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digno de exernp oJ" .;1'1'/]
xemplo dos vereadores e -do Prefeito concordando corn

a redução dos prl,pr.ios subsidias. O ilustre Presidente

dQ,' PTB. votou coerentemente. Êle que concordará com

,#a redução dos subsidias do Prefeita e dos vereadores,
vCOP,CQF

.;

�OE
000 igual em que se protelasse ·,para janeiro

de,J.9 cVig�ncia da lei que aumentou os vencimen-i
tos d&m'f'únÓLor:alismo municipal. .

?} tl:.§i:..... •

.c$i A, hora presente é de sacrifícios. E o exemplo
('começou dos dirigentes.

.
.

O humilde fuucionario municipal, a abnegada profes-
.

Sara da Escola Pública, êsses comprenderão a situação
e concordarão com a orientação de estrita economia a-

dotada pelo governo Muni,FÍpal.
-

� "',

Os outros, os relapsos, os .'egoistas os que s.' preo-
cupam exclusivamente com o proprio bem estar 'esque
cidos

.
do -povó que' só á custa de muito trabalho eoutri

bue pT htuahneute r�ara a manutcução tio orgánismo
municipal, esses vi verão eternamente envolvidos�P}NU·
MA QNItÂ D_E AMARGURA", não pela- protglação'
da vigência da- lei' que aumentou � funcionalismo, mas

porque p'êiâeram o dorninio que ha muito exerciam em

todos '-ôs' sêiôres da admin'ls,tração,
'I' O, qovêrno, hoje, I]ão é desse ou daquele Iuncid-

",nário. E do povo, em cujo beneficio os dinheiros pu-
blicos serão rigorosamente aplicados, .

• j, '.r

Et')t.a a realidade,., O resto é ,intriga urdid� por
opositon:s sistemáticos e improvisados ...

��sp'irito��de
;'.' ," •

' ;;to_
..�, O Governo Municipal�fina'lleei:ramente, encontca-

.�� em situação áeliçáda. Isso não é �ais' �egrêdo 'pa�a
'0,_ninguem. O sr. Benedito Ter,��io do Cãrva:lhe: digno
�refeito MuniGipa:l, encontrou .o município .endividado

�, p.orque não dizer, clesorgani�o SQl;{ muit�s'faspectos,
; fruto do descaso e dos compromissos 'politi,os da:� admi-r'
,,'Tlistração anterior. E o ilustre

-,�9il ficl -aos sêus com-,

,ltpro�is�os e corres-pon�e�do ii 2;0l:lfiança �c .que' � de

.i'PJsItarlO, meteu. umas a obra :VIs�ndo, .prehmmarmente,
...; ,organizar as finanças municipais" 'reorganizar os serviços
!;e reduzir a� despezas, Sua Senhocia

, c_?meçou dando °

��x.emplo. �le proprio, ern, �exposi ão de motivos diri�

gida à qâmara' Municipal, 4·a:fii'�Q.u con"çordaf'em que

�se reduzissem Os s�bsídios��/ 'pref:itQ .

.:
A Câ�àra,

. correspondendo, plenamente: 'á""itual situaçãc, e xarnmou

e aprovou proj'eto "de resolu�b a resentado J.ll!-lo . Ve
,. reador Agenor Gomes reduzindo os. subsidias dos ve-

". reádores e do" Prefeito. c, ,Segun:d
.

projeto recente-
,;mente aprov.adó d Prefeito' .sofreu "corte.de DOiS

w''fMIL CRUZEIROS JIÍériSflis no'. seu ordénado e os ve

�,� i:eadores residentes na cidade 'edução de CEM para"
.

CINCOENTA CRUZEIROS por
rc'

.

O· fato ê digno ""'de rêgi;tr'o.
que dlve frutificar. '"

�
-

<'
A' " r

D,!d�, esse+prmreiro passq 9 Il1�orta em grande
economia para ° município; o honradó Prefe:ito�Muni
cipal encaminnou à Câmara I? 'oj�to de. Lei objetivanªa

,.

.renuncra
c ,��

'sacrificic
'd' t-",

�a profelacão para ·an�jI;.o, dé' 19,52, da��igêneia
- sancionada pelOif-sr. Nqy Pacheco, ,funciónario municipa
quando Prefeito. (�·Seg6,ndo a lei do Prefeito Ney Pa

)' checo; 'só conhecida d� público depois de publicado' 0 Jt,

resultado' pas eleiçÕes- ,de �3 de 'outubro' de 1950, os

'" funcionari6s municipai notadamente os de categoria,
e?tre os qua_is""o' pro�p? s�' N.e;r �ach�.(w" seriam re

giamente au�entados �pathr de lO de janeiro de 1951.,

Vale a pena 'fl.niàr 'q\l. J a yigente Lei Orçamentaria não

consigna verbas para a:eender ao aumento de funciona-
lismo.

�

.::� "
,ff:

Pois bem. . Retàfhemos ° fio das nossas conside-
. .

rações. },

��.- '" O Préfei��"Be�e :i:to Terézio de Carvalho" enca

. minhou à Câmara ,.mê�gem acompanhando projeto de
lei no qual' pleiteou (fte o=aumentá do funcionalismo

vigore a p�'ittir de ja . ira de 1952. E ° projeto foi

.àprovada, estando já
c

nvertido em lei, cujo texto in-

serimos rioutró local. .

" ,

Na Câmara h()u <
choro e ranger de dentes da.

U bancadQ pesseâista,' Íldo submetido o projeto à

primeira votação o t� ltado foi '5x5, tendo o ilustre
Presidente ?dú Legisla . Municipal, sr; Dr. Haroldo

Ferreira! v�tado pela ": rovação do projeto, atendendo
assim á si.fuação .. pre ria Aas finanças,municipais,' à
necessidade de ,red;ttÚr, as' despesas, ao fato de não

haver rio Or�ain�ntõ
. iba pap o pagamel}to do a9-- \,

jne,ntõ e ateidendo, ' cipalinente, ao+dignificante e-

r�r�irf Benedito 1", Y RetQt�o á �d.vrdade
';;,f .fcÜr! .

Ih /I D' j
,,,_' ",,'F ' • ,.'. ,'. o;

•

ue \auva o .1 P')!S (e qu�tl'?_,��e�t'i1 de .81· ddfcltano, $? a fl,bra dê:;s� UI�-
_ " "., -: le!I5-U?:/ '(��:�,f?O_ J� , ...n;PJLo_�",.�scllla- COt�ILi-0rª

" ol�n�l!s��� que, e GU!-
,
.., , .

�m-a1!'<'N1i'l'l;!_a.'" pro"? l'íhrt'lj.\'1il�ls��ê.����"]lm1r < it: 'trx.prfc.a a ex;!stencla

es.�o;;a e �fit11: d�''t.tll'atar de as- a firmar �teS'taao de óhito ãCIl'tá do "CõÍT'eio dO' Norte",

��,r:to�'"'''·à·Et }ttte-�!ês�f dó rmtlni- fol!Úl': retoi'oall1os;á • wri.yidide di:;-
v Úuje, CQmeçlllllfls," vida

,Clp;O 3l:ln��.ao Gove�p_o �?' E�ta- p{lsLus a t�abalh�u' maIs que nu'I1- Preotendenlos sá porituáid e 01'

dOi·csegUlu ,para .Flonano;:>olIs-·o ca pe,lo 'l',nal'Uudecimellto da nossa ganl' ar', a"";< 'd' 't· d
o<'

I
P 'i \,- 'M'

..

I
.

B'
'"

.
Z VI a J n- OI na o Jorna .

r� :e-l�O . _.u-mcrpa ,sr. enedlto terra. N ' s 'la '�,' . ;�-

Te-ré'zio de 'Cárv:alho Juoiai'. '"
. ece SI mos.:., ,maIS� Q110 nunc?,

_;,. . '\-..... ' o\.:. CircllQstaneias. diversas detcr-� da colabol'açao dos nossos aSSI-

",,' "Ná '(:á,pi�'al'l)t do' '!Ésta'db, j��to .
'min'al'3m O'UQSSO desaparecillí�ntQ nantes': É' Jndispellsavel que os

�o·.G0verna�0!:Irineu'B0rnhau-
'

temp61'ario A crise do papel. di- -8"s:3inantes em atrs.zo E!lltisfaçam
,s�n 'e aos 'sê-l:lif� alfxiliures 'ime- viêlidàl' que oos assóbflfham. difi- os seus' eotnpromissos �e se con

Idi,atos, -se-rãó, ti:atados impor- cu!dades, v-al'ias qne não vem ao vençam de que eles, em grande
•
tantes assúntos _. que :i'nter"essam caso enumerar, parte, são. os ll1ai0res Tesponsaveis �
.& Canoinhas, tais'" como a .con- pela nossa existcncia pontilhadf\ ,I

Entretanto, nadal'disso i�têros- de. interrupções. Néstá', Do'�aÜâse
sa. O' fato real, p�ípavel, vi�ivel nmdaremes a· orientação I�êi''''fut.e
�o o llOSSO ressurgimento. Não das se refere aos assinantes. Doravarl\
cinzas, como a Jeus-a da mit0lo- te "COI:f'iúo do· N0rte", só será
gia g�'egaLmas dos �s�ornbros .

de • expedido para ·os
.

al'osinan,tes que
um .lomal dI) oposlç,aEi, uascl(lo estiverem em� dia e par,a allueles
para manter aeêsa a pira sagra- ,qu!' tomarem novas .assipalturas
tia da democracia. Nascido para pagi:lndo-as adeantadamel11i� 1)ou
o sac'ri·ficio e que circulou por

.

tro modo não com;eguiremõs SQ

t'rês aÚDS gI:aças ao. espi?ito de breviver.1 Nesse particular espera
renuncia de meia (,}uzia de abno- mos contaI' C01l1( a bôa vont.ade, I

gados. Enfrenl.6,nrlo· mil e, 'lIma,' a compTeensãb e' ajuda de toqos
'

dificldclacles, em 'constlnte re�j�1e'" os nossos. al'lligNs,
.t

;�,v�DJl�RUAAC
<" �.'

' """�f1',r ...
AS�OClaC�l<�ril Rwral de�itan�o"'ínhas

• -',t_, "',�.' l:t;.;

, Di'vers�-s �btas .{J�,; iritarês,�; geral
�-

'
• .....

,

- '>-,; ":... ;:

Conforme fôra amplamente d�vulgadu, realizo.u�se. a!', 25 de

·fevereiro· 'proxi,mo, pas$ado,. a. Assembléia Geriü d0� ii sodados,
d�stinad'a, à' escolha, d.Qs·�riovos dlr,igentes da ,entidÇide·'\t ,'." .

.;\... .'.' �

, Foi 'eleita, �:"tando-- jà empóssada, a seguinté Direto "Ditçtclr:<sjtVIO A MÀYER
.

P:esjdent� .-.
T -, ArcHQo <?: de Ca�'valho Red,a'for: I'

'_ ILHERME V

AR.ELÀ�,
VICE' PresIdente Paulo Rltzmann .

.

'o

1. Tesoureiro Guilher�ne _Gros�kopf GANOINI ,·.S -::-'

2, Tesoureiro Celso Zippel ..

L Secrefário -,
_. Wa'lmor A. FurtadQ

.2_ Secretlido ., L�9Poido Fallgate.r
Conselho' Fiscal . Sie,gfried Olsep

,

�'" Olto Friedrich

I� .:AJijlJ}ã� .. S,elen�_.•�.'�� 'Bó'frássb1ít
_,,:/ li!endque "q'agü,fiü

�
'S

l�eocadio' Wcinât_
,

A 4scÓlha' do-s atuuis dldgerites da As;béi'1'l;çã0, v�.m -reper
êutindo do·)m€lho.l' modo -entr:e ,os lapradotes 'do mumcipio que'_
muito' esp�tam da en�idade. f 1:,; :?

.
X X X •

Durante a Assembléia, quándo aventâi:i5' ° nome do. Dr.
Aroldo' CarvliJlho para Presidente, um dos� asiociadüs presentes
com�14icoh aos demais que o nosso presado conterraneo, segun-'
do révt!Iara,' só concordaria com a indicação do seu nome se a

Assembléia, pr�viamente, deliberasse o que Presidente eleito não

mais teria ordenado ou gratificação mensal. Submetido ° as

sunto' a "delibel,kção da Assembléia, u'namirnerpente ficou estabe

lecido não -remunerar, doravante as' atívidaties dos mem'bras da

Diretoria da Associação.
'X'í"X' x

Na �aDie de hoje os
.

noves dirigentes da Associ:�ção Rural -

re.slizar,ão ,8. sua pl,i-rneira re1urrrão, quando serão tratados· assu)1-

tos de alta relevância para os lavradores dê> município, dentre

os quais destacamos: o estudó de medidas tendentes à intensifi-·

car a cuLtura do trigo e as possibilidades da. mecanização da

lavoura. Na reunião de hoje devem ser fixados os dias para a:

reaJ.ização de duas reu-niões mensai:.;, no, mínimo.
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CORREIO. DO NORJE ,

Secretaria de SegDraD�a, Publica
I nspetoria de Veicules e Transito Publico

Circular N. 3151

Emplacamento de Veiculo
O dr. Secretario da Segurança Pública a 4 do corrente, logo

após haver .recebido o cargo das mãos do dr. João Bayer Filho te

legrafou aos delegados de Policia de todos os muuicipios do Estado,
determinando a suspensão imediata do registro e emplacamento de
veiculos.

Agora,. para evitar' explorações em torno deste serviço e que
vai ter inicio a primeiro de março proximo vinduouro, transcrevo

abaixo de ordem do dr. Secretario da Segurança Pública, os preços
que devem ser pagos pelos interessados e bem assim o quanto dos
selos a aplicar nos requerimentos e documentos que os instruem, bem
COmo outras informações de interesse das partes:

<
.. I

Caminhão:-
Placa
Placa indicada
Registro
Emolumentos do Delegado
Emolumentos do Escrivão
Perito. quando houver vistoria

,
Selos de requerimento (ln via 3,50"e de

para despacho) total
..

Selos de fls.
Selos talão coletoria

c-.s 60,00
c-.s 30,00
Cr.$ 100,00
('r $ 8,00
Cr.$ 8,00
ci·.$ 20,00

fls 1,50

Automovel
I I

OU

I I I

Autorno'vef OU camionele �particular
o registro' é apenas de Cr$ 75,00. As demais despesas' tam-

bem identicas ás do caminhão. /

\ I V

Onibus I .

Paga igua! ao caminhão.
Vi

V I
I

-

Bicicléta

Florianópolis, 21 de fevereiro de 1951.
.

,
.

Capitão RENE' VERGES -- Inspetor Geral.

/

Lei o' 114 de 6/3/951
Abre credito especial

,

O Prefeito Municipal' de Ca
noinhas, faz saber que aCamara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte.

Lei:
Art. 1°' - Fica aberto, por

conta do excesso de arrecadação
do exercicio, o credito especial
de Cr$ 72.283,30, setenta e dois
.mil e duzentos e oitenta c tres

, cruzeiros e trinta' centavos, para ' ...

os seguintes fins:

Amortização da Di-
vida Flutuante Cr$ 68.000,00
Despesas oriundas

'

CANOINHAS da �quisição de ,,�ma
camionete

(
\

,

.
ArL 2° - Esta ·Lei, entra em

,
vigôr na data de sua, publicação,
revogadas as disposições em coo

hário . .-.....:
Oficina mecanica -' Posto de lavagem, lubrifica,ção e.. Prefeitura Municipal de Cano

inhas, 6 de Março de 1951 as.

Serviço garantido Benedito Terezio de Carvalho Ju
nior - Prefeito

['one 145. Ludomila Bojarski - Auxiliar
ri da Secretaria

\

Dr. -,Saulo Carvfalho

Illrl!lllillllllll�lIllllll�lllllllllllrnlllilllullll�illllmlillllllllllllllllllllllllllllllllllllll�IIIIIII!111�fulm��mlllllllbllilmllllmhllmmlllllllllllllllllldlll!lmiilmllllhlmllllInmhlllmlllUllllüll: 1II�llllldllllllllllmll�
'. -,
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=:;!!"

==

i Bdnc� Indústria e Comércio de Sta. Catadna 5 IA =
!iI' Mátriz:,ITAJAI Fundado em 23-2..;35 E,.nd. Telegr.: «INCQ» 5ã

=- \ ,.7
-

•• §

� �

:;;;s; .__ C.apital 'lnfeqrallzado 15.000.000,00 =

51 Fundo de reserva legal e outras. res,ecx_as 29.417.252,10 a

ªª
"fotal do não e_xigivel 44.417.252,lÓ :

AgênCias e escritórios em: =

-= Araranguá - Btumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas -

,

'== Chapecó - Concórdia - Cresciuma - - Curitiba - Curíríbanos - Campos Nov,os-
= Florianopolis - Gaspar - Ibirarna - Indaial - 'Ituporanga :..._ Jaraguá do Sul'� Jo- =

-_ açaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União -

-

Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rió do Sul - São Francisco do Sul'-
= São Joaquim - Santo Amaro da Imperatriz a- Ta ió - Tangará -- 'I'ijucas -- �
� Tubarão - Urussanga - Vfde�L�

, §
� Agência a Rio de Janeiro Agênda em Curitiba =-

-

Rua Viscorided Ínhaúrrra, 134-c Sd. propr. Rua Monsenhor Celso, 50, - Séde própria §

== Caixa Postal '1239 -- Telegr.: "RIOINCO" Caixa Postal 584 - Telegr.: "INCO" �
�

== Taxas de Depositas:' �
'iii'§5 a;

.--: Depósitos à Vista (sem limite) 2% Depósitos a prazo fixo'
=

� Depósitos Limitados: Prazo minimo de doze meses 6% ' �
-= ;;:;;;;o

Cr$. 5,00
-

L'
.

d C $ 5000000 4 1/2% Depósitos de Aviso Prévio =-

c.s 10,00 '\5
irmte e r . >

Aviso de 30 dias 4% �
"ª Limite de Cr$ 100.000,00 4 % 'Aviso de 60 dias'" 4 1/201.0

Cr$ 1,70
ri -

� Depósitos Populares Aviso de 90 dias 5% '!!
Cr$242,70

=__,

Limite até Cr$ 10.000,00 5% Aviso de 120 dias 5 1/2% e..
OBS.: A placa sómente será cobrada quando fornecida uma nova.

=-

Camione1e
:= III CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL III !

r

_
,�

,
�e alu�,�el . .� Abra 'urna conta no «lnco- 91 pague_ca'm cheque ª

Cobrar-se-a a menos, pelo registro, Cr$ 50,00 do que ore...... -=
'

.-'

=

â�t��n��hC:��inhão sendo que as demais despesas serão iden t ica s ás
.il 1I1!lmlllllllllllm:II�lmllmIIIWIIIIIIIIIWlllllll�IUUl!lwrn�W�I��lImlm!1I1111�llllllllllmllllrnlllllm�llmllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIImllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�

Placa c.s 33,00
Registro Cr$ 30,00
Emolumentos ao Delegado Cr$ 8,00
Emolumentos ao Escrivão Cr$ 8,00
Selos do requerimento' (la via 3,50 e de fls. para

Tenho a honra de convidar os Senhores associados

despacho) 1,50' total
'

Cr$ 5.00 e exmas. familias, para, o baile social a ser realizado em

Selos de f1s._ '.
Cr$ 10,00 a noite de 25 de março corrente, abrilhantado pelo jazz

Selos do talao da Coletoria Cr$ 1,70-�and «Tupy». \
-: Cr$ 95,70 Reserva de mesas, com o snr. zelador do Sociedade

�
a partir do dia 20 do corrente.

É favor) .rnunir-se do ultimo talão-recibo, cuja apre-

Registro Cr$ 10,00 sentação será exigida �a portaria.
Placa -

Cr$ 1 r.: 00
/ Selos do requerimento (la' via 3)50 e de' fls. para

o, Canoinhas, 7 de março de 1951

"Despacho 1,50) total Cr$ 5',00 R. ·Walter..._' '1' secretário
Selos de fls. Cr$ 2,50
Sel08" do talão da Coletoria Cr$ 1,70
Emolumentos do Delegado Cr$ 4,00
Emolumentos do Escrivão Cr$ 4,0(i)

Cr$ 42,20

- Observações Importantes
1) '-:' Os requerimentos poderão ser feitos pejas partes, haven

do, para ISSO, modelos oficiais a disposição dos interessados nas

delegacias.'
,

2) - As autoridades policiais é proibido, terminantemente fazer
requerimentos. .} .

'

,

3) - As taxas fixadas são as leis n' 372, de 15 de dezembro de
1949 as custas, as da lei.7D· 622, de 17 de novembro de 1949 e os

Vá hoje mesmo na CasaclCls Casemiras de Estefano
selos,os do respectivo regulamento. 8edritchuk & Cia,i e compre tudo por pouco dinheiro. 5x4

, 4) - O público deverá comunicar a Inspetoria de Veículos e '-------------------.;_----
Transito ou diretamente á Secretaria> da Segurança qualquer cobran-

-;;.

ça álem das aqui fixadas.' DR� RENEAU CUBAS
, 5) - O prazo de emplacamento é de 60 dias (sessenta) da

....

data MEDICO
em que for iniciado o serviço pelaá repartições encarregadas.

6) - Aos requerimentos serão anexados o talão \de imposto da

Pr;feitura, nas bicicletas, e. mais o certificado de propiedade nos

veículos a motor.
J .

.

7) - Os selos de fls. a-que se refere a tabela de preços, são os

plicados nesses documentos (em cada um, um adesivo de Cr$ 1 00 e

um da taxa de saúde de Cr$ 1,50. (Isso porem, somente si os' do-
umentos ainda não contiverem esses selns.

.

8) - Compete aos escrivães recolher as taxas as Coletorias Es
aduais (2, do �rt,' 9', da lei,n' 372 de 15-12-1949).:
) - A presente circulai' revoga a dita n' 1, datada de janeiro últi
o.

Advogado
'Escritorio e residencia

Bua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

,

Sodeddde Beneficente Operária'
CONVITE

6x3

,Não se deixe iludir
-

Adquira 6 seu corte de caserníra, por um preço
vantajoso, comprando na Casa das Casemiras, a casa

dos preços baixos,
'

Casacos e mais casacos modelo 51 por um preço
que é só ver para crer,

Não, perca tempo

Consultas das 9-12 e 14-16

Rua Paula Pereira
"

BASILIO BDMENBDK
pulverização - Preços modicos -

Rua Vidal Ramos, 6

10..,3-1951

AVISO
Q fiscal do Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários, avisa o comer- \

cio em geral que se encon

tram em atraso, para, regu
larisarem suas contribuições
com pena das referidas di
vidas s,eÍ'.tm entregues em

Juízo pltt{coJ5rança no exe

cutivo e mais 'aplicação da
multa art. 178, I do Decreto
n. 5493.

"'

asso OdUo'n Costa
"

Fiscal

Linierie Etarp'
de fama mundial,

sempre na 9 - P _.

,Casa \ Erlita
(ioverno Municipaf

4.283,3Q
72.283,30
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", Emernoeda corrente '

�
, Em depósito no Banco do

, ,," "Brasil, <",

;Ê�' depósító+á ordem da�;
Sup. da Moeda e do Crédito

,- "
"", "'�,

B ... REALIZÁVEL
'

,

Títul�s
"

e valores -rnobíli-
i .

,�

o.

Capital'
" Fundo de Reserva Le&al,IC_ Fündo -de Previsão.

Qutras reservas
;:�:�: ,

_' Exgiivel�l \C

� �.

5.222.609,60
605':055,60, ,

174,534,OW/
41,000,00

1.881.000,00

tI; GENÉSIO
,�

li Diretor Superintendente ,
'

DR. ROb()Lj;�O RENAUX BA"ÜER
,'"

' f,
'

Diretor-Gererrfe 1;'
ii
DR. MÁRIO MIRANDA LINS:fIERClLIO DEEKE

,

,
, 0

ITAJAI, 13- L);E .FEVER,EIRO DE 1951
, OTTO RENAUX

IRINEU J30RNHAUSEN
ANTo�rQ'# RA:,!:IOS

"

Diretores.ê
'

'" ,,;;,

'/",

ERICO�SGnli'EFFÉR' f

Chefe da, Contahilidadé Geral P

Reg.�i:na _DEC nr. 22.6ªa�"'�.JG.RC:IW.
SERA,FIM FRANK'LIN PEREIRA.
�S�b-Chefi.i dã Conta'biliaad�LiGe,raI "',
Reg.'na DEC nr:'"' 17.321 1'l,,;GRÇ4ilr;':,0181;

Obrigações,' 'Diversas 11>'

, Agências" no Pàis,' i

'J Correspond(:!n'tes' nb País ;.;

"1'� "OTdens de pagamento e ou�" >l,
s tros .crédítos

>t � ',.(','
"
Dhdãendos ,a . pagar

;:

H�Resultados 'Pe!;laentés
:;;.' ;";'

r

Contas de �esultád_os ;,.
i�"' ,,,.'c� "c

J -:- Contã:s de Compensação
,< Depositantesdevalores ez:n

garantia e em custódia t"
"

Depositantes dê títulos em

\: '*"" cobrança:
do País

'

'! 'Diretores - Adjuntos
� �
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�','"P,E, tn S !.4,,IRE§ Goverl1o Municipal
� -.I/c "

� Lei -)�o ris de 6A1/951

e
�'

O
. ;' � .

.

.

�'j
· 'R"Di�.n;,._ o Q.da"lro U"nico

'>. !:ri,.' 'n'\_;> /D.,�
" : "

dos Fuucionarics Púplieos
UI II' -\I;. :aaJ do Município, ��lillguilH..!o

de criando cargos,:' , .=::=�:�=�===!==::�=====�!.:==!.a M'ulhér
_

, ':'!' .,' Benedito Ter�zio de _ Carvalho -,

O·'S'," ':Jez" M' a' n'''_ja-m.'';n'�t�'o-'st �do ,p�,t· 'Junior, .- Pr�dto�
,. l\lllt:licir�J

'

de
a a...

_
U J Oa'lloillhas, faz saber 9\10 a Ca-

,

:
'

, \ ,', '�, "
"

,J
'

,

;'Í1 Ílra .Muuleipal de�i'eto'u_e' eu
Numa cronica �edic�da ao adorav�.l l;yr1 de <{eorges Duhamel sa'tiCiôno a seguinte;.«OS Prazeres e os- Dilverhmentos», aludi aos. dez mandamentos do '

I

pai. Diversos leitores-me pedem estes 'mandamt;_ntos na í�teg;'a,' jÁ, Lei:

que os três que citara os' encantaram, Eisl então, a tradução destes .A�t. 1°- A escala Padrão de

m�ndamentosJ elaborados pelo escritor francê.!['quando seus dois filhos, ve��i'meJltos adotada pela _ Lei- ,"�L.__�"'ISII��a.....:�....iIIlIi��_�_.�IIllÍII.h���
hoje homens crescidos, eram ainda criancinhaa -pequenas:

, .' ir> 9{ '(Je 31 'agosto de '1950, no
.

.

i ,r
�

<

,

«Nunca mais abrirás uma porta pJlecipitadamente- um homen- que se refere aos atuais cargos do
I DomIngo, no EsiaClid Alinór V'.

-

C'fi)rte
zinho pode estar acocorado d<r outro lado."

'

"Quadro Unico do ,MUllicipio" empol'gánte int-Efre�taôual �J. _��.",.
-

,

.- >

x x x
_- só entrará cm v igôr a' l° de ia- "�

Medirá todos os teu� gestos e doin�r.ás muitos, dos teus irn-
neiro de 1952" vigorando no pre- (anoinhas E. (, � ,)( (i. E· Santa (ruz •. Lapa:

pulsos: meno�<:; �rdor e- maIS força, ,

sente exercício o" pacll5es adota- / _. , .

,

'_
x x x ". ''l"

�
�

dos pela Lei n" 31, de 14 de fe- O .amistoso �para manhã; dar muito e �egundo intor-
Verás rríenos

'

o"céu: terás que olhar sempte 9S teus pés para
vereiro de 1949, no Estadia Municip_al e;��(i nf'fipÕ-es. seguras, se o p�lblico ,

não machucares os teus homenzinhos, '�-\'. Art. '2° -']<�icarn extintos, quan- sendo aguardado com viva .G'an(Jillheus_e,.der seu integral
,

x x x do vagarem, os spguitJ-l.cs .cargos ansiedade Pelos desportista apoio ..é(Jmpá'r�cendo aos .10-
Nunca mais fecharás as gavetas com o joelho: as .rriãozinhas me- do ':Quadl'O' Uuiõo dI,! MUlIici,pío"," da Prencesa' do P/analto, .. iJoS lfrogn).lfta10s, para que

tem-se por toda p.arte, Farás cada coisa lenta fi cuidadosamente,' Auxilia» da Secretaria, Padrão DepoIs, de um periodo .de -

as »endas ,eomf!_orte1.1l a
_

uin-
,

'

x x<x .' "O"; 1 Excriturár io, Padsão "S"; 'quase inatividade, onde "õs -da de esquadroeS de renome

�uncà. mais dormirás sossegado, mas "ficarás inquieto e atento : Escriturário Arquivista, Padrão esquadrões locais " apenas .o Ca-n-oinhas)3. C. saberá cor
'ao menor suspiro. Não poderás ouvir um, grito sem imaginar; com o "R"; Auxiliar da Âgp"ocia de Es- realizavam prelios sem rela- rfspiJnder, brindando o pubti-,
coração pulando, que .talvez seja o grito ... "o grito que .hás de recear tatistica. Pcdrão "O"; Carc('rcÍro, tioa importância, surge para CO /te nossd terrascom'otimae
durante toda a tua vida.:'

'
.

Padrão "1"; Fiscal, Pad�rão "S"; os amantes do, esporte-rei um ..par-lidas"Pcú:tanto espértistas
x x x <, Fiscal Exator, Padrão "S".

.

_ autentico espetando, de gala.·
__ eqno,in"hen_se.s, todos .�o�ni-

� Nunca mais acenderás um fogo semi te lembrares que 0 fogo' A'rl.. 3'0 - Ficam ..... criados no 'De um lado o Santa "cruz cl,p�l,�; oçios do C_anou:znasEC
quesma. Não colocarás -tua xicara de chá num cantinho de mesa, Apa- "Quadro Unico do Municipio" nõuel conjunto que surgiu na terão ,zngresso lzvre.

g�rás teus cigarros com um cuidado inédito. os cargos :?egllintes: I)jfe1oí' de arena esportivá dtl 'legenda- • O JPJRANGA g�. C. local
, , x x x Fàz-endo, Padrão "Z2" e Almoxa- t';q Lapa e que Veltl, ,se im- excurcionatá cfdffl.ingo prf2JÇi-.

_ Terás para os .bibelots .frágeis Uti1 â:_rnor menos exclusivo. 'Dei- rife, Padrão. "K", pondo pt>/(,l sua ç/asse-.collse- mo dia, 1-8 a R_io'�Negpinho
xarás de �cplec;_oIlal:>. â_ nãp ser em segred�, jfasos de distál' e porce- Art.....,4,0 _ A nomeação 'para"ü'

. gUÍI'ldo nun"eros
-

triunfo, que para' enfrentar. seu homôn,'i-
lanas d�hcadas, D,iJ,'ás aos cachimboS' de ,barro um adeus, talvez eterno. 6 ' "

d d I i I' l dA' l
"

_ � cargo c!.e- Dil'.etm ..de' Fazendjl' ('e� por Sl SO '(J ,l'ecome1'l am... no aquf a oca u a -e. :n. -tt-

:J\.T·'
X X X '.

� ca.irá, de prcferenciã,":em téc�lico Dq o'tit'r'o llld'o o' Can'o't'nhas zidia"',, ,e111bai�"da al7?i�elest,e
. ,:'---'lmça -rnaÍs-eomerás um doce ...sêm ,te lemb�ares' de umas' bo- 'I:"!

"

',� ,; d
_

�. ...

t j F Z d d
,

h
" !\,péCIU Iza u, podendo, talhbcm, E. C, ca'np,,;a-'o da,,' Lt'ga, E,s- OS 1l0SS0S vo os,ue ,e lez a es

gum as',qué,_tambem gostam de gulodicc;:s. ':J-' v, '

x x x _,

ser .preenchido em.'cpmissão. P.OI porjiva Canoinheflse,com'seu O CAN01NH�S. 'li: C. dis-
" funcioUário.· ,

I
'

.

Colocará!) o silenéio diurn9 e.ntre as c�isa_s acidentais, qua�e miticas, onZti em {arma apto portml- putando d01J;lmgo t.t timo um

___ \ (( X X _' "
_

Art.. 5° - As atribuições dos 'lo para. 1epresentar condi- Íl.m:istoso com O"Bela Visla
Não dirás..mais, cóm a �oberlm 'de'.outr6ra; «Tal dia farei tal fllflci011uriôs do "Quadro Unieo gnamente �o 'nqmf' qu�e. oslen- . E, C. tnesta cida'til; saiu-se

coisa)�. Espetarás uris «,talvez» �as asas de todos ps teus projetos. do Municioió" serãà.?-Tcgulamenta- ta. n interestadual marcado venéedoi" p-ela contpgem.' de
" "

x x x ,� Ms pelo I?r,efeito'M-U'nicipal, em para domiflgo, promete agra- 2xl.
.

E assim 'meS1110 'e só t'e resta conformar-teh \_ ,Regimento 'Interno da Prefeitura;-- ,

'

,-.'

a
.

ser baixada, áledi9,n,te 'decreto_,
.
7 �,,�', ""

. �. "

. ..-
� .

'.

:;:��t�J�:p�::;:c�::i::g:;��;!� -', 'VI "� It8] ;,IIP ru,,11Q,:i' �y f

ados na presQl1te 1�1', ('\0I'�era pOi;
, � .

W LE;..;:,:�,_U==-,:�_J;,.U\,�� LJ;'_':-J�_.. _�-
.
�1)��,�0, d�p�;�������:.eial ,'�, .ser

ES ,;.. �T\/e�4,\��;��a':�'i��:"'�'� �
. � c\ '

" I,' - lf ... "'- (, '!í-�; - •

'
•

Art /0 -�QJ car"o de secretá- ' _ "..' '1:', ",•. '.
" "" L

.' 'd' I d d' 't.
.

f' d
monta', dotaÇlo de renró.;putor�s vac_up's, _sumos e c�X7alares das

_lIo·e, ecara.tI e .. ·conl�',:a o melhoresraas"
L

" �:X':X�:�- ,
�. "_

,

PrefeIto e, conseqU(\lItemente, -de
ç "

' :
J

"'�'. ,,' . :,' ";..'
• , _.

, .•
•

livre nomeação e demissão, , ' Lavrad?r; os aSSOCla?OS dl AS'SJ:laçao'�I)-�al de�, Cal}(i)mb.a�;
.,' ,/ ,':', ,medIante modlCas mensatrdages, te'I'�9 oportumdade "a'e aufenr

Ar�, 8° - Esta � leI entrara reais vantagens,""'Se ainda não o fez; 'ingressa hoje mesmo no
em vrgôl' na d�ta (le soa pnblj- quadro de associados dà ARCA '.(ASSÓGIA.Cj\O, Rl!J�bL DE
caç(\o na Secreta(li.� \ l'vhmicipaT, CANOJNHAS).

' .

rev.ogadas as disp"O�iç'ões em con-

trário. !

·Canoin)J.as, 6 de Jrlárço de 1951 '

as, Benedito Terezio -de Carvalho

N�ascimentQ 'Junior '- Prefeito�i"" rJ'
,

�sta em f�sta Q lar ,do .<>r_. daLudomila, Bujar�fi_.- Auxili�r
'

Nelson Schzssei com o nas'-
' Secretana.

r-irnento de uma robusta ga- '\
��-...---�_......�...---...;;;

i'ola n�scida' !lO .dia 19 de Fa�a
re'verezro que recebeu o 1l0-

•

me de""Maria dê Lourdes, '

Os nossos Parabens-

\

) YVONNEJEAN
� r '-'"

1I11IV'I-R,f} J1RlftS
.

.

D/A 1"5 '

. lll�, < ,�1:1 II." '. '>f)\sr, ll�nrique :Passos Ele
,Fe.s /JJJPs�.flt,Çl 8' '(}l' .$'r�. Mq:' .: Fé_f:ip�SçhiJ1;l!:. o' s�, João ,M .

na de LOurâ7!S, esposa 'do ",&\,' OYi'req. de Sao JuaQ dos Ca-
Wahn�r Furt-tilfio" 'val'luiros: .a sta;. CattfJ1miji-

FAeÉM�ANOS" 'llt,a do. St'. O,,:egoriç Salsa/a.,
O sr M'

',' 7'"
- -, o, memno TVtegando {dilo do

, .arctano j_'iJlxt'wa, . S·l··' r,TT'lt' h',
'

O sr' jose "'" ,(,'1, . .' � S1';. 1 VlO 1'.1'_1 ue lng,
.

. t:rt;f,U,·a fm,;nlJ'lÇ) .', I
'

.Maria Sliête fzlha ,de 'ANür PIA '16 .

,

BU1:gardt,
'

o·· sr," rred�rico A menina Helina filha ,do
_ Dalman1'l, dê r,>ês liJarra:s,: sr., Hem-ique W aldmq.m., o sr,

DIA�,l1' Benito Oastão Bastos, Sr.
Sr. Alva.ro' M��fl�aà, c/me;. Cm-los Stange,

nino ,rern·a.ndoVilho'. do 'r}r, A 'todos nossos parabims
\

Tarcisio Sch�tter;: á-r sr• .vva,
Erna Schumacliú:;',a: Sta"
t�rei:inhà fiina

.

40 sr: �Sel'lJi-
1u}.,._Cuffizs.,· a sra. Ire.ne -Dall
mam e.,spo$,G tio sir, .J..ucy Vil
rellwde Tr.ês Barfãs, a, me.
nina ,E,ugeni·a ,filha" do sr,
Anmtia$ Petr:inctuR; 11iel!lino
Gi7son filho dQ. sr. Elpidio
Borges,' ,

.

DIA .12
'

Sta:,
. MariLu fi.l7:Ja do sr.

Henrique Zagui1ie, a Sta. Fa-). ,

ny.qilha ao 'sr, EmitloWi'
Scholtz,

'

Visitas
Inteletlla1 Linbanes Visita

Canoinha�
"

DR. jO'R.GE SAADI
, \' .

Aé01nf/ànhado do sr, Toi'io
Seleme, deunos {) ,/>razi,-r' de
sua 'v_.i$ita o dr: Jorge Saadi,
jorna1tsta ;e poera Liba1ies,
a ilustu inteletuÇl'I, que es

ta pel:correndo o BPúsil vf
sitando ás ·'(;oldnias Sy;i-Li
bartesds prriferim!o conjeren
cias,_;}zavendo 'realizadó na

-

l'esidencia. do SI, joi'io Sele_O
me com a�preizsença dé grande

,
numero de patricios, uma pa-'

------�----���--=�--�-----

DIA 13,
Q jove1ln Nilo Bastos, Sr,

Alcidio Zcqiiol{), 'residente em

R:io dos' Poços,
,"

.DIA 14
,

A 'mimhía Gúzy Â1aria filha
do sr." Pedro P Portes, a me
n,ina Natalia filha do sr, Pe-

'

dro Oonçálv}s, Divail' e Ro-
"berto filhos' do sr. Antonio
Santos" á. sta Edith (Pha do
sr. Eltndzo.;iBÔi;gcs Ue Paula
Pereira. ,..

,

I_-ã,
GoÚCl�d, �írandaJRainha,�Plu- . Pilhas e

ma, Slbena, Alr.s�a, G&ti'llho e' Tintas je
porrpe1a

'

'1

sempre>n'!. 9 - p

Cª�aj�rIHa
l'

'.

'�'

do Carreiro do No.-
� ..

te, o SEq i?rnal

\
lestru.

'

em

\
�

/

, Agef'cia:'
',..�

Secç�9'�A:
Stock p,ermanente -d.e peças e acessbrips em -g'eral
[)estribuidor dos a,fdm�dos pneY$A.'S<Dúnl,op»
Acomuládqres, «Dunlop» e Firestone...

'

Oleos e Gr&x<1s das melhores márcas,
,

.-
Motores, Radiadores, ,

Tudo enfim' contêrt.:aente ae>

L.anternas Eletrica�. .' \ �

Pertences P/ Pintura de Auto. '\

.
Secção B:. _,

."

Peç�s usadas de todas as marc�5 pára r,UTO.-CAMlNHÕE-S,
e, INDUSTRI/(' COfl',,:�ra 'e venda.

", ,'_':

Ca'!lir.nões e ('ut.ÓmoveH' USd.90S, reformad05 para pronta
entrega, Compr'él e venda

-'
..
,."

.

1n_e.smos.
Apresentamos,ao·'1.lustre 'vi

sitante vótos deftel;Zs'estadia
-entre nós efeliciqad� coroa
da de, exilo. na}, su� �m;issão
agradecendo a � tiiTiú lJilidade
da visíta,

..

.

..

'Secçã,o C:
OfiCINA MECA�ICAI>,l:;km montada, atendendo a

qu'dlquer H�'rd
.

I
'. . Po-�to de tubrifi..cação
A mais bem mo�,t�d'a 'A�enéra de p-êças nia: zona

Rua Getulio Vargas; EsquIna Paula Peí:�ira, 1'6
'"

Caixa PostaÍ, 12 End. 'TeJeg.' "$ERl\1.ÃO�. '.

,�-----------------�-

h:ó.rJenagem aós

.'
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