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" ,PaulatiJwf:zini;:'";:ile1'ldosa l1'iente;' o atual
,

'govêrno municipfl,!4f.m etndenciado, tudadamm-
,; "te ante :as populàçães do interior, os seus pro
'lpósito.s de cwr�sp(/ndér, plenatnente, à confiun-
ça de que é depositârio. .

' �

"

'.,
, , " ifi' ' "" iii

h�i 'Decorridós'<'up'enus três meses de novo

f�:\p�ri(Ído e já o povo tiín elémentos concretos pa-
3<, 'ril constatar que o sr. Benedito Terezio de Ca1'
'�:::,''Valho 'Júnior, digno Prefeito Municipal, está

�;�+'verdade�ramente imbuido de "Animo de Govêrno".
� "", ,:1 A� estradas municipais vão aos poucos
,,"sendo mélhoradas. O Distrito de Paula Piteira

� já roi beneficiado lom sensiueis melhoramentos
na estrada que o ltgq a esta cidade. Novos bo-
eiras e pontilhões foram construidos. O portão
foi subsiituiuo por; um

'Imatasburros", Eambe.n
" a estrá'da da (IFartura;' foi melhorada, be1J.efi�
ciada com novos boeiros e, pontilhões até a Fa
zenda Santa L1eoca'{iin. ?résêhtemente a' estrada
que Liga_."q "E,llcrazUlwda1,_' á, Puciencio esta ré
cebenao melnoramentos; o �leit() da estrada está ""J:
sendo .aPfJ!iI1.ado, a ponte sobre' o R.i.9 Paciencia

estti,sendÔ. ref01:múct'a e os boeirasêstãos scndo

subSlitíiirjfJs. ,-1
'

mo-tv"1iveladqra da [{refeitum
tem trabalhado, inin teruptamen te, 10 e 12 ho
ras por dia,

'

Em' {'ellPe Schmidt estão sendo
construiddstduas novas pontes' em substituição

o pontes que" ;�dlfam ao peso dos
.,.

caminhões.
Tres outras pontes, nás proximiaades da mes

ma Vi/a, serão reformadâs nos praximos dias,
,

Reparadas, as estradas é pontes do l' Distrito,
passará a 'motoniueladora e turma de conservq
a agir no distrito de Major Vietra, melhorando
as estradas do Pulador"Rio' Novo, Rio Ctaro e

Serra .do Lucinüo. Em. seguida ser.á visitado o

Distrito de Paponduud, cujas-estr.aâas, !ambem�
carecem de reparos e .melhoramentos 'urgentes.- .

-

; Vale" assinalar o' concurso, o estimulo,
'o decidido apoio que ó sr. Prefeito vem 1erecé
bendo das pópu1ações do interior., Para os me-z.;

lhoramentos até agora 'oeriticadàs o sr. Bene
dito Perezio de Carvalho contou, "Com a ajuda.
v�Uasa dos' industriais ",..Dorgelo Cordeiro, MaX'
Olsen, Otto Friedrich,' Alvaro Malon, Mame-i
,Cador. Herbert Ritzmann, Teodoro Hume{fhuck
e outros que, têm inclusiue doado pranchões ba-
1'l1 a construçâo e reforma de p01it�lhões e boeiros, '

No setor urbonistico a atual administra
ção aguarda o inicio Josr.serviçç/s de levanta
mento da planta cadastral, o que possivelmente
será, f r i '.I o em junho OU- [utho ..

'

para. atacar
os \sel'viço$ de '1nacfi.da#!iza_fG40i� e

�

abertura t!e
ruas, de nnielamentá detinitioo e, de construção
da Praça da ,Matriz. 'li;

• :x.,

('
� "�

Nas sedes distritais os Intendentesjovío,
no Tabalitra, Antonio Ma'r.mt Becil, Ri6Q1tdo Ta"
vares "e Alfredo Miers, vem, trabalhando' ativa
mente com os recursos de que podem dispor,

Jt a seruico tiê Jt;;Peza pública. -na ciâade;
vai ser melhorado com a =aquisicão de novos

carros, cuja encomenda será feita nos proximos
dias» Novas escolas estão sendo objeto de es

tudos e serão construidos em, futuro proximo.
,»' 4 1-;- .....

-'I'

"" Os lançamentos vão ser reuistos tão lo
go a Câmara Municipal dê inicio aos trabalhos
da segunda sessââ anuul, a aparelho" arreai

-c,

dador 'Vil i passar por radical :reforma, druendo
ser exercida rigorosa fiscalização na cobrança,

, dos�impostos; �'
"

"""
�

Assim" paulatinamente, silenciosamente,
'vai 'o aluai govê1'no municipal dando demons
trações insofismooeis do carinho que aeoota
aos problemas do municipio. O sr. Prereito, di
ariamente uui» ao interior, inspecionando os Sf'rM

viras municipais e procurando atender, dentro
do passivei" as justas reclamações do pqvo
do interior. '"Eis porque p-odemos afirmar que
na atua', administreção municipal ha ANIMO
DE GOVERNO:" 1

n6vo S.e_çr�'tário
"J�, "

" � �

a Prefeitura >'�" < ,�, A 21 de abril 'ge 1792,
Por áto"do-S,l', Prefeito -Mu-. foi e:x;,,�eutado em /fJinaJ' Geo

nicipal, o sr. Ney Pacheco de' raÍJ', um doi.f' maiore.f' vulto.f'
Miranda Lima foi ';c, transferido ,;. da noua 'f'hi.f'toria que aneia",,:
das fúnções de Secretário para ,r.;àm peLa1)iherfação' de nO.f'�a
o dapartamento Municipal de patria. E;te,. {/rande,xpatriota
Estn:das de Rodagem, �ol}de 'e�"'(� êujo .f'angue jorra até hoje

'''� I"':, f', "
,

,
,

"cc
xE'rcerá o �rgo de Escriturat;io. """ em protuto da tirah�'a, �joi

Direi<;>r': 'SII;VIG A. ,MAYER
'

';.,�mptessão 'e propriedflde da lmp. Para preencher a, vaga oe lOJ'é' Jóaquim da Silva�,Xa-
,

GlTILHERME VAR�LA -

;, Gerente: ITEjASS SELEME: Cir�ufà aos sábados Secretário, foi nomeado o sr." �(Jie-r� Tiraaenfu. ','

. CANt>INHAS' - Ó�pcéÍ Postal 2,J � �ANTA CATARINA,- Tone 12{�'! _' BRASIL Alfredo de' Oliveira Garcindo,' Sútve �"21 de ah-riL lO
'

__. ..,...- --........ ...... "�'�,�,' ..;o_, p'essoa de elevado conceito pe- ,_.,L S l"
'"

, r,.3nte a nossa pupulação e que
a (-!t; 'I.ir:adenlu, ° glo-

"',Jt.) •
,,'�';�

;", terá oportt1l1i,d�àe de demons-c rio.f'o mil-'rHr da nóua lríde:;,
"J

"r lngó�8'-." . . trql' na Seêi'etária as suaB apti- ,;endbu:ia! , .-
,..,

- dões e. devoç.ão ao 'trabalho.. _f__..........._............_.....__....._

Porque 'será'\,q'ue "sé1.i Bu- Ser�, temos ,ce�'t�zal' colabóra.:.·
dant'" não responde o '';Jlus Eso dor',eficiente e leal da adminis- p'.

..

..

pe_rniandi" explicando ao povo tràção do 5'r. Benedito Tere.zfo"" '1 n g'.' '0,8 .� � .�
,

' ", .'
,

"

m�,rmé1sdas dos contratos �fir-' �'

'.. < Chegou o' Trigo Selecionado' - �.. dI' éarv&lho, visando' os s-upe-
"

n" ",i' ,',' �

D

'

h"
'" '

"d d
'?

] d' R' G d 'd S 1
mado.s pejo 'governo ,anterior) riores 'interesse� da, 'comuna.

O oposi:onismo lqç�l está con

\ ias atraz cegou ã... esta CI a e, proceoente 'o 10 ran e ou, sellJ eon'corrência pública? Por-
" ,'funnindo moralização, tarefa ,"ii

o, �r�ell:o vagão de seI?entes de'iJ�igo se!ecionadas,' aquisição da As,." que será que êl� não cnn,ta não Pa 1'8 bens ao sr. Alfredó Gar- que se propos ç atual' gevern.o\'l
"';1 SOClaçao Rural de Canomhas e de;;tmado a venda aos lavradores do :quer-falar e não quer q__ue fa:- cindo e ao sr: Prefeito Munici- cúm persiguição Moralizar nãc

munic,;ípio. ,
,

,

", '" 1 '>J�m nflS "corridas de autoniovel paI pela acertada escolha. é perseguir. É defendeI; osl': in-
SOO' sacas de sementes dá variedade FRQN'TANA 'já estão '8e-

paga,> ,pet!! Ptefeiturá pal;f ex- terêsses do, povo, É evitarc'�l'lo,.
""�positadas e� arma2íem dá"Cooperativa de Maie . .Tão logo "'chêgue o

'

'

'

""""

,
' curções potiticas1.. E a história mera coincidêrlci&' _ a um co-

vas sangrias nas', ,9épá':.;peradas �

outro"'iagão c<;Jme-máis 500 s'lcas�de semeQ.tes de outras variedades, a das tres letras "(BSD'l, pagas pe- finanças' publicas, ',& dár aos

A
. - R 1 d

' . .., d
-

, merciante desta cidade? Não
SSOClaçac. ura ara inICIO a ven, a. '

�_

'

la Prefe.itura,
',' conjun.tá�ente dinheiros. púolicos, honesta a-

? ,Como � ,�o(�<)minio :p�blic9 estas s.em�ntes: pr�ced?m de cam-, coin três cai:-,;õe-s de defuntós _ ���e:;ssa? ... Mas o povo quer plicação, É exigir do f�ncióná-'
pos de mulhphcaçao de vlZlnho sj:ado Sulmo �e �ao ngorosapente rio' o istrito cuinprirllento (ios
seleoionaclas e't:'de alto p0der germinativo.

c,
'-' deveres. É a,cabar com o filho..:

.As sementes de, trigo serão postas à venda ";'ao preço de Cr$ De�tina-se'� conjunto mecanizado, PfJr;cipaLTIente a inst;uir o's tismo, com ô pÍ:otécionismo,
� 150,00 a saca, isto é" exatamente pelo preço que foram adguiridas no nos�os lavrad�re� mostran�,()-lhes as convimienias da mecanizaçã<;>. com os escandalos gue desmo-

Rio' Grandê, não se' cobrando nem o frete ferroviário que é pago pe- A Assoclaçao Rural :Ja contratou os serVIços de um tratOrIsta,' ral;zam 'as instituiçÕES. É banir
" lo Min-Íslh'io da Agricultnrà. "" ," e Lno'COrrer da pr,oxima seman.a pretende iniciar os s'e"r,vI'çoS afun' de da ad

. '.

t
- < •

-

1 ' _"
mInIS r�çaq,i �s mco,mp.�-

? Para delibera'r à respeito''da distribuição ,das sementes, deverá eSlabelecer o preço .P01· alqueIre a ser cobrado pela aràção egradeação. tenh:s e os per 'iciosos. Esla
reunir-;.s.��ti'õs proximos dias a operosa ,D�retoria (la Associação' Rural, Os lavradores interessad9s em contratar a aração e

l'gradeação, a tarefa a ue s'e pro'põs o gel!!:'..
que .elrt'G:d;:iTá tambem, outros assuntos de' interêsse geraL�;

,

de seus terrenos com a paiFillha mecanizada: da AssocI'aça-o' Ru"'r"al", � "

'd
'

, �ue sera 'c,umpo a ate

_Posteriormente a esta r,eunião será amplamente divulgadQ pelo deverão dirigir-se à entidade fa-zendo a solicitacão.
radio '" ,pela imprensa o dia ,do inicio da qistríbuição das sementes .. ,

�

>

que deverão ser procuradas na séde da A�ociação. 'Campap,ha dos L500 associados! r

,,' "."? 7 Aó que estamos informad9s, a Associação ,Rural de Canoinhas"
,

�

"c,'," Vacinas em Profusão! n?s proximos ��zes vai �ar inicio a uma çampanha de assQC;ados�
r

.e Dada a insuficiência de pi'Odutos veterinários que tem siqo des" vls"ando �ngr,eg:r na enhdade ce�ca de � .5�O lavradores no �unicipio. ""'"

tinados, ao Posto de ,Vigilância de Defesa Sanitária Animal" anexo à_ .
Dentro da Fampauha deverao s�r mstalados nucleos rurais em

Prefeitura 'Municipal,' o dl', Aroldo Cai:valho, J;>xes�dente da Assoc�ação todas as sedes de distritos e nas principais localidades do interior.
' f:

III- Rural, dirigiu-se ao sr. dr. Altamir Gonçalves de Azevedo"'r Inspetor Tal campanha deve ser prestigiada por todos os, I�vradores do
Sr.. Go"

d� Defesp. Sanitária �nim�l eJTI Sa,nt� Catarina" solicitan�0 providen- """mun�ipio. P�los, jLassociados fazend<; com ",que seus amigo� e pa-
Clas ,:r�e?tes nocent�dh",ge ser mantIdo gra�de estoque�e pr�dutos, r,entes q�e amda ;io per�encem a.o quadro da Associação inscrevam- Notas eU1"::Ç:a,,!lp�n1iasi ,na vaga ii jvetermarIOS em anom as,

.. '''''_ " (' . ,�e, sem emOl'a� e os nao aSSOCIados, procurando a As�ociação e serventuário,'Beri�dito' Tereziõ dt:
.:Respondendo a essa sohntaçao o operoso Inspetor, dr. �ltamJl; mscrevenao,s�:�', '..

'

'

1;:) d'" d A II
'" Ih

.

t d h '{: I ' '

S
'

d
Carvalho Juúior, ultirpaf!lenre a' 'I'

.';"if",�ze�etlo, mgm ao r. ro.e o Larv�' o .o �eg�m e espac o 'e egra-
. o_:nente- congr{�ga os, unidos, �.m torno à sua entidade que: é a posentadú, a ExmàJ: �ra': ,Pau'la

I'i fICO: '«Acoldo Car��lho_Pres.ldente da ,As�ocli,;çao Rural. N. 5290 d.e AssoCIacao Rural�J QS lavra?ores e cnadore:> do n?unicipio terã0 força Seleme Carvalho, esposa do ba,
17-4-51. Refl. Sohc1taça,o felt�,;vosso radlOgraI?� .cump;e-me c;:mun.I- par'a fazer valer ",3 necesindaleS',das classe_s ,rura:ls até hoje esqueci- chafel. Dr.�Sau,19 ,Carvalho que:

'$ car-vos "que nosso posto locahsado nésse mun" IClplb se,ra tão logo seJa da:s e abandonauas. f ",,'
""" f '-

advoga na eomarca. II
'

•

passiveI suprido maximo quantidade proditôs. Presente piomento ace ' ":\,1';,,, •

mudançfl governo e, diretores, me,elidas economia etc. muit6 p,ouco Casa do lavrador! A'�nova serventuária ,da Justiça

produto';.tenho recebido Rio, entretanfo espero breve normalizar si- �
É prop6':;ito da atual Diretoria ria ASRociacão Rural" adquirir ia assu�iu s,:a� funçõe� estando- I

tuação fornecimento�vacinas outi:OS medicamentos veh�rinários. qutros- um terreno 'na zona sliburbil'la, de preferencià Íl(i) arrabalde 'ela "Agua � O caftoflú fUlIcl,(jlrando no mesm

sim infdrmo-vô� e�tarei sempréi'âisposição" Associação R_J'ral para co- V�rde", terreno"�és"e dQtadol de galpões pa J)'rüfár, ,�aql1inas ,agrÍ-, .local de, aDteJ'i�)fmente, isto é, na

lab��ar proteção
1

sagrados interesses todos' criadores ,des'se: �!rtunicipio. "éol�", para a, localiúlç�o temporaria de",fepr :�re� que são e:pera- I)as� de p��p.nedade do �r. '!3�
Hoje mesmo foram _remetidas intermédio Mafra para va'cinaâor Paulo d�" � pa:a a co�struça� da. Ca�a �ç, la�rador'i�e�_tm?da a abri�ar os �edIt�. Telezlo de Cafvalpo,' o
Knabel quafro mil doses peste suinai' Saudações Altamir Y<, A,zevedo asscclap0s da Rural reSIdentes' no mtenor quando VIerem á cIfiaíle 1 ua 'ldal J{amos. , I

Inspetor Chefe.» \i)', �__
'. ,'A Possivelmente serà um galpão tO"CQ, rude, ma�t1;'�apaz de abI'iO'ar d� ',,,, ." A norneaç-ão da nova Tabeliu l

" Como yeêm os ..criadores do%unicipio e os �ssóciad6s l'da R'u- ch�va ,e; do fri� mI lavr�do;e� e criadore; gu'é'�yêní à cidade : per< .,,,,t�ve � ll)�lho.r J.'e�el'cussã'6 "'.IJ�s�a
ral, a Diretoria da: Associ"ção f:nviÔ<,l' os maiores esforç�', para'Curo- nOltapt na�;;;,811a�� carroças ou' em, t�FTIO de 'uma�fogue ra. ' cld�de e 110 IIILenor do rnQUlClplQ

'''pri�, rigorpsamente,i'suas nobres, finalidades, �,
�",",c

Alem do _g�.lpão, de4de que á As!;ociação consigà; comprar o onde o ca�al é largamfute con-
,

ç
� O"_

"l

""
terrello qu� d���}.� e de que tanto neée>,s�!ã'�:i�haverá" úm potreiro ceituad?,

"'''''' ,MECANIZA A 'i' f para, os anunalS. EfUSIvas do I
,Estão já em po,çler da., AssoQiação Rural um trator, �um arad,? ." Prestigiada pelos lavradol'es do município a Diretoria

' ,

e' uma' g\�� de 'diScos, d�stinados a inici,ar a campanha de ine<:�!::--I, çrã-ção Rura!:fI ;.,tímulo para de,envolver atividades t'm

"zação <111e 'ã"'Rural pretende deseItvolyer no município.,.
c I,

�' "�;:,t�)',.produçHo ,�g �1nii:n31 Ci'm Ci-\n0inhas,
F�'" '-(

._ �;.
� f • ..; '. .I�. �. C'.'-,;;;; � t:

.

\

Santa ,@df�[..il'la, 21. de
--��----_----",?,-'

, fJumero
---�-,

155 Tem
�'

�'

.. ,1-'iradentes! �\

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRCULAR N° 3/51
Joinvile, 5,de abril de 1951.
Ilmo (s). Sr (s).
POSTO FISCAL DO LN.M.
C,A N'O'-I NR A S

.Para conhecimento de V{sL
de S(s). abaixo transcrevemos o

têor da Resolução nO 317, bai-
xada em data de 2 do corrente

" 1.5mm, pôstÇ> em

pe)o senhor Presidente do<)ns- Joinvile.
'

tituto Nacional do Mate: :f!!..# ',; Pa)·}ig.ral'o único - Or' preçú
"O Presidente do Instituto para mate cancheado entregue

_Naciúnal do Mate, usandci das nas demais localidade's, é O' fi

attíbuições que lhe são Confe- xado nesta Resolução, menos

ridas por lei, é,' tendo em 'vis - à� desp�sa� de transporte.
'

tll:,P qtl€' fpi"vó'tadl), pel;8 .Junta Att. 2° - 'Estâ Resoluçãd en

Delfberaftva eni"sus' sessão de trará· em vigor na data da sua

19 d.e março 'cde 1951" ..... publicação, -revbgadàs as dispo·
,ftESOLVE:

'

sições 'em contrario..
Art. 1° - É.fixado, para o Rio de Janeiro, 2 de abril de 1951

Produtor dos �st&d.os dó'Para- a) Pretextato, Tabc.rba Junior
ná e Santa Clltarirla, o preço Presidente."
de Cr$"'25;OO"'por' quinze (15k,s) ,S A U. D Á ç O E S
quilos, .de rpa,te canche�el0, sa- José de Diniz'
Ira 1951;, coa'�o em p�eira de - Diretor H,egionalc

..

SEM VENCEDOR O COTE
JO CANOIft.4HAS X TRES

BARRAS

A' convite do' simpatico
Tres Barras, o Canoinhas E.
C. excurcionou: domingo ulti
mo aquela vila, afim de en

frentar o poderosa equipe
daquela localidade .. O prelio
decorreu num ambiente ae

franca camaradagem espor
tiva, atuando os dois quadros
com fibra e a' vontade fer
renha .de levar a 1t1elho r.'"

, Sociedede Beneficente
CONVITE

.
_

Tenho a honra 'de cOllvitial' os senhores associados e distintas
\" .....

famílias, para '0 baile social que será realizado, em a noite de 30 de
Abril corrente, animado' por ótimo .conj!lntl;t musical.'

Reserva de mesas com o 5!u·. Zelador da Sociedade, a partir de
16 do corrente.
-' '

Nota - É Iavor não se fazer acompanhar de pessôas extra-
Ilhas ao quadro social. .

Assembléia G:ral Ordinári�
são convidados os senhores associados, puni a assembléia geral

ordiuaria a ser realizada em 'Ô,3�a de l° de M.:Üo próximo, com ini
cio pelas quatorze horas, na sêde social, corn a seguinte ôrdem do dia:

1) eleição para a nova Diretoria, por término de mandato�
�2) eleição do Conselho Fiscal, igualmente por têrmino demandato.
Observação - Em oonfórmidade. com os estatutos sociais, as

chapas eletivas deverão contei' o "de ácôrdo" dos candidatos I:l serão
apresentadas 6.. Dirtoria, para fins de registro. com antecedencia de
pelo menos 8 dias.

. Festejos de JO de Máio
,

Como de costume; a sociederlc promoverá os tradicionais Ieste
jo{'de Iode Maio (dia do trabalhador) com alvorada ás 6 horas,
grande- churrascada á preços módicos, jngos de bolão em disputa de
bonitos premios e dansa nas horas da tarde,

'

Rolf Walt.er - 1°' secretario 2x

OUTRAS NOTAS-

lO.,.P·

P�EFEITÜRA MUNICIPA:L Dé"ÇANQl�HAS
'�alan�ete �a Receita Of�amentária, r�fe.reQte ao· mê� d� 'março de ·1951

�ostituto Nacional do ·Mate
Delegacia' Regional .,)9$

;:,janta Catarina ,.

r ,
.

CIRCUL -\ N° 2(51
ILMO(S) SR(S). .

,POSTO EISCAL DO LN.M.
CANOINHAS .1-- Para hoje e amanhã dois Sensacionais Encontros
Para conhecimento) de v(s). Finatmente hoje teremos clubes que honram o nosso

abaixo transcrevemos o têor da na, baixada do Municipal O \ esporte, preparados a altura
Resolução n? 315., assinada pelo, tão esperado encontro Pal- de representar condignamensenhor Presidente do Instituto meiras de Btumenuu, urna te o .bom nome da Princesa
Nacional do. Mate, em 2 do das, forcas maximas do pe-: do Planalto neste setor,
corrente: bol do Vale do Itajai é Iqi-
"O Presidente' do Instituto ranga F.C. local. O anseio

Nacional do Mate, usando das pelo desenrolar da pelt:ja é
atribuições que lhe são conte- sempre crescente daao o va
Tidas por lei. e tendo em vista lor do clube que nos visita.
o que foi votado pela Junta O F'almeiras vem'munido de
Deliberativa em sua Sessão- de seus' melhores pára ixibir
19 de março de 1951, em nossos gramadas um tu-
RESOLVE: tebôl de alta classe. Quanto
Art. }o· - O corte de erva- ao' Ipiranga, os seus admi

mate, safra de 1951, nos Esta- . radores dele muito esperam
dos do Paraná e Santa �tari- e ante o preparo que 'vem

na, far-se-â �o período -:
com- submetendo seus titulares e

preendido entre IOde' maio e a .anunciada 'extreia de 'no-
31 de Agosto. uos defensores, preue-se um'
Art. 20 � Revogam-se as dis-' possante con,iu�lto a enfren-

, tar o quadro palmeirense. Atuou "ü portia o Sr.
�

Emilio
posíções em contrário. .

Para amanhã, domingo Liga Khadije, que teve sua extreia
Rio de Janeiro, 2 de abril-de 1951 � T B d
a) Pretextato Taborba Junior Esportiva Canoinhense 01'- em J res arras, emonstran-

ga..
nizou criteriosamente uma 'do ao publiCo. presente () seu

Presidente," ,

seleção dos melhores clubes pratundo conhecimento do
Saudações O C h E C

.

José de Diniz do municipio, constituindo apito. _
anoin as . jO-

D 1 sua expressão mór para en: gou com Valdo, Salvador e
iretor Regiona . /: M IV ldi (Jíiij hfrentar o esquadrão de Blu-' vo eyer. w a tr ,.ac elo

menau, Dois aurenticos espe- qui "lho ) Manuel Pedro, e P'lr
taculos dignos de s�r assisti- cetina, Pedrinho, Per», W(JI
dos pelo-cpublico esportivo nei. João Amaro e

.

Ruy O
da cidade que dia Jl dia se 1 res Bçlrms aj>resntou-s.e
entusiasma pelo esporte bre- com Tc��co, Pavao e f<odrz

tão, reconhecido 'que em Ca- gues, L.tllCO) Trela eKalem,pkçz
notnhas temos atualmente ? R.usq!4mho; Estac.ho Tt?txet

rinha, Alexandre e rioléck.
Curitiba e Grande ·numero de f a It s

do "mais qUefidijn a:ctnnpa
nhou a embaixafla"'e a gran
de massa .tresbarens:e. afluiu
ao Estadio 'Artur :rerreira

,

Ribas, p�l5.sando p�iaz ,sl�as

bilheterias aproximadamente Joinvile e possiuelmente in
dois mil cruzeiros. gressard no Caxias daquela

localidade.
-

'- O América
-

de [oinvile,O cam-peonato de t95!pa-
trocinado pela Liga Espor- jogando na tarde de domin-

tiva Canoinhense terá -inicio go ultimo em, Florianopolis
em maio proximo. Nada 111e-

foi derrotado pelo Avai da

nos ti-e 5 clubes do munici- quela capital pela alta con-

pio iá--:'"", inscreveram para �€��".��,y:,5 a O
""

o certamem. A esoectatioa
'

Com'·inicio. ás 9 horas, ter d
reinante em torno do. cam- lugm: 'no Grupo Escolar Al
peanuto � grande e o publi- mirante Barroso, uma peque
co de Canoinhas terd o e1'l- na festividade em homena
sefo de assistir sensacionais gem ao martir da Indepen
encontros no. seu desenrolar. dencia. -Defrontâr-se-ão as

- Pimentel, o exelente cen. princiPais equipes do Gina�
tI'O médio q1te S� exibiu nes- sio'· s.,agraçto Coràção de. Je
'ta cidade no }O aniversario SU$ e do Curso Normal I<e
do Ca.nOinnas BC. inlegran-. � gio"!al. As euuiPes fo.rmarão
do 'o -Clube A téfíco ,de Porto '!!stm: ,,��,� ,� ��.l ", .• __

Uniãa, acha-seatualmcllte em :'" Ginasió: João Amaro Gri- "

na/do e Hu go (lom'o ,corta.
" doreS e -llariô;Jaime e Afon

';'B :;'Z.,_,� '���t;5''J-�t��' - -

-

:t e'·':r:-e-_'.� ·�s:·"·"""'·I!"'.·n·'7".� h�, sOacompo .letv/ont·'tad'licrresV�_"· -e"'.';-t':e,r ,�'\
.

a-� . a r,'. ,'. -

·;a. . - � � o.
..

"C n' ,'" ...... �
-

, ,ru· o. ,'o. a,;· • ' ". , ..
,

RMa P�ulª 'Pereira S/fi ..,,- ,Telefone 277 _:_- CHix�1"'Post�l 125 e Alfredo como cortadores e

CA"N01NIjAS, '.. � SANTA GATARINA Çarlos, dMario e ril1:!lo como
'" �,':, ". '.. levanta ores. ,',

�Em, presentes 'oir-bÍ'inquedos não perca- seu temp�;_ .Prelimi!lar entre o� Sl'[{1!h-
o, dos qtt'r'dros do Gznasw e

Brocute,:,a nossa casa, Estok permanente. Qrupo.
Preços da Fabrica. (DILEME)

10.199,70 36.000,00
90,00 2.000,00

2,000.00
'

�' 2 ..256,,60 17000,00 -- 'Completament-e ref()rma-'
5.000,0-0 da, equipada. com Radio

-----.-�---I-...

3-,8-1...-00-220-,O-0-1,.-36-1-.8-t�8,-4-0.-1-2-2-00-.. -00-0-,0-0-,1. Phm!ps h�landes:" Preço de,
31�l,90 .J."" oca'Slao.

-

'.

412.771,90 Tratar rio "POSTO ATLAN
TIC:'

Códig9,
Ceral D'iscrimi�ação

1 11 2
1 224
123'4 .

124 1
."

60>'

�''Receita ordinaria
�. TR1BUTARIA'

, ' a) Impostps
Irri'pósto 'territorial

'

Imposto predial J '

lmpo&to soõre' industrias e' profissões
Imposto dé licença r
Imposto sobre jogos e diversões
" b) Taxas'

-

T&xa Rodoviaria' .

"

Taxas � cvst-às judiciariàs e e�olume,ntos
Taxàs de fiscàlizacão' e servicios diversos
Ta,xa de Limpeza Publica .-'

Patrimonial
-nenda imobiliaria
;Repd_a de capitais

Receitas diversas
,
Receita de cemiterios

.

Q.uota .parté imp. federal s/combust. e lubrificantes
Quota parte ímpbsto federRI sobre a renda

, .- Quota' prevista no art. 20 da C'Oristituiçã'o Federal
,.Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

"

" R�ceita edraordinaria
Cobrança

-

dá dividfl ativa
R�cE:-ita de:fndenizacões e restituições
Contribuições 'div!=,rsas
Mult"!.s
Eventq�s �

'�.

201 O
202 O

412,0
413 O
414 O
415 O
416 o-

612 ii ..

� 14 O
6 2Q 'O
6210
623 O

Soma Cr$
Saltio disponivel do exercido de 1950

.�':_

Cbtt<lrcl, M1t:anda, R�i.nhfl� Plu
ma, SibeTia, Al[i·ska. Gótinho e

-

'Pompeia"
AR'RECADk\ÇAO Renda Receita sempre na 9 - p

I Do m;;-�I,--'_T_O_TA_L�____,__,.L�_nç_ad_a�..�����ta� :�I Cas'a Erlita'_'
�

, Cr$ " Cr$, Cr$ Cr$ � _

;1/;) " � "

..... ',4.2 i Café "Sta. T�reza:;-
20,00 ..... 4,152,00

-

92_000,00 l .

P J#f2.30 2,305,00_ 100.0'00,00' oU opu ar
3.343.00 330,400,90 790,0·00;00

"
,

j

312.289,90 13,.980.50 410,000,00 em -sua casa -

(2.05,).,50 1'2.000,00' . ,

91·P

Anterior

, l,S8l,DO
12.525,00

Cr$

1/ ''''_'')
!

5.539,50

10.100,00, 150.000,.00
4.000,0'0

360,00 22.000,00
$r 20.000,00

; 16.000,00
3.000,00

3 . .000,00
] 30;(10('),00'
256.000,00
J20,OOO,OO
10.000,00

\"

20,00
�::'7,2,2� ,

]�218.00
263.749,50

1.629,50

o

, 2.625',00
, '7à.5itO,�10

425,00
'�)f
-

548,00

----

Albino R. Budant
Contador-Ptidl'ão X

1.06't'.OO
5.10:0:ÔO

'.

� "'_.;
'<."

3.897,00 .1,1)42,50

296,<m::!52,OO

'2.819,10

Ca�lOinhas, 3'1 de .março de 1951
Benedito T. Carvalho Jr.

Prefeito

Lã

não. deve f�ltar

�arrd(ão de> Serrada,
Vende ·se um reforçádo,

com· duas rodas .d'agua com- -r{

pletas e respectivas _erigre- (
nagens. ,.

Tratar com _ Waldemir:>
OIsen ... ,

(ouPê' Studeba(ker
du�s portas -; Tipo-\1942

Correspondência: Cx. Pos
tal, 1· CANOINHAS, se.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 21-4-1951

Indicador
DENTISTAS

Dr.· Silvio
"

Atende diariamente das 7,30 às 11 horas 1,30 às 6 horas
I
',' ,

...

'Praça Cau�o MUller
CANOINHAS Sta, Catarina

,

''" Fermecie
A rua Vidal Ramos, ao lado da Delegacia' de Policia'

Variado estoque de pródutos nacionais e

extrangeiros a 'preços vantajosos,
. \

Dr. P roido 'Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

'(Inscrito na-Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do .'

\ Estado de Santa Catarina, sob no, ,1)ôO)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito' industrial e legislação do
trabalho

I

Natufél.li(a;ções e titulos declaratorios.
7 Causas Criminais', ,'.
"-

Escritório e residencie:
Rua Vida,! Ra.mos Canoinh!;s s. C.

, Dr., João Colodel e

" _...

ADVOGADO'

,
'

Escritorio+à Rua Vidal Ramos :__ Edifício Witt
\

DR:� "SAULO
$: ,-.

•

CÁRVALHO

- ,J , ,/ Escritorio e residencia '

-�•. -

�ii.úa Cor6rie_l Albuquerque sln - Fone
;,",

.J � ': ••

'

; ._ 'f· � :". .� "

'Canoínhas )' S.
,

,

205

Cã tá:�iriàv.
'

,,;;t, • �J\ ,..
'

<

"

'., -'.';'DR.' R'�N�AU'"CU'BAS
MEDICO

eÓ, ;..

Consultas das 9-12 eI 1(-16
Rua Paula Pereira 'CANOINHAS

'DA,SILIO nu E'NIUI
. :',' ,

'," ;, t, ,�

___Oficina mecanica' -; Posto de lavagem, 'lubrifj(êHão e
, "J. .) .

c
,

'pulveriza,ção - Preços modicos -,\ Serviço garantido',
'\

,

RUd Vidal Ramôs,' 6 'Fone '145'
, I

- ,

PEÇAS E ACESSORIOS PAR" AUTO-CAMINHÕES
FORD, CHEVROLE1', INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS

Agencia: João
\

Selerne
�ecçãoA:

Stock permanente de peças e ecessorios em geral
Distribuic�pr dos af-amados pneus «Dunlop» e «Firestone,..
Acumuladores, «Durílop» e Firestone»,
Oleos e Gra'xas das melhori� marcas, \

Motores; Radiadores,
"

-

\
.,

: Tudo- enfim -concernente ao ramo

Pilhas e Lanternas Eletrtces .
.

Tin'tas e Péitences PI Pintura de Auto.

Secção B:
/

Peças usadas de todas as marcas p"rd AUTO.CAMINHÕES
e INDUSTRIA, Compra e venda.
C�minhões é:' Automoveis; usados, refo.rmados para proAta

'

entrega. Compra e �end�
_ Secção C:

OFICINA MECANICA" bem mo'ntada, atendendo a

• ;..'-L_ qualql,Jer hora '.-
"

'_

Posto de, Lubrificação'
li. mais bem montac!§I Agencia de peças na zona

Rea Gctullo Vargas; Esquilla Paula' Pereirà, 16
"

Caixa Postal, 12 Elld. Td('g. "SERMAO" Fone 179
';

...... '
.

. I

H,ERTA_PE
""

MAXII\IA EFICIENCIA ABSOLUTA GA.RANTIA
N6r- , Produtos do LABORATOBlO HERTAPE ·LTDA..:

"

mr r�Hm� M��I�Ir�l'�[ L��m����
. .

_.

ImpoSlo '�'obre .Iu�ustriàs e ProlissõeS
1°, semestre,

EDITAL
<fi

De ordem do sr. Prefeito Mu
nÍcipal;e para "couhecimento .dos

","

i!.!teressados, torno .publico que,
nesta Tesouraria, no Pasto Muni
cipal de Arrecadacão de Felipe
Schmidt, e nas Iutendencias dis
tritais de Três Barras , Papaudu
.va Maior Vi'eira e Paulà Perei
ra, procede-se aié 3Ó de abril
cofí:;mte, a cobrança sem mólta:
do imposto acima, :'

Canoinhas, 2 d« abril c(:Jec ,1931
(Iilb-rto üAquiru. Fonseca
Escrit. resp. pelo »xped da Te-

souraria,

Tem bo'r( gosto1-
, ,

Tom,e lfafé',
. "

. ..; -:':

,

. ·8ta. rereza16-P

Faça do-Correio .do

te, ()

.. ,

SEU jornal.

/

.
" I I

- :.:t
I.:

.

"

=1'
��_,

,'"

Maquinas de Costura

t'�A'kFA't,
/

De procedencia espanhola
..

,"
'

....�', .

A mélhor entre as lJlelhores
,

R�vendedor para esta, praça

L Q-lJ R EN ç Q B'U a-A
.r

, '"

;,,,,-,\

I .

A experiência recomenda, para os nossos males os

afamados Produtos

'I

J _. (contra ,a Febre Aftosa
( contra a Peste Suína,

,

-

( contra a Raiva
V·· A C I NAS '( contra a Peste da Maúqueíra

( contra a Bouba A víánía » -

( contra a Batedeira dos Leitões'
DISTRIBUIDOR EM CANOINHAS: .----

Alfr'f.!do, Garcindo - (Praça Lauro Müller -jEc\ificio Nicolazzi)

Sómenté uma bicicleJa h\P;ROSDO�IMo;t:
I

'

pode dar-v�s tóüús estas. feições,
( d'unl modelo' Do-rIDál.

'.

\
,
,Precisão sueca, ,'.

,

Aço sueco de 'pdJPeir� classe
Rolamentos macÍü{NYMAN,' suecos, , .'_',

Aros e pára-lamas 'de. metal-l�v;e ),,'" ",

Cromagem e niquelagérn especialmente dnraveis'. "·��f�.
.Colocido atrael}-te j!m�is cOÍ1\binaçÕ�s (h�,dQi�. t9llS-.?: 'i,
Esmalte protegido coritra.a Ierrugem.e 1!. prova dç chliql1eStl"
O famoso contra-pedal tipo'«Torpedo'» , .

".

"

Selins confortaveis .adaptáveis ao' corpo
I

.

�

Revendedor- para esta .pra�ll: , .

LO U R EN'Ç O, nu fiA""
.

I

Propriedade: PE:O,RO PAuLO PORTES
\

/' .

Com 35 anos de experiencía em brigas de galos, ofe-
rece de sua .criação galos, frangos, frangas, e ovos
para incubação, Preços, módicos com' as melhores
,garantias possíveis fr-ito de �cord� com o pedido..

'

" "16X; 50

Preços .sern eoneorrência!
NORBERTO F.iEDLERJ avisa seus amigos e fregue
zes que instalou um açougue à Kua Vidal.Ramos, defron
te a oficina de Basilio Humenhuk, onde:espera continuar

merecendo a preferencia que sempre ihe foi -dispensada:
Carne sem osso Cr$ 10,00, carne com osso C�$ 8,00 e

, carne de segunda Cr$ 7,00 o quílo.. 26 - 1
. "

-

IA T�E N:ÇA O:�
..,..., �

.. '. ,lo
..

Adib Seleme Sahr, fabricante de 'Burgol flara: Quibe-, avisa J
sua distinta fregüeeiadesta praça, que as c(Jmpras�.�'Podem' 'Sel'

. ,\

entregues a domicilio, ateadénde com 'rapidez para o)Jtras· praças.

:ver;ld?�s por atacado e- fi, v a reio
,,<',

Preços convidativos. '

.

20-12

Rua Senador Felipe Schmidt .' Caixa Postal78 . Telf. 2,85

STA. CATARINA
,

ÇANOINHAS

-

Co-opóre cqm este semanano,

fazendo uma assinatura'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM i":NOS
Hoje, o sr. Míchel-"Seleme;' o

jovem Lorivaldo, filho de Artur
Burgardt; o menino Amilcar.Ti
lho de Rubens R.' da Silva e

Wilson, filho de Joãó A. Sele
me; o sr. Ervino Trernl; .Donl;\
Pearl, esposa do 'sr, dr. Orestes
Procopiak; a menina Alda Ma
ria, filha do sr. Donato Haak.

Amanhã, o sr. Milles Zaniolo.
'. -Dia 23, o sr, Pedro A. Se10-
me, de Curitiba: Alceu, filho do
sr. Antonio Tomporoski; o jo
vem Elemir Langer; o jovem
Lourival Burgardt (Garça); srta.'
Maria Vengrath, d� M. Dias.

Dia 24, a sra. Maria Consuelo,
esposa do Dr. Oswaldo de Oli
veira, de T. Barras; o sr, Sady
Ehlke, de Joinvile.

pia 25, o menino Marcos Au
relio, filho do cirurgião-denttsta
dr. Benigno Cerdeira.
Dia 26,_ a srta. Emi.M. Nu

nes, professora - do Grupo Esco
lar Almirante Barroso; o sr. Al
bano Voigt;-. o_sr. Rodolfo Ba

yerl; a senhorinha D'Q_ra, filha
do sr. Valéria Silva; o jovem
Frederico Kohler; o menino 0-
dir Rachid, filho do isr.. Oady
Nader; o menino Damir Anto

nio, filho do sr. António Leandro;
o sr. Fernando Freiberger, de
Salseiro.

Dia 27, o menino Adernar

A

Antonio, filho do sr. Leonardo
'Brey.

Nossos

cum�rimentos.{NOivado <

Contratou casamento, na vi
zinha cidade de Porto União,' o
nosso conterraneo e particular
amigo sr. Egon José Vóigt., com
a srta, Ana Maria Allet, resi-
dente. naquela cidade. \

Nossos para bens.

Casamento
Neuza Malinoski e Balíla Dal

Bó, verão seus sonhos concre

tizados hoje, com a realização
de seu enlace' matrimonial.

. Felicidades.
\

"
Faleceu dÍ<8 19 em São Ca flos,

Minas Gerais, a Snra. Rosa Sahr
Cury irmã de Da. Nama, esposa
do Sr. Antonio Seleme e tia do c

Sr. Adib Selem e Sahr.
Nossos pesames.

• r.ONVIT�"MISSN'�
A farnilia enlutada êó:'�vid�s

parentes e. amigos para assisti
rem a missa de 7°, di� sexta-
feira .âs 7 horas.

,.

Falecimento

POI' esse 'ato de religião e a

mizade agradecem.

A 'PIA UNIÃO DAS
FILHAS DE MARiA

per intermedio de sua Direto
ria faz lern bra r às suas ássQ.;,_
dadas, que o ónibus. que as "'-..
conduzirá ao pique-nique, sairá
defronte a Matriz, após a mis;
�a' das sete horas, esperando a

, 'comparência de todas.

(asa das Novidades
'Vem de abrir suas portas ao

dís1Ínto/público desta cidade. a

Üiõ esperada "Casa das No';' i
dades", estabeleci-Ia à rua Ma
jor Vieira, edifício Bading.
A "Casa das Novidades" de

propriedade de Humilda e Em
fried Marzall, dedica-se a ven

da- de sedas, caserniras é rou

pas. feitas em geral.
Aos seus proprietários, cum

primentamos, augurando pros
peridades .:

PROCURA-SE
um rapazote de 13 a 15 anos,

p�ra' serviços leves.
Tratar na Casa Schrejber,

perto da Estação..

Radias

RCI Victor
o radio de fama mundial

sempre na 9 - p

Ano 4 - CA NO[ \IL\3 - � -

Abril de 1951 - N _155

r

Part�do
"

Trabalhista v Brasi�iro
.

J •

'Rua Felipe Schmidt, 42
,Secção de Santa Catarina

Caixa Postal 295 -

PreFeitura·Municipal de (anoinhas
.'

E D I TAL Canoinhas, 18 de abrilTe1951
. L"dr;1111!iI BO!lIrsklO Senhor Prefeito Municipal auxíliar do secretaria

de acordo com' o Código de '

Posturas, aprovado em 1949, Junta de AlistãinentoLei n.Q -4"O"ant,.Ji3, .que- ti;. o se--

guinte:
'

'Miiiía'r "de Canôfl\has
.

"De limpesa de calçadas e
Devem comparecer a Junta

de A. Militar de Canoinhas, os

cida::lãos
-

a baixo rela-cionados,
afim de i:�iiFarem seus certifi
-cf.ldos de resprvista. Os ,que
não foreljri retirados no prazo
de 30 días, serão devolvid0s a

169. C.R. Juvenal Alves, Pedro
Cordeiro Netto, Francisco Mon
toski, Amadeu C'ardúso, Marci
lic' Souza de Oliveira" Odavio
Ganslse, Wíl1y Radke., Adão

Lopes,. Caserniro CUr}\)iel; Mi

guel Didek� Celeste da Silva
Pinto, Sebastião Calixto, e Gen
til Maciel Ferreira.
Canoinhas, 18 de âbril de 1951

Ludo111ila Bojarski
auxiliar da sectetadd

eleição .de
" .

sernblée e a atitude' dos
;

_
r

, "c

Partidos LCóligâd6s
, ".

.

A União Dernocratioa Nacional seguindo a sua linha. de<..__ conduta, toda ela voltada para os interesses sagrados do Estado, e do
:'seu povo, lillha esta que vem senilo adotada pelo Sr. lrineu Bor
nhausen, iLustre G,wel'nador do Estado, e no Gltuitó ,de

;/

ampliar O
I

acordo.ja uxistente. entre ela e· os
.

partidos coligados, qu e elf�geram
S.S. ao Governo do Estado, aceitou, por iniciativa do Senador Ivo
de,.'Aquino, fosse feit�, uma rt-;uuião com os cbefes/pessedistas locais.

Após a primeif8 reunião, e dep6is de a�scu!tar a opinião- dos
qemais pfJrtidos culigados, que acederam a esse entendimento amplo
entré todos os padid0S, desde que se visava criar no Estado um-
ambiente de pai e de trabalho em beneficiô do P('VO, concordtlram
à UDN e demais' partidos em ceder a presidencia da Assl�mbléia ao
PSD, exigindo 'se- apenas a declaração escrita de que sua panrada
daria apoio as medidas de cal'ater administrativo solicitadas pelo
Dov(>rno a AS:jernbléa

('om esta df'c1aração não concorreu o PSD�
Exc�i.lÍdo o J;>SD dos ellten.dimentos, por culpa sua, os demais'

partidos' coligados,. então, pa�saram a estudar o assunto, e havendo
o !�fHtrcl(l Tra'balh!s'ia: �n:l�I('iro I'ein;-idicado a Presidencia ?a Ass�:mbiela, ('om esta l't'IUVidiCaç,é:lO concoruaramaU DN e del1}alS partldo3
colif!ados com n:preHe tação na Assembléa. '

�

C�llcluid�s as âea.arcbes assentaram' ainda os partidos coliga
dos sufragar para a Pr€lsidencia da A�sembléa Lcgil'llativa o nome do
Deputado VoIIH;y Colaço de Oliveira, indicado péla Comissão Exe

"'cutiva do PTll
Acerlaclo� 'os entendimentos" forneceu o PTB um· documelltn

assinaclo pda Corníssão Executiva, comprometendo se a uar apOlO
às medidas administrativas solicitadas pelo GOVêlUO -a Assünbléa e a

8ufragar a chapa da mesa que fosse organiSada' pelos partidos coli
.gàd0S. E assim foi feito, concordando corn, esses entendiment,03 tDdl)s
deputados petehistas, com exclusão ,do Deputaâo Otacilio Nascil)1ento

. Çonvem esclarecer que no documento fornecido pela' Comissão
Executiva do PTB se declarava contar ela com 4 deputados esta_duias
dos cinco que seu partiôo havia eleito, 01'1 quais dariam seu apoio à
chapa da coligação e garantiam apoio parlamentar ao govêroo.

Na primeira preparatória foi eleito President; o Deputado Vol-
nel de Oliveira, que tambem recebeu votos do PSD. '

I

Mas na seg\lllda, com SUl'presa geral, aqueles mesmos deputa-.
dos petebistas, inclusive o Sr. Volnei de Oliveira, que l'Ie haviam
comprometido em documento escritó, e concordado com (IS entendi
ruentos havido�. não soubepam honrar a palavla e�upenhada.

Sómente os deputados petebistas Braz Alves e Panlo Marques
mantiveram o compromisso assumido, sendo que este ulimo não vo
tou na chapa completa

Eis a veI'dadc núa e crúa. I,
.....,

Nos entendimentos havid0s tinham deles conhecimento o Sr.
Presidente da Republica e Ministro Danton Coelho. Presidente do
PTB Nacional.. J )

O povo que julgue, corno tem sabido julgar, e como soube a

nalizar a atitude da UDN e demais partidos coligados, a 3 de ou
tubro de 195..0, denotando. como' derrotou, fragorosamente aqueles
que nunca souberam cumprir com os compromissos assumidos para
eom o povo calarinense.

Mesa dd As-

• Florianópoli�, 11 de abril de 1951-
EX1\-iO SR:' GOVERNADOR DO ESTADQ

Não Tcudo o Parti.lo Trabalhista podido cumprir.o compro
misso que firmou para com V. Excia, c ÓS partidos que oapoiam,
União Dcmocratica Nacional, Partido de I�pr,ef>eutação Popular e

Partido -Social Progrr-ssist.a, devido a traição dl)s srs. deputados Wol-,
nei Colaço de Oliveira e Francisco de Souza Neves, 'a -Cômissâo E
xecutiva desta Secção Estadual. vem- a presença de V. Excia. decla
rar que o Partido Trabalhista Brasileiro, Secção de S. Catarina, a

Cha-se impossibilitada -dc continuar participando do governo de V.
Exc-ia.

- .

Assim fica V. Exeia desobrigado com �e1ação a tcdas as no-

meações de pt:;;teblStas já f(�i! as.
.

-

Outrossim, tendo o PTB aceito a Sccrétaria do Interior f;l Jus

tiça. Educação e Saúde e indicado para ocupa-la o dr. Telmo Vieira

Ribeiro. prhneiro.eignatario do presente, é este a ratificação do pe
dido' de exoneracão do referido cargo, em cara ter irrevogável, já
apresentadoa V� Excia. pelo titular.. ,

A despeito do lamentável e vergonhoso ocorrido, o PTB secção
de Santa .Catarina, pelo que lhe resta de digno e honc1to procurará
facilitar a V. Excia. o desempenhe do honroso mandato-que lhe con

�

Ieriu o povo catarineuse.
Reitera a V. Excia, os protestos de estima ti apreço.

ACUMlSSÃOEXECUTIVA
Dr TC"!!lIO Vieiro Ribeiro, Pr--sidente em Exercício '-
/

dr. Rafael Cruz L:ma."2° vicc-presideute
BJ:az Joaqu im Alves, Secretário. Geral

Milton Sullivaun, l° Secretario
Deputado Paulo Marques. Tesoureiro Geral
Walrlemar de Mello Dias, l° Tesoureiro .

Nicolino Tancrédo, 2° Tesoureiro
Casa Ertita
--,------�--__:_----

PERDEU-SE,
um certificado de reservista,
Cruz de Campanha e rrrn.ates
tado de acidente, entre -resta
cidade e a Ioealídade de Tau
riay, Gratifica-se a quem os

achar e errtregar nesta redação
<. ou ao -s '; AEltbnid'Rii}êíro� ern

Tauriay.

Decretos baixados pelo sr.

Prefeito MuniciGal.
. Transferindo: ex-oficio:

Ney PacheLo de Miranda Li-
ma, do Cargo rle Secretário,

?pHdl'ão Y, de Qua::ro {Jnico do Tem bom go�toMunicípio. para o de escritura- __ .:).

rio do D M.E.R, sem prejuizo
dos seus vençimentes atmris.

,

\

ruas: \.

Art. 53 - Os moradores do

perimetro urbano de\'em cuidar
convenientemente da limpesa
das calçadas ou passeios, de
suas habitações.

§ Uoico - O lixo não deve
ser atirado ás bocas de esgotos,
sargetas _e rons." ./
p'ede a colaboração do::. mo-

radores, nesse sentido..
,

Canoinhas, 19 de abril\ de 1951

Alfrrdo O Oorciwio
Secretario

Nomeando:
Alfredo de Oliveira Ga-rcin

d), para exercer o cargo . de
Secretario, padrão Y, do Qua
dro Uuico do Municipio.

"-

João Gualberto Wiliczinski,
pa fa exercer o cargo de prufes
SOl', padrão G, na escola de
Pinhal, distrIto d" Papanduva'.
Remqvendo a pedido:
Tereiinha Ramais, :ocupante

do cargo de }Jrofessor, padrão
G, da escola de. Pinhal para a

de Rodeiozinhó, ambas no dis
frito de- Papanduva.

Tome ��afé
8t3. Tere.za16-P

'Faça do Correio do NOf

te, o SEU j,ornal.
/

Malhas de Lã

-\ '

Café?
"Sa.nta Terezall

o melhor

os' ultimo!" modelos da mais

fina lã, sempre nl1 9 P

Casa Erlita

6r�nde eOportunidade
'\?ende- s� por motivo de Al'ludé!nça:\
LCtes e datas, inclusive 5 casas, no petimetr

desta cidade.,
' '

2 otimos prédios em cexelente p�nto comercial (ruas
Paula Pereira, e Caital1o,Costa) ambo's 'de esquina. .

Ofertas a Fer�s Coury, na Casa Brasil· Libanesa.

16-P -

Parabens, senhor
--

geren'te'
Alavoz liberal e_ democratica

do planalto Catarinense .está
mer�cendo elogios de todos,
�ois a l.10va direção desta e

missora tudo vem fazendo para
agr:.a�ar serr.pre_ seus ouv.intes. ,

Entre sua programação dês

tucamos, ExistI' Viria Em
Afru- Bou:.. programa que vem

despertando o maior' interresse
por parte dos ouvintes, dado
seu cunho altanwnte instrutivo.

Cal1éionPiros Ollelmallr1 ...
outru programa que merece um

elogio todo especial, por ser o

unico no gênero, e acima de
tudo interpretado por el(::men-'
tDs locais.

Oremio Da Alegria... Este
ProJ!:roma Niiu É N(l�so ..
Folhas ....·olta s ... e- tantos oütros
que não nos ocorre no IT.omen-

to...
--....,

,

Parabéns Sr�erente ... COR

REIO, DO NORTE faz votos
que a Radio Canoinhas con'ti
nue progredindo sempre!

Linj�rie'

Et"m
de fama mundial,

sempre, na U - P

Casa Erlita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


