

EDITAL

Faz saber que pretendem ca

.sar: Antonio To::nporoski, nasci
do em Itaiopolis, neste Estado,
80S 21 de março de 1918,lavra
dor, solteiro, domiciliado e resi-

�

dente em Taiozinho, neste mu

niéipio, filho de Francisco Tom

poroski e de Francisca Rogale.
vski; e Ahtonia" Dobrowolski,
nascida em Itajai" neste muni

cipio, aos 15 de janeiro de 1919,
dorné5tica solteira, domiciliada
e' residente em Taiozinho, nestt
municipio, .

filha de Theodoro

Dóbrowols.ki e de Victoria StQ
jecl�a.
Faz saber que pretendem ca

sar: Arnoldu de' Paula M<2ura,
nascido em Rio Claro, munici-'

pio de Canoinhas, aos IOde ja
néiro de 192,4, guarda-chave,
solteiro, domiCiliado e residente

em Papanduva. neste municipio
filho de Raulino de, Paula Moura
e de Bral:!lina Fernandes-Moura;
e Luiz� Galon; nascida �m Rio

Bonito, Campos N0VOS, neste

Estado, aos 30 de janeiro de

1936. doméstica; solteira, domi
ciliada e residente em Papan
duva, de�te distdto, filha

.
de

Zeferino G"lon e, çle Albi:la
Furlín.

'"

De ordem do � senhor. Prefeito
Municipal, lembro. mais uma VC2j,
a todos os habitantes do Municí
pio, que é expressamente proibi-
do' por Lei: ">'

' •

Quebrar fócos'ou Globos'Ha
Iluminação Elétrica-

É passível de penalidade por.'
infração, além das de ordem cri
minal, toda pessôa que arruipar
ou depredar �bras públicas: mar"!.

cos; taboletas ou quaisquer objé
tos de utilidade e uso público.
Apélo para os responsáveis por

menores, a fim de que orientem,
os mesmos sobre seu comportaQ1en
'to Das ruas e logradouros públicos;
para ev.Ítar f!lturos a borrecimeotos:

Outrossim, solicito a cooperação
de todos os canoinhe'nses DO seD

tido de serem apootados os infra
tores. o que poderá sef feito pes
soalmente, por carta ou telefone
ma para a Pr�feitlJra Municipal
ou Delegacia de PSlícia�
Todo Patriota deve cumprir

e Facilitar a Execução das Leis .

de seu País.

'"
' E, para que chegue ao c,onhe-·
cimento de todos. lavrei o presen
te.. edital, que será publicado DO'

jortlal "Correio <:Io Norte" efixa
do nos lugares de costume.

Canoinhas. 23 de julho de 1954

Osvaldo Ferreira Soares'
Secretário'

Apresentaram os documentüB

exigdos pelo Art. 180 N. 1 á 4

do Codigo Civil Brasileiro. Si ::!l
guern souber de algum imdedi
menta, oponha-o na forma da

Lei. Lavro _ o presente 'para St! r

afixadu em cartório no lugar
do costume e publicado .no jor
n�al Correio do Norte da cidade

de Canoinhas. "

Papa�duva, 1 de junho de 1954

PJ lois Karasinski - Oficial

I
. Vende-se'
Um terreno em Papanduva

entre as ruas ,Tte .•Ary Rauen e

Rufino Me:ldes,perimetrourbano
ótimo ponto p&ra Indústria ou

Comércio; medindo' 38.400, me
tros quadrados, ou seja 48 datas.
O referido terreno contem 1 casa

.' dre moradia 9xl2 pintada tôda a

oleo. Preço Cl $ 130.0nO.oo.
Aracy Skiba Crestal'li, Ad-Hoc

Escrivã de Paz e Oficial do Re

gistro CivU do Distr,ito' de Fe

lipe 'Schmidt.
.

Faz .�aber que pretendem ca-é"
sar:oAltair Kessin e Emilia Ruth.

Aceita-se contr,a proposta.
Trat,ar nésta cidade á rua

Senador 'Schmidt, Escritório :ie
. Representações, corn 0t. Ir,." Syl-
via Bauer.

é

,;, 3�
.

, �
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AlIo�"8 -' CANOlNHAS S. Catarina, 31 de Julho de lY54 N. 312 ANIVERSÀRIANTES DA
SEMANA

,Dr. Hivadávia R. ,Corrêa
Auiversaria-se, no dia de hoje,

o doutor Rivadávia Hibas Corrêa,
decano dos advogados de nossa

cidade e elemento de real destaque
em n08SO meio social.

,

Desempenha atualmente o hon
roso cargo de Presidente da Egré
gia Câmara Munieipal, sendo gran
demente admirado pelos saus dig-

'

nos pares, por", ser defensor apai
xonado das causas justas e bata
lhador incausavel no fiél cumpri.

HOJE:- Jovem José Seleme
residente em São Mateus do
Sul; Senhor José Cordeiro Filho.
Senhora Elisa, espôsa do sr.

, Melchioros Ichoros; Snr. Augus
to Haench; Jovem Nelio Kentop
residente em Arapongas, 'no
Paraná.
AMANHÃ - Snr., Francisco

-Wiltuschnig; Sra Angelina, es

posa do sr. Ludovico Dambros
ki: Sra. Maria, esposa do sr. An
tonio Burgardt.

•.4i!!"Il!IIIIII!II!IIUII_Ill' 1!���il1I__!!lI!77W_iil!mim·iiI__!I!IQJl!liIf;!lI!l!11'!I._&IIIIIlliIIISlBi I!lI.I'i;III11l!IiII1!!i!llJl_.� DIA 2 .: Senhor ità Edith Tack
111 filha do sr: Luiz e Ema Tack;

I
Nancy filha do sr. Miguel Mi-

, 'gazaki; Orlando filho do sr. Ro
meu S. Pacheco; Jovem Alfredo
Moebius; Jair filho do sr. Anto
nio Sconhetzki.

DI·A 3 - Senhorita Ruth Brau
hardt; Sr, Lucas Grttens; Jovem
Lauro Bedretchuk; Renato filho
do sr, Francisco Wituchnig; José
,fílho do sr. José Antonio Corres.

DIA 4 - Amilton filho do sr.

Nivaldo de Almeida; Sr. Leoca
dio Wendt; Elisa filha' do sr.

Henrique Waldmann; Menina
Deucélia filha do sr. Joaquim
Simões, res. em Major Vieirl:l;'
Sra. Leni esposa do sr, Oscar
Pfau.

D[A 5 - Reginaldo filho do sr.

Ataide Alláge: Sra. Julieta éspo- '

sa do sr. Ubaldo R. da Silva;
Jovem Fernando Wandracht
Filho; Osvaldo e Sergio, filhos
do sr. Estefano Wrublewski; AI·
berto Getulio filho do sr. Wal
demar Stange; Pedro José filho
do sr. Pedro P. Portes; Senho-

.

rita Dirce filha do sr. Firmino
.

de Paula e Silva.

DIA 6 - Sr. Donatc' Melin;
Miltes Terezinha esposa do sr.

Hercilio Novak; Dr. Mario Mas
si; Rogerio filho do, sr. Nicolau
Humenbuk; Evánildo filho do sr.

Jacob TremI; Sr. Francisco So
chaeheski; Sr. Alfredo Roesler;"
Sra. Lia esposa do' sr.

,

Orlando
TremI.
'. O Correio do Norte deseja
lhes felicidades.

Cortese - Vivi Giei e c,utros Canoinhas, solidária na dôr com

"-iíí�".W Illi. .I.'ÍI'iI<iI··.' a Família Stulzer e parentes" paTo

NOTAS POLITICAS
A caravana do PSD

A cidade de um momento

para outro, apareceu engalana
da .com alguns carros mostran

do ao povo canoinhense a trin

ca que compõe o PSD - Nereu-

ernimdo e� Leoberto ou vice

ta Catarina. Terá ele capacida
de para julgar désta fórma?
Quem é Mario Soares de Car
valho? Um fanático, um apaixo
nado, um cégo que vê apenas
treis letras na sua frente PSD.
O seu mundo se resume nisso.
Obedierrte,, pregador de cartaz, ,

speaker de comícios, o, pesse
dismo ainda não teve forças
nem prestigio para coloca-lo
num altó posto. É porque os re-

Ás, eleições estão próximas, é
muitá justo que se faça propa

ganda, apresentação aos eleito

res, etc. mas,' dentro da liber

dade. símbolo da democracia. manescentes do PSD, aqueles
Néssas caravanas" aparecem. a- que ainda estão seguros em al

queles, que tentam destruir éssa gum galho da arvore sem vida,
liberdade cq,.@1,'ªlg!lmas palavras que, Mario Soares é sempre on

sem néxo,�elem,entos"que sain- de estiver ou aparecer,' propa
do do comodismo, põem a cara ganda contra o partido e que
óra da janéla, quándo 'tetn que I

a sua capacidade é restrita.

tacar o seu visinho. Elementos O povo saberá escolher nas

11e apenas' vivem para fazer' próximas eleições, os seus can

ntrigas e' muitas vezes não pas- 'didatos. Quem fez, realizou, quem
am de figuras de retórica. O, arrecadou e soube empregar em
'ira�'dp. orador" da caravana do beneficio do próprio povo, es

SD, Mario Soares de Carvalho, ses serão os votados, não os

ó abre a garganta para dizer demagôgos baratos, os que só
ue o seu Partido vae salvar saem de casa com palavras de
anta Catarina- Canoinhas e o coradas para atacar sem argu
rasil. O povo de Majór Vieira mentes. Esperemos e veremos.
uviu Mario Soares de Carva-
o dizer que ainda: resta algu
a coisa que não .foi destruida
ela UDN e que o PSD vaê a

roveitar, 'vae fazer do peque
o, o grande, vae transformar
udo qu,€;o a UDN fez.

Mario Soares de Carvalho.
Diz ter capacidade baixar.o cus

to de vida, será que ele- vae pa
ra a'C lavoura? Diz que os ho
mens da UDN até aqui, apenas
trabalharam para destruir San-

,NOTA DE AGRaDECIMENTO
Rodolfo Thorna sensibilizado

agradece .ao Correio do Norte
I pela nota â!usi�á' ao Quióqúa:
gésimo aniversário de casamen
to de seus progenitores, - senho
ra Tereza 'e senhor Jorge 'I'hornâ,
betn como a todas as manifes
tações de apreço, em homena
gem as 'Bodas de Ouro dos
mesmos,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

O Maior filme Musical da lVÍetro Goldwin Mayer
,

7, __

o BARCO DAS ILUSOES
Em belíssimo Technicolor, estrelando: -Katryn Graysan -

,

Ava Gardner - Howad Keed e o insuperável
.Joe E Brown (boca Iargp)'

Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre
,;",,' •

.

- �j- �

O BARGO DAS rLUSOES
Amanhã - ás 17 e 20 horas • Improprio até 14 anos

DISTANTESTAMBO,RES
:É um filme repleto' de emoções, narrando as aventuras

el�triza,nb�s do Capitão Quincy Wyatt, em luta c�m?s
sanguináric,s indios SEMIN'JLES, nos pântanos da morte,
em certo pedaço da Florida ... É tarnbem o romance de
arriôr entre o brilha;te atôr GARY COOPER (Quincy
Wyatt), e a nova estrela da WARNER BROS., MARÍ

ALDON, tudo erro be�issimo TECHNICOLOR
'. .

,,'
..-., -

(

2'. Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos· REPRISE

3a• e 4a• Feira _ ás 20 horas _ Improprio· até IS anos

MULHERES E VIBORAS
Um. jiÍmé francês'em qu� o realismo assombra e â b!o
grafia da fatalidade nos grava, no cérebro, uma das mais
estranhas história$ do cinemá. Estrelando: Françoise

Arnoul - Henri Vidal e Mária Máiíban
--,-�-- ,

e �a. Feira _ ás 20 h�ras .' Improprio 'até is anos

Do rnesmo Direto� de "Em Qualquer Parte da Eui'opa",
uma no'v'a""e insuperáv4i'J realização! Duas Dezenas' de
gr.and'es estrêlas no mais realista mais comovente e

mais trtlpressionante drama' da atualídade

MU'LHÉRES' SEM NOME
"

Estrelando:

menta da lei. '

Correio do Norte cumprimenta
.o oobreaoiversariante, augurando
lhe inúmeras felicidades, extensivas
a sua distinta família.

Falecimento
Registamos, peS8I'Qs!,!mente.' o

fàlecimento ocorrido às 8 horas,
do ,dia 29 do aiual, em sua r_.esi.
'dência, à Praça· Lauro Müller,
depois de dolDroso sofrimento, do .

estimado cidadão canoinhense, AI-
'

',{redo StulzeÍ'.
.

-

#IIi
�,

DEClARACAO·
.

'
-

� .,

Declaro para os devidos fins que não
tenho ligação nenhuma com o PSD, contrario
do que consta no jornal "Barriga Verde" ri.
874, fato o que estranho a inclusão dê meu

nome na comissão executiva, do. sub diretoria
do referido Partido, em Majô� Vieira,

'

Canoinhas, 29 de julho de 1954
k

(ass.) Vicente pau/iski

RO.DOVIÁRIOz GUAIRACÃ
Transportes' dirétos de "São Paulo a Canoinhas

-" Agente em Canoinhas

DAVID N6VASKI.c
Fone, 225

.: {} ., r
Rua Paula Pereira, 1.146

Agencia em São Paulo Avenida Vaufier, 572

Snrs. Comerciantes e Industriais, enviem suas-cargas pelo
nouovrxaro GUAIRACA-é'

. Uma organização que dia a dia melhor serve ... a

coletividade Caribinhense'
.

3x

Pontualidade, Rapidez' e; Honestidade

M'ISSA DE 4' ANIVERSARIO
FAMILIA DO INESQUECIVEL GABRIEL SELEME

CONVJDA� SEUS PA RENTFS E AMIGOS PAHA ASSISTI· c

REM k'rYl18SA ,DE QUARTO ANIVERSÁiuo DE FALE�
CIM'ENTÔ,',QUE MANDA CELEBRAR ÉM INTENÇÃO DE
SUA ALMA. 'QUINTA,.FE)RA DIi\ 5,' ÁS 6,30 HORAS

NA MATRIZ GRJSTO REI.

AGRADECEM ANTECIPADÃMENTE.

,

t CONVITE-MISSA
,

'.\ FAM lLIA STULZER, por nosso fntermérlio vêm convi
dar as peasôas de sua amizade e o povo em geral para assistirem
a Santa Missa de 7° dia, em intenção de seu inesquecível chefe

.

A L F R E 0'0 '8 T U t. Z E R/
a, ser celebrada na Igreja Matriz "Cristo Rei", quarta feira

próxima, às 7,30"�horas.
Outrossim. ag-radece especialmente aos humauitârios médicos

Drs. Heneau Cubas, Segundo .. de Oliveira, Haroldo Ferreira e

Mário Muasi, peloseáforçoà e sacrificios sem couta na tentativa
de salvar a . preciosa vida; ao Frei Arnulfo Hoffrogge, Vigário
da Paróquia, pela assiatencia espiritual, e a todos que prest ... ram

sua solidariedade pelo rude golpe. '

QUE O TODO PODEROSO A TODOS ABENÇÕE',
COM OS COMOVIDOS AGRADECIMENTOS

�,'....
. � \

ticipou de sua tristeza, sendo gran
de o número de pessôae presente
ao guardamenta 'e que acompa
nharam o feretro ao Cemitério Mu
nicipal.
Á Família enlutada, nossas sen

tidas condolências.

Qne se peçam 'CootlJ
A

.
nossa formação jor:alistica

sempre nos impediu .campanhas
, frontais em 'que se envolvessem
nomes próprios, desviando, a crí
tica, serena' e construtiva, ,d.a ór
bita dos princípios políticos e dou-
hinários. ,c

Iniciando, porem, a,. campanha
polit ica em Lages e Curitibanos,
"o chefe' do P S.O. "em Sta. Cata
rina; chefe, sim, porque o sr. Ne
r@u Ramos é apenas pseudonimo"'i
sr. Nêreu Ràmos, ingressou pelo
terreno ·dos ataquC's pessoais ao

Governador, conduta qúe, par:a
um nomem �e sua iaade, já ap
tecipa o deséspero, de causa.

Canoinhas elegeu um deputado
t!stadual, médico aqui nascido :e

radicado; pessoa digna, mas obli·
terádo pela"subserviência politica.

Q, deputado ,Fernando Osvardo
de'Oliveira devê sab'et·, melhor do
que vários desses politiqueiros de
infimo tipo que se, agrupam sob
a denomÍlJação de maioria legisla
tiva. ,do estadô lãstimável em que
se imcontrám nossás estradas.
Esta região, alem da crise tre-

menda em que vive o f:laís inteiro,
enfrenta o precaríssimó estado de
nossas estradas, praticamente: in-
transitáveis, dificultando a movl-

Continua �'outro local
�

, . l, .

Quando canta a Musa
..."..M4R1Q_,J;L.OY .

Um sabor de vinho >

I)e uma taça fria;
Um calôr �do pinho
A g;mer - MARIA!

Um seresteiro tris!;e
A cantar na org\a;
Vendaval de sonhOS,
A gemf'r - MARIA

Uma lembrança atroz
De albores d'um 'dia;
Vélho antanho ...
A dizer - MARIA:

Triste saudade,
De um feli:?: alen to!
Acalanto, amigo,; ,

A dizer - MARIA!

V'EN DE.S·E
,

'
"

",.,

UM TELEFONE
Tratar no escritório"' de

'\'<;'11+
.

Representações 'Sul Brasi-
leiràs a rua Senador Felipé
Schmidt n. 653. 2�, ,'fi,
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Limpeza de vaies, noeíros e sargetas
.

• FOMENTO
'FOMENTO DA PRODUÇAO 'VEGETAL

Pessoal variavel '

.

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de .consumo

.

Material serviço fomento' da produção vegetal
.

'

FOMENTO' DA. PRODUÇAO ANIMAL
Pessoal variavel -, ,"'. ,

Operários serviço fomento da produção anímâl
Material de consumo -c

Material serviço fomento da produção animal,
;S�RVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
Despesas diversas -

Para o Serviço (de Agua .
.

," INDl,TSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
Pessoal variável �.

Opêraríos serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras -r,

Operários fâbrica tubos de cimento
SERVIÇOS DIVERSOS

.'''0-

'Pessoal fixo ','

Zelado/ Cemiterio Municipal
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de.consumo
Para o serviço de cemitérios
DIVIDA ·'PUBLlC·A :� .,

'_' .f<
'��-'''�

,

-- ,F);lndada-Interna Amortização e Resgate,-
Desp"és'as diveraas "

.
'

�. i!1,�." l�
. ,

Amortização e resgate da divida' consclídada . '-'o

- JUrOS -

Despesas diversas
Juros da. divida consolidada

,SERVICOS DE UTILIDADK PÚBLICA
,CONSTRUÇAO E ÇONSERVaçAO DE

·LOGRADONROS
. PÚBLICOS

Ref. II

,.,. DESPESA:'ORÇAMENTARI�
,t�n�erior' " I' Do mês I. . Total, .

I>

32.73),60

18.565,50

7.662,50

308,00

... 600,00

340,0'0
>

Pessoal fixo
Tres Jardineiros ;_ Ref. XI
Pessoal variavel • . ' .:

Operários" aos serviços de ruaé 'das vilas de Três'

BarráS;· Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

Operários do serviço de ruas, práças e jardins' 'da
cidade ;. " \' '�'.

.

<

.�,

Operártos serviços calçamênto ruas da 'cidade j.
Material de consumo �

Para .seryíços de ruas, praças e jardins
PSf::' serviço de. calçamento de ruas

· Despesas diversas
"I'ransporte de material para serviços. de' ruas, pra-
çª,s e jardins .'.

Combustível para veículos em serviço na ddtlde E- vilas
, CONSTRY,ÇãO E CONSERyAÇAO DE ROQOVIAS

- Departamento Municipal de Estradas
.

.

de'" Rodagem - D M. E. R.
'

Pessoal fiXo �,.., .

_P

Diretor do D, Nr E/R. - Padrão Z'
'

Escriturario, do :D. M,.�. R., - Padrão S' ,
Diretor da Secção' d'e "'Máqulnas - Padrão Z
Dois Operadores '·de Maquinas - Padrão F

Fis.cal :""" .ra�ão . �,
_

DOIS FIscaIS - Padrão R .

Três Motoristas ..::.... Ref. XI .

Pessoal variável /
'

Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três OJ�arras, Papanduva, Major Víeíra e Paula"
.Pereíra

.

2 ; Operários serviços estradas e pontes do distrito de?

Canoinhas
•

·

Material permanente
·

Aquísícão de ferra.mentas
Material de CODl'IUmO

#'

Para serviços, de- estradas e póntes
Despesas:diversas ,

,.

Cornbs. 'para veicules em serviço de estradas e pontes
·

Custeio. de veículos ,
.

. �ERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICÀ
Pessoal variavel
Operários serviço de limpeza pública
Materlà1 de 'consumo
Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS

..., PÚBLICOS' EM GERAL
72 Materiál perinànénte
,.72 1 �ara'. s�rviços>de' próprios municipais. "

)3 Material de,consumo .1 t'
i'B ''73 J 'Para seryiços de ,próprios municipais ��,.
8- 8·,

'

ILUMINAÇAO PúBLICA".",
.

8 '84:., . Despesas d.iversas
.

�.!' ,,,,.-.
.• :f '>'1

, 8 84 1 i ���:açãO p�bl��a da cidade e d:. ��la ,!� .rrrês
2 . �Enet;gia para m.Qtores, reparos de i�st�l�çãel!!.{.e·' oú-:

. trás despesàs
.,. ,

"

,.0>' c�: ;, "

"

'DIVERSOS .",' < " .. :

I Despesas diversas .'
I.

.

."
.'

I Para apliéação especial em benefício de ordem rural,
I consoante o disposto no art. Vf§ 4 da Con&tituição,.
I Federal, na construção. e conservação de rodovias.-

, .!l;, ";'/
. ,.;_ '..

'

8,028,20

.
,

,'"
-

�.-
,

,4.400,00

4.:'35,00

"o

2200,00

- 6.920,00

360,00
c

.14,918,40
4.400,00 38.130,20

8.405,00

34,70

5.000,00
,3.80.0,00
5.0ÓO,OO
2.747,00

6.780,00
6.600,00 .

'/

9.419,80

]6.537,00
54.160,80

155,00

.t
;>

10.0]9,00
1.836,00

"

306,00
, '

9,158,20

17.76R,70
35912,90

600,OU

232,06'

- 2,500,00
1.900,00
2.500,00
, 800,00

3600,00 -

2.567,00

7.24,8,00

1.800,00

9.054,50:'

9.000,00

5._976,00

/

,

.

Direção de Rubens R. da Silva
. . ? �

O c1assico da cidade á vista aos nossos presados leitores. Não
Botafogo x

.

Atlético somos Cronistas Esportivos, mlis
O futebol da ferra está ina-'

procuraremos por todos meiol
colaborar com.o esporte de nos.

tivo desde a muito. Num perio- sa terra, dando a êle tudo o quedo de mais ou menos dois me-

ses, tivemos apenas- o prelío estiver, ao-nosso alcance e que

Botafogo versus Figueirense, no
seja para "seu engrandecimento,

brilhante festival promovido pe-
Sabemos que é devéras espio

lo primeiro. c- Depois, então, só- nhoso o caminho onde vamos

mente jogos de. .clubes recem trilhar, mas com apoio integral
1.800,00

> fundados,' nos suburbíos, Agora de nossos Esportistas, levaremos
para satísfaçâo d35 esportistas avante o nosso ideal - Batalhar

570,oQ"> 'Iocaís, os dirigentes botafoguen- .pelo progresso de nO&50 esporte,
-

ses e atleticanos estão a combinar

70,00, uma melhor de tres, em dispu
ta de uma belíssima taça, ofer
ta 'do' esportista Tufi Nader: As-;
sim, teremos' o classico . da ci
dade, entre 'as aguerrídas equi
pes do Atletico que- subitamen
te se acordou, e o Botafogo, o

valente conjunto. do' "Quartei
rão do Tigre".
Parabens, esportistas.

7.662,50

8.028,20
308,00

6.600,00

11.l55,oo

15.278,40 '

42.53ú,20

24.942,00
54.160,80

.34,70,
155,00

7500,00
5,700,00
7.500,00
3.5'4,7,00

10.380,00
9.167,00

39.979,60

20.365,50 c

306,00

18212,70

27.787,70
37.748,90

9 U?,80

9.600,00

'�.208,cio

;l; ,

1;�,i6�;50

\

X X X-X
. .,

,
Abrimos hoje, uma secção em

nosso semanário, ou seja, Cor
reio do Norte Esportivo.
Procurando assim, alias como

é opr8xe apresentar coisas novas

_:::.

Que se peçam contas
."'-

(Conclusão da 3" pagina)
metação de nossos produtos garan
tidores da riqueza comum,

.

O Governador do Estado, ho
mem dinâmico, objetivo e opero
so, percorrendo o estado palmo a

palmo, verificou in loco. a gravi-
. dade de nossa situação econômi
ca, em face do desajustamento
rodoviário, em consequencia das

prolongadas chuvas dos últimos
tempos.
Dirigiu-se ao Legislativo, pedin

do-lhe autorização para abertura
de um 'çrédito especial, destinado
a obras públicas inadiáveis, e a

Assembléia Legislativa, afogada
pelo sr. Nerêu' Ramos em uma

onda de politicagem inconcebivel
vem recusando "sistemáticamente
a discussão e debate da referida
mensagem do Executivo com a

finalidade exclusiva de- entravar

a marcha da adm:�istraçã:o públi
ca, na-alucinada conqúista de ma

terial de campanha para os pro-
. . .

'.'

ximos CO�lCIOS,
",

.

'� Pa�il Canoi�has} profundamen
te triste ver incluído nesse grupo
de politiqueiros, reúnidos sob a

denominação aritmética de maio
ria legislativa, e comandados pe
lo sr.-·Nerêu Ramos, o seu diléto

filho, deputado Fernando Osvaldo·
de Oliveira. hoje esquecido da ter

ra e dos canoinhenses que lhe de
ram o voto, por meio' do qual
vem negando ás. 'espesinhadas e

sofredoras populaçõ�s de' seu pro

prio município "a oportunidade ,de
terem suas estradas melhoradas .

Para o deputado Fernando Os
vãld9 pare�e ter'mais valor o s�u

vóto em favor aa politicagem que
sabóta o governo 'do que os. in
terêsses que se comprometeu· a

defender, no exercício do 'manda
to. que, n6s lhe" outorgámos ..

'

",

.

',; .Q�e ,s�, lhe peçam ,contas! mas

Assim sendo, 'estaremos todas
as semanas em=contacto C0m os
nossos leitores, julgando sempre
as causas na realidade, sem nos
deixar 'levar por amizade e sírn
patia por esta ou aquela ágrt
miação, "Portanto, esperando o

apoio de todos, temos 8 .certe
za de que não se negarão a tal,
desde já confessamo-nos gratos
pelas atenções que se dignarera

"0..'
a prestar.

.:-'>' FEJRAS DE NOTICIAS
As prováveis escalações das

du:ts equipes para o sensacio
nal encontro de amanhã na bai
xada. O Atlético - com Waldo
Salvador e Camargo., Egidio,
Tensini e Marinho, Moacir, La
zínho, Pery; Lolongue e,� Rui.
O Botafogo. '" <salvo algumas
modificações a ultima hora: Bó
de, Bento é Sebastíão, Grímaldo,
Vicente e Lineu, Fubá, Arno,
Cilo, Lacava e 'Mazíco. Pela for
mação das duas equipes os.pre
sados leitores poderão prever o

que será a.partida de amanhã,

O Juiz - Possivelmente será
Oadf .Nader-i.e diga-se de pas
sagem um bom juiz, para dírí
gir esse Match.

Na preliminar teremos :os as'

,
pirantes do Botafogo enfrentan·
do o forte esquadrão recern-fun
dado' Santa Cruz E. C., onde se

destacam. Antonio, Manoel Pe

dro, Palanque, Rosa, Mudo,
Quinco,!.'! outros.,
VOLEIBOOL - é> que será

,
"i

que acontece com este esporte
.ern nossa terra? Esta é a per
gunta que paira nos pensamen
tos dos fans deste esporte.

Viajou para 'Joinvile e Curi
tiba o Snr. Acacío Pereira, Dire
tor Esportivo

.

do Botafogo Es,

porte Clube. Na terra das 13ici
cletas, procurará entrar em en

,tendimento com uma equipe
dague1il' localidade para uma vi· I

sita a
.,

esta cidade. Na capital
Paranaense sondará as probabi
lidades de uma exibição do Bo'
ta fogo local, contra seu anôni·
mo Curitibano.; alias já estão
bem adiantaqcs para uma con'

fir!J1ação ,de uma partida, e, que
tudo indicá' será" nÚ"'fPró'Firno
mês, Aguardaremos as' novida
des que' trará o técnico ee Dire-
tor do' B?tafogo. -:. �

•

Uma perguntá para voce

Qual é o time Paulista que
trsz ·no início de seu nome" tarn'
bem ,o nome de uma espécie
de cárné? -3"Veja a r,espost.a n8

próxima Edição. ,.
,J"

;t,-;, '/�.:- ''''$'�:<':_'�{'-' ';";:!"': ::, ;
__

'j.:f1:\\', _

'.

Escr�veú(: 'Uen'j • Rb'drfgile.
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CORREIO DO NORTE 31-7-1954
.��

.:

Banco Indústria.e Comércio de Santa Catarina SIA
I
Séde: ITAJAí - SANTA' CATARINA

.

- FUNDADO EM 1935 -

(19 anos de existência)., - (44 Departamentos)
I N CO

AGENCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Araranguá - ,Bl�menau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoi
nhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó - Capinzal - Florianópolis- Gaspar - Henrique
Lage - Ibirama - Indaial � Itaiopolis - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvíle- Laguna -

Lajes - Lauro Müller - Luiz Alves, -' Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União - Rodeio - Rio Ne-
grinho - Rio do, Sul - Santo Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim -

Taió - Tangará - Tijucas - Timbó - Tubarão - Urussanga - Videira
Agência no RIO DE JANEIRO: Agência em CURITIBA:

Rua Visconde de Inhauma,134.C • (Sêde Proprie) Rua Monsenhol:# Celso, 50 - [Sêde Propria)
Caixa Postal, 1239 - End. Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postal, 584 - End. Telegráfico: «INCO»
Capital Autoriz.do c.s 50.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 50.000.000,00

Depósitos em 30-6-1954 Cr$ 863.973.242,30

BAL,A.NÇO' EM 30 DE JUNHO DE 1954

A T I V O II P A 5 5 I V O

Caixa e Banco do Brasil
, Títulos descontados e' emnréstimos
Outros créditos

-

Apólices e outros valores
Agências
28 Edifícios de uso do Banco
Móveis e utensilios
Cobranças, garantias e custódias

o-s
119.795.888,30
838,298.016,50
75.228.654,60
29.015.872,50

625.953.374,40
16.489.857,20
5.371.266,50

1.801.472.286,30
3.511.625,216,30

Capital e reservas
.

Depósitos á vista e a prazo
Ordens de pagameno e outros

créditos
Agência!
Contas de resultado

Cobranças, garantias e custódias

c-s
100 000.000,00
863.973.24.2,30

107139,741,60
630.789.869,20
8250.076,90

1.801.472.286.30
3,511.625,216,30

Demonstração da Conta de lucros e Perdas - Balanço de 30 de Junho de 1954
I) f: BiT O 11 c R F; D I T O

Despesa! gerais 23.672.202,00'
Gastos de material 2.187.5 :19,70
Impostos
Despesas de juros

'

Outras contas
Amortizações .db ativo

SUB TOTAL

TOTAL

28.193.,353,00
,

Receita de juros
Descontos

25.859.751,70
___ , . ........,.,-u .._

1.853.996,40
33.326.360,60
1.329.57 ·1,60
564..150,80

62.9�3.834,10
Fundo de reserva legal 500000,00'
Fundo de previsão 3.500.000.00
Dividendo aos acionistas 2.400.000,00
Abono aos acionistas para inte-

gralização do Caoital 1.200,000,00
Percentagens, a pag a08 diretores l.500.000,00
Gratificaçõee 80S fu:,ciouarios' 4.673.079,10
Cart. de assistência a funciona rios 200.000.00

------

TOTAL 76.906,913,2U

36.825,441,50
Menos os do exercício

seguinte 8.250.076,90 28.575.364,60

8860.801.00Comis. recebidas ou debitadas
'

Rendas de titulos e valores mobi
Iiarios 761.700,50

Rendas de capitais não 'emprega
dos em operações sociais

Outras rendas
118075,00

10.397.619,10

76.906.913.20

ITAJAÍ, 15 DE JULHO DE 1954 - GENESIO M. LINS - Diretor-Superintendente;
DR. RODOLFO RENAUX BAUER - Diretor-Gerente; DR. MARIO MIRANDA LINS, HERCILlO

DEEKE - Diretores-Adjuntos; OTTO RENAUX, ANTONIO RAMOS - Diretores
.

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA - Chefe da Contab. da Direção Geral Dipl. Reg. no CRC N,0,181

PARECER DO-CONSELHO FISCAL'
O CONSELHO FISCAL DO BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA

CATARINA SIA., desincumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os

livros e documentos, recomenda a aprovação do inventário,. balanço e contas da DI
ItETORIA, concernentes ao primeiro semestre do ano de 1954, em virtude de haver
encontrado tudo na mais perfeita ordem, constatando em depósito no Banco do Brasil
SIA a elevada quantia de Cr$ 51.168.046,00, alem de Cr$ 68.272.920,10 de encaixe em

poder do Estabelecimento.
Itajaí, 16 de Julho de 1954

Ass.) Fritz Schneider, Arno Baue" Dr. José Menes�al do Monte,
Nestor E. de Souza Schietler, Augusto L. VOlgt.

LIN8EHIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

CasaErlita

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

Discos RC 4 VICTOR
Casa Erlita

;' IMPUREZAS DO SANGUE

ij UIXIR Df H�'UfIRA
AUX. TRAT. SIFILlS

=-1

�������������������������� , � Procure no seu fornecedor
� OR<i�NDI PERMANENTE BAH<iO � o
� HYLOH ESTAMPADOS E LISOS �

. �
,

FAILlE BROCADO �
� DUSCHESE �

i � E uma inllnidede de artigos da �.
� '1· d �
� u time mo a... . �

� EMPRESA FUCK - CANOIHHAS �
�������������������������,

sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e- canoinhense I'

Para colocação imediata .de OFICIAIS ME
CANICOS E APRENDIZES COM PRATICA

EM CONSERTOS DE AUTO'MOVEIS
OFICIAL FERREIRO� E TORNEIRO

, ,

PAGA-SE BEM
Não tendo prática, não convem se apresentar

Informa�ões na "Agencia João Selerne'"

1IIIIiel�mllllfll!l�lm�lHlml�II�llIIlIlm!!rn!IIIIIIIlllI!llldmtlllllll�IIflIIIItftIIiIIIIIIIIllIIIBII!!���lIIlm�1I111!
;;;;;a,.

Maquinas Agricolas para descas- ;� .-

g;:
csr - debulhar e ventilar todos os �

=

I: cereais - Moinhos .'para quirêre -

�

� I Motores a' gasolina =
=

II==

. Tem' para pronta entrega ALFREDO GARCINDO I:m Comércio de Representações �.
= Canolnhas· Caixa Postal 56 • S. Catarina I-

1IIIIIIIIIIIIIIIIImii�IIPlm!Um!lln!lmqllllllllllllll'"llmlWlül'fllllll!IIIWPIIIII��PI��lmIlllllIIWIUllmlllll�PIHm�OOlmmlllllijl
Rádios PHILIPS REGISTRO

CIVIL

Empreza Fuck
Vende-se por preço de ocasião
Uma casa com frente de

alvenaria, edificada em ter
reno de 20x40, situada· à
Rua Paula Pereira n. 430,
pegado ao novo prédio dos
Correios e Telégrafos e em

frente á Farmacia Oliveira.

Ver e tratar com o sr.

Ludovico Bóra, no escritório
da Ind. União Madeireira. 5

JDsti�a Eleitoral
EDI'TAL

O Doutor José Pedro Mendes de
Almeida, Juiz Eleitoral da 8&. Zona
(Canoinhas), Circunscrição de Sãn
ta Catarina, na forma de Lei, etc:

Faz saber aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimen- ,

to tiverem, que pelo Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado de San-

_

ta Catarina, foi expedida a seguin
te Circular Telegrafica: "Circular
N° 16 de 15-1-54 - Por resolução
Tribunal Superior Eleitoral, fun
cionário candidato a cargo eleti
vo em localidade em que dosem
penhe suas funções, desde que
exerça corpo chefia, direção fisca
lização ou arrecadações, serâ afas
tado, sem vencimentos, a partir
da data em que for feita sua ins
crição perante aJustiça Eleitoral,
até o dia seguinte ao do pleito".
"Os editais serão publicados nos

jornais "Correio do Norte" e Bar
riga Verde". desta cidade e afixa
dos no local de costume. A. Cum
pra-se sob as penas da lei. Dado
e passado nêsta cidade de Canoi
nhas, aos vinte (20) dias do mes

de julho de mil novecentos e cin
coenta e quatro (1954). Eu,

-

Zeno
Benedito Ribeiro da Silva, Escri
vão Eleitoral da 8�. Zona o da
tilografei.

�

Sebastião Grein Costa, Escrí
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major íeira, Município
e Comarca de A�moinha!l, Estado
de Santa Catarí a. etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Eduardo Gielinskl e Eduvir
ges Drosdrecka Ele, natural deste
distrito nascido neste distrito no

dia 4 de Setembro de 1926, la
vrador. solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho de
João Gielinski e de Dona Mar
thaGildinski residentes neste dis
trito, Ela, natural deste distrito
nascida neste distrito no dia 4
de Novembro de 1934 doméstica
solteira, domiciliada e residente

. neste distrito, filha de Martins
Drcsdecka e de Dna Rosa Dres
decka residentes neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direi
to. E para constar e chegar Este
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado no

jornal "Correio do Norte" da
cidad� de Canoiphas.

\

Major Vieira, 26 de' julho de
1954.

Sebastião Grein Costa'
Oficial do Registro Oivil

Um presente comprado na

Casa Erlifa
sempre agrada

Oportunidade·
Casas e datas à venda.

no perimetro urbano. Pre
ços convidativos,
Procurem o snr. Feres

Coury, nesta cidade.

Josê Pedro Mendes de'Almeida
Juiz Eleitoral da 8a• Zona.

Está conforme o original e dou fé
Data supra.

O Escrivão Zeno Benedito Ri.
beiro da Silva
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,�

�"�': Santa Catarina vive hoje na mais
':;:'�lperfeita ordem administrativa.

As dívidas; acumuladas durante
vários períodos" do mau govêrno,
«hoje, como, que per encanto estão
-tôdas paga...

�

.c,

Na verdade. �6 Santa Catarí-
,; najg�fj"'��ste 'faro privilégio nessa

qU,!SI, bancarrota\em que se de
bate, todo o resto do país.
-a

'.,
-

Examinando nossa situação', {i
nauceifa atual, �_ qge se encontra

.rigorosamente ehi "dia; mál "pode
,'�mos compreender as razões, que

nos levaram, três anos atrás, ao"
'i'-

regime de descrédito' e incúria fi
l? 'ii' naneeira por que passamos.
e ,,�: "�"',,,.

'

,';' Se'l'li';' dúvida ao fim da admi
".'� niatrsção passada Santa Catarina f

, .:r·est,�vai' mergulhada ,na mais" rui
,

"Dosa 'das crises .. .Apesar da prâti
':i;�pa ilegal ,dos desvios de -verbas

if "federais pára saldar compromissos
do Estado. eram escandalosos os

protestos da interminável fila de
, .credores ql!e" incansávelmente, 'se
':;'apresentllv:m ao Tesouro sem ve

� ""rem solvidos os seús créditos. Não
;�poucós fornecedores do Estado,
.paquela ocasião, chegaram às por
tas' da falência, "e nega\�am-se a

novos foruecimentosr Houve ca

SOl até .de .funcionârlo«. 'públicos
�. "se servirem do, Mandado de Sê-
�.'(!,

'
,

"1.' gl,lrança para receberem sellS ma-

�,gros pró'V�[},tos de, há ,muitos a-

'trazados,
. ,

,�",,'
"'" '

,��:� � situação era tãl qúe em 31
,

�de .janeiro de '1951, venturoso dia
em que foi transmitido o poder
80 '8tual Governador_,. a dívjda do
,�Estadó se elevava à importânciá
'_de 40 milhões.

� '.
.•'� Em se- tratando de Santa Ci-
"��t:8.rina. com as possibilidades eco-
g"'oômÍcas que tem. um tal estado
de coisas iilvela:v:a ó gráu, "mag.,
níficó" . de-i!1capacidade e' de inép:
cia�admiiijstrativa dos que a

,-

go..,y,.._ "

:ll"'"v�rnav8m. ','
,', '

w Então, Santa Catariná, gemia
ir,
ao pêso' dessa, formidável dívida

í'it ,d,e 40 rrfilhões,�quapdo p se�hor
Irineu �Bornhausen, à, {r,ente do
�atua'l 'governo, assumiu o p�oder
',!fe.m 31-de janeiro de 1951.
",

,,'ftqje. esta dívid� está paga e

,ãõ existem outras. ?
"';: .:

, O ,Orçamento do anó passado
radu-�i(ldo o resultado de uma

drr,.iniétração eficiente e 'capaz,
!"'�já i���re�entou 'um superavit ,<ie
�"l{LmIlhoes? "..

>

_

Poitentoso milagr.e de organiza-
ção e zêlo da C(,iS8 p,ú.blica. ,

,..c."''G,�",E é c!lrioso notar que a arre
.,; cadação do ultimo orçamento 8,

presentado' pelo atual,- Governo,
atingiÍildo 430 'milhões é, quase o

------�����----�--��--------------�----�--�------------

':'ELE,S" "

'voltar
/

""
�querem,

HERCÍLIO LUZ FILHO

dôbro da arrecadação do ultimo
orçamento apresentado pelo dr.
Aderbal Ramos da Silva, que so

meu 2.30 milhões.

Daí o dizer-se, não sem algum
fundamento, que 80' tempo da
administração passada as firmas.

,

pesaedistae" não contribuíam para
a arrecadação.

HoJe, todos pagam�eus impostos.
O sr, Secretário da Fazenda, o

dr .. Bayer Filho, sabe cumprir e

cumpre f riscà as determinações
do senhor Governador, que lhe
são dadas nêste sentido.

Eis porque chegamos aonde es

tamos.

E o próximo orçamento, garan
te o senhor' Governador, será de
500 milhões.'

,

N.ã'o é sem justa razão qne a

situação financeira do nOiSO Esta
do .tem mef'ecido'j.�ntª,Iliá9tic08 e�
logios de quantos a sentem. '

D sr. Ade�ar de Batios, o sim
pático Iider nacional do populis
mo; em rumorosa entrevista," de
clarou dias' atrás aos jornais da
Capital da República, na-sua ma

ueira peculiar de dizer as coisas,
c_que: HTodos .os Estados da U.
nião estão falidos, com exceção
de' Santa Catarina e talvez
Mato Grosso .. ,. O Governador
Idneu e Fernando Correa são

,
os únicos que,dorm,em descan-,
sados, porque sabem que ao

fim do mês tem' dinheiro pa
ra pagar seus Funcionários e

as contas dos fornecedores."

Nereq Ramos, homem dificil
de agradar; e o' maiS ilustre ad

versárjo do atuafGoverno,' na ul
tima convenção dó seu partido
declarou. perante todo o PSD es

tarrecido:. Não se pode negar
que hoje Santa Catarina goza

, de invejável situação f�nancei.\
ra.�� E é um dos poucos esta
dos que não precisa recor!:--er,
llos Bancos. "

E ainda on'tem uma revista
'norte-!lmericana. especializada em

assuntos econômicos e em finan
ças, em benJ lançado artigo. "Keep
One Eye On ST.

'

Catarina"
(Fique de ôlho em Santa Cata
rioa) exaltava. 'de maneira irretor
quiv,el, a excelência da nossa si
tuação financeird.

Jsto, pára falar só em finanças.
Me@[Do assim, apesar de tudo,

"êles" querem voltar.

RENHER
A BOA ROUPA

13 • Aquisição de Terreno para Armazem
.

de Trigo e Matadouro Municipal
Comprou do sr. Ney Pacheco de Miranda Lima a área de

475.053 m2, em Xarqueada,> para Construção de-Grande Arma
zem de 'Expurgo J Seleções, d;;e Sementes, ,.Cr$, 58;77'5,00.

I
14 - ,Jnstalação do .Parque Infantil

Para instalar o Parque Infantil, na Praça Lauro Müller,
gastou Cr$ 12.500,00.

15 • 'Auxilios Concedidos
Bibliotéca Infantil Canoínhense (EIC) Cr$ 25.000,00; So

ciedade Beneficente Operária c-s 20.odo,õo; Sociedade Vicentina
"Cristo Rei" Cr$ 5.000,00; Associação Rural de Canoinhas Cr$-
30.QOO,00; Ginásio "Santa Cruz" para construção Cr$ 120.000,00
para manutenção profs. Cr$ 108.00'0;00; Para realização i� _,Expo
sição Agro-Avícola Cr$ 22.000,00;, Regionalista Marcílio de Oli
veira, para aquisição de uma, perna mecânica Cr$ 8.000;00; Para

x x X" Natal da Criança Pobre ,Cr$ 3.833,50; Campeão-e Vice 'Campeão
O ex-secretário, que não sa- da LEC Cr$ 8.5'00,00; Bela Vista, Esporte Clube Cr$ Looo.oo:

bi� ,que a, banha provinha de, .Musícísta Jpvipo Schindler Cr$ 1.000,00.,
"

. SUlI.lOS, es�a pensa,ndo. e� colher 16 _ Doações deLotes à Ex-espedicionâriosmuitos votos em Canomhas. Foram doados terrenos, '" para construção de "casa pró-
Que desilusão vai ter o "Ma- pria", para vinte ex-expedícíonáríos. ::

grínho",
- Será verdade, que o

apelidaram de LEOPARDO?

O mocinho não' crê na ho- 18 - Concessão de Datas Urba'nas
nestid�de dg sr. Prefeito e não'

�,
Por aforamento, a preços módicos, e em presfaçoes men-

confiá na honradez dos Verea- sais, �de treze, datas, situadas à rua Barão do RiQ Bran�o e rua.

,dores" que aI1reéiam e aprovam Almeida Cardoso, pàra funciomírios públicos do Município, Esta
os balançétes mensais, zelándo do e da União, :para construção de "C\a�$i Própria".
juntamentf" com ,o Executivo" 19 -"Cónces.são d� Lotes:"�m Campo d'Agua Verd� �

;pela aplicação conscienciosa e -$'

Foram concedidos, ·'por. aforamento, a preços mínimos,
criteriosa- da receita municipal. VInte lotes subl!rbanos para pessÔas ,qúEf não' possuiam /terreno
'C�itadinho ignora que 'o digno urbano ou suburbano e que desejavam construir, "casa própria".

Prefeito e os nobres Vereadores .'

120 - Aumento dos Vencimentos dós FunCionários Púb il;08
pessôas idôneas, que merec,em O"' ,

t d 4801 'd""maior ate a presen e ata - 10 em me la. '��"'"o maior respeito e consiqeração;
�Em' todo caso" os b:íancétes 21 - Ã'umento do Salário de' Família. "

.."

mensais, às 'fichao$ (je escritura- 22 - Abono�de Natal.para tôdos os Servidores Municipâis
ção, os recibos e toda doéumen- em atividade, inclusive operários e inativos,�nos anos de 1951 e

tação da Prefeitura Municipal 1952, na,importânê.ia de Cr$ 500,00.
estão, cómo sempre estiveram à, ,23 _ Abono de Natal' de, Cr$ 30o,op para Professores e

�dispo1lição do "gr!lnde ofador"- Operários, no áno' de 1953.
'

pessedista ,de todos "os seus

co,mpanheiros que puser.em clú- ,

vida na honestidade do Prefeito,'
Funci<!nár�plil e Vereador,es.
CONSELHO DE . AMIGO, não

ds "bnç-a;': Deseja sab,et, para mais

poder tlp,ontar ap eleitorado, os
nol11es dos homens'-que avan

çaram gulos�mente no.s cofres

públicos, consulte O Dr: Orty �
seu amigo capitão Pedro.,'

'>

:"i},
xxx

Dizem que" os ..oradores do'
PSD, erp Maj'o'r....Vieita, Píoferi-
,ram tantos qisparate!iJ, for;am.tão
maldosos, ' q li e Orador' Sacro,
quando em pulpito', se".sentiu na

obrigação de alertar e orientar
o povo. �_

i'Vende-se
POR\MOTIVO DE Mü�
DANÇA, MOBILIA DE
COPA, COMP_LETA.
Tratar' nesta Redação.

Alfinetadas da
"Semâna"

1\,.,;
O eminente Deputado Nereu

-Rarnos percorreu ó E�t8do em

campanha política e, em "toda
, parte, teve acolhida frtá e des
concertante. Deve estar pen
sando com seus botões: 'com os

correligionário, que conta pre
sentemente o PSD, só podere
mos naufragar no próximo 3 de
outubro ..,. xxx

Comenta-se que o .Dr, Fer
nando' de Oliveira anda' meio
desanimadão e já , arrependido
de 'haver passado rasteira em

Vérinho ... Será remorso ou mê
do de tropicar. e não chegar à
meta final? xxx

Que o sr. Adã« Werka falou
em Major Vieira é verdade. Ma,s
que disse estar desiludido com

a UDN é uma grande e vergo
nhosa mentira.

xxx
""

.Certo orador do PSD, na chur.
rascada deMajor Vieira, atacou
violentamente e 'da maneira
mais -sordída possível o Gover
no Municipal.

•

man,UalS

O Delegàdo .".do; Instii�to d� .f\�osen{adoria e. P�Jsõe8
.dos Industniârios ....afende 'solicitação "'do Deputado
nr. Reneau Cubas "e; Prefeito Benedito Terêzio

�'� " de Car.valhó Júnior ' ,

(conclusã�' da Ia.'pagina) .... ,aS'sociaªo quando' requer benefício
'determine, o mais breve possível, "3_0 Instituto deve ser prorrta,
.a criação da Sub-Agência, porquan- mente -ateridido sob' pena de
to, de fórma alguma se justifica, a extrema miséria- para si .e sua
demora do Instituto para, solução família.

-: "

'. '

dos CàSOS corriqueiros de "auxílio Ou o Instituttiecunip�e suaa
aos seus associados, em suas ,di- nobres- finalidades, atendendo
versas modalidades."

seus associados na 'hora amar.
Como já fri�amos em' artigoan- ga da enfermidade, QU deixa

terior, publicado nésta folha�' o de existir. "",

Tres Períodos .Distintos Conclusãl

17 � Doações' Diversas,
'Terreno para" construção, da Agência Postal Telegrafica

Cr$ 55.000,00;'Terreno, com área" de 20.000 m2 para o 'Ministério
do Estado dos Negocios de Agricultura" para construção do Ar
mazem de 'I'rigor-Terreno com 10.000 m2 para Govêrno do Esta
do, para construção do prédio para ás Escolas Reunidas de Rio
dos Poços; Terreno de 7.500 m2' para o Govêrno do,Estado, para
construção prédio das Escolas Reunidas devMarcilio Dias.

24 - Aumento do salário dos operários e habitação grÇltuita.
25 �. Construção de varios Prédios Escola,res:
26 .., Abertura de novas ruás no perimetr,ourbano.

; 27 - Construção de novas estradas; numa extensão 'd�
de 200 km.

,; .

\'" '

28 - Construção de boeiros, pontilhões e pontes; cuja enU-

meração tornar-se-ia enfadonha. .,

,

�.

Os números, abaixQ alinhados,' falam eloqu�ntemente do

carinhoédíspensado pelo Prefeit,o BENEDITO TEREZIO DE CAR

V:ALHO JÚNIOR ao setor de Estradas de Rodagem.
Despesas realizadas no ano' de 1946 - Cr$ 136.058,10; 1947 -

Cr$ 188.241,80: 1948 - Cr$ 261.566,60; 1949 -. Cr$ 296.942,qo;
1950 - Cr$ 94'Z�'94,50. GOYÊRNO PESSEDIST:A em cinco (5)
anos - Cr$ 1.830.403,00.

1951 - Cr$ 729.609,,40; 1952 - Cr$ 761.061,30; 1953-

Cr$ 806.272,30; GOVÊRNO UDENISTA, em três (3) anos -

Cr$ 2.746.943,00.
"� �
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