
Torna-se, verdadeiramente an- problema que até ha bem pouco. gia elétrica. poderá arrefecer o

gustiánte, em todos os quadrantes -<,só assolàva o Brllsil Norde,ste, ho-x animo de progresso que domina e

do ,.,Estaélo, a seca que assola' o· je 'castiga inclusive o nosso Esta- "empolga os cauoinhenses. Somente
.Brasil Meridional e" que; se faz do afligindo O povo e criando gra- a crise de luz e' Força põderá ve

acompanhar de um cortejo de, - "ve problema para os govêrnos. vitar a instalacâo imediata' de' no-

cO,pseqüencias, �u?estas, '. "', Canoinhas, hoje, enfrenta situ- yas industrias' de que tanto care-
.- '. cemos e levar o -desanimo e' oA desregrada devastâção flores- ação deiicada, qual seja a criada, ,

tal faz sentir seus efeitos, acarre- pela crise de energia elétrica, con- desestimulo àquelas.. já em funci-

tando a.irnudariça do regime. das s�qüencia (Ia falta d'agua.' onamento.
...

chuvas como que numa ádvert.ên-. É mister, uma vez por t�das,
-

. _O regime de 'racionamento a.

cia aos governos e aos .homens . .

d'f' I resolver-se o problema, Cumpre à
que .

estamos sujeitos,
.

I ICU ia. e " ) d
.

da f,lorescente industria extrativa.. empresa concessionária '0S servi-quasi impossibilita o funcionamen-
.da rÍladeira. da

.

d
� .

O
' ços no municipio, procurar, agorato a

<,

nossa In ústria. ,perarlOS
Não com'b'atemos a industria da d d f'

.' uma solução, 'de emergência que.,. estão ameaça os e, icar sem tra-�
madeira, v'erdadeira viga mestra balho. 'lndtistriais já não podem supra as deficiências da �mpre-,
do orçarnento estadual, segredo . .

id sul e que possa, a tender às nossas"
• cumpnr comprorrnssos assumI O'S '

do" desenvolvimenio dessa zoná, "

d dori necessidades' em quilowats força... . respeito a entrega e merça orras

empregadora de milhares de ope- dentro de determinado praso. �O quando das crises de energia da_
rarios.: Defendemos a derrubada desen�olvimen,to dó nosso muni- 'l'--emprêsa contratante - a pode-
sob contro'le e o regime de reflo- ' I" rosa Empresul. A "Canoinhas Fôr

cipio, que se antevê a viçarerro e

restamento obrigatório e intensivo. .

animador, está seriamente cornpro-" ça e Luz" deverá equipar-se para
enfrentar às emergências e assimA' estiagem que se prolongas, 'metido, Somente a crise de' ener
poder cumprir o seu contrato com

"'" �.o Municipio mesmo quando a Em-
..

,�l,Uaça-o, 'd? Bancada Ude�' n'I'S+la prêsul, por eiXce'sso de..carga,defi-,'
. ,.

_

- Gl. ciencia de, maquinario ou· falta
" ,,' '/., '

\; dagua, não puder atender as'nos-
nâ l...,a rn,q ra

�

�Jlu 11� C i p'a I t
sas necessidades,

Terl1'linand'o o segundo'perio-· 'mesmo dIgnos de admiração flS O bem lariçado editorial do sr.

do legis,lativo da' Camara ,Mu:: 6nrs. Irmãos Zúgmann, pds en- Albino Budandt sobre' o proble-
1'lidpal, pudém-os apreciar a efi- quanto' estes �mp!'egam áqui ma de luz e' força, mereceu, a

ciente atl:làcã·o' da banc'ada Ude- mesmo o Jque ganhám, outros nossa simpatia e conta' com o de-,
ni�ta, a·' 'qu�l vem se�. 1l{ostran- assim/não têm procedidtJ".· cidido"apoio de todos' is canoi-

p: do dign'1 dás, e:;;p'eí'anças que o (
.

,

, nherises. '" 1
"""

. , Agenor ;Fapio Comes: Apre-' , "

pOV-O
h
nela�' depú�i�ou, quando senJou' projeto· lei criando 'uma

-

Não nos indteressado f..que
fez"'

Colaboração do Gov.erno Municipalt)scol,eu 'se1:,lS, J;epresentan�es feira livre7 s,ubscrito ,._tam'h·em ou o que· sé eixou e ta�-er, no'
,

3 d O t b
-'

, ., d' Olh f t O GovlTno ,Muuicipal àe' Canoirrhas,::compi-eendénêlQ b elevadoa e "uu ro pp, ,

�

peLo vereador Dr, Ha,ro.ld,(,)�Fe',r- passa o. emos para a ren e • ' ,

,

'f alcance e as llOhres finalidades, dà Associação Rura-t de CanÇ>inhas,Acõíri'pa.nhando 0. dinami�mo reira,· bem aSb�sim .para CODc?S- fU;�l]���:�: �:sor���bk�::qS:;_, vem de <.;oneeder à ;eoteJildirlane que congrega os'' nossos ruralista uma
do' Exrno. Sr. Pre'feito Gconedito são/de uma olsa de estüdos

fI' d d subvençí'Í<,� mens,al de Cr$ 1".000,00', Heferida contribuição sarà empre-Terezio de Carvail,,;Zj," os 31'S. para 'o, filho ,do saudoso. prefei- h��:n:gede�' b�:,ocr:d:p:�d��t�� gada.; totalmente, em beneficio da --:ravoura e dà pec1Iária.' ,.J'
Vereadores já termhiaram uma, to Alinoi' Vieira \.orte,

b ,,çf --

jmente de cor pôtitica, a cota 0-
_ Tl'ansrnitinoo a;aJv_içareira noticia, ,aos assaéiados 'aa Rural, fa-,,boa soma dé serviços para o Silvi0' Mayer; IndiCação" parã, "G '

" rarem' com o oV€lrno e com a zemos �hegaflhos ao Governo Municipal {:JS agF"adecimentos de mais deintereSse do Mumidpio, Não só iluminaição da praça Lauro Mü-
,." Empresa concessionaria no encon-

-

um. milhar de associados. <Y'
em projetos e indicaçõ�s de sua Uer. � tro dêuma solução defiri'itiva pa-propria lavra, como aiíhla defen- Basl'll'O H 11n I k P "'�' .

bl' Rece'beremos rn"a!s' um' Trato'r?,-- '. L . en lU: rOJe.o- � ra o CruClqP;t�- pro, ema. _.lidendo tndo q1,l_e. representa o lei-�riando a matricula e vaci..:::t " I , .' '.
"

•

,bemk para -CaQoinhas, sem olhar _...

t
. Um conjunto Diesel, ou a va- M,ez�s. atrai o Dr, Aroldo Carvalno, Preslclente' da nossa ASIlO-

D
na para caes, e 19uaImen e CI,l- "

- h d t t t d' ciação I)ural, dirigiu Ão Deputado'Fw-lérai' [)r. Wa.ldemar Rupp, seu�cor partida ria, � estaaárnos, den- ando o serviço' de irrigação da' PIor,. nao .

a e cus,!-r an o I�
,'

'-\

tre outros serviços de in,teresse cidade.
.

..'

n JelrO aSSIm que :t:;a.o possa, um cole'ga de Assembleia Estadual na 'Iegisldtúra passada, longo despacho'
gerali a atuação individual de 'ou outro, ser a_rlqumdo pela Em- ,telegrafico, solicitando a sua interferencia junto ao Exmo, ,Sr. Minis-

alguns vereádore_:>-. quais sejJlm; Tamb�m a bancada Petebista
presa dê Luz (:!;_éForça. Se a Erh- tro da-- Agl'icnltura, afim de conseguir um ti'ator para 'a Associação

Càrlos Schramtn: Indicações ps.
vem trabalhando vivamente pa- presa carecer de amparo e de' a- Y.ural ue (�anoinhas.

-

_'"
'

ra iluminação do:
.

bairro Villa ,\ra, :> J_i)teresse .do povo, am pa- Juda material para a' compra, de- A gora, 'depois de assentado em Florianopolis a vinaa de umrando' firmemente a administrá- 've recorteI' inclusive aos nossos
" .

Pacheco' de Ttes-Barras e bem
ção "'do PI,'efeito. O Dr. Haroldo trator quI') esta sendo rnontado, o 'Dr. ArQldo Carválho l'ecebeu do

assim, 'reparàção e l�ej;ificaÇ:ão homens' do come�io e da' indus- Deputado Federal Walrlemar Rupp ó despacho telegrafico, 'do .teôr
d t J' T B � B Ferreira, cOlno .. President� 'da tria, como ao, Governõ-Municipal, .

'

.a !:l� ra �a res-. arras- ugt'e':·. Caroara tem sab.ido conduzir-se segulOte:".., ,,"""',Emenda ao projé,to do sàbado
acima dos partid.oS_objetivand� que por certo hão de colaborar;- ··Dro AroIdo Carvalho Presidente dá Associação 'ilurlil. "Ingles, para fechamento.,' do' " . àOS di��gentes do; ,Município, ao

.

Rio 264-43�15-160 Tenho Satisfação comunicar ilustre pre-Comercio as 15 horas. Indica- sempre correção nos seus tra-
sr. Prefe-i�e à Camara de Ve-

balho's Ja' nassou PIO!' pequeno d d "sado amigo Ministério com,prorneteu-se entregar futuro proxi-" çao para ,reforma e,,·'l.oya.,s ins-
'. f' . readores, es e que a empresa." f., dl'ssabor pOrelTI seu l'll'bado ca mo Associação esse municipio .. conhinto Mecaríisado sálvo ,de$:Jalações dó Estadio Alinot Vl�i- ' ..

'

-

," não se mostre desejosa de solu- -
, ..

t'a I'el' se c'obrepoz 'a' nss f ' tocador "lorf-ude lIa-o dispo,r essa 'especie ve'lculo A.ui'omot'o"r·... ptra Corte,. esta subscrita pelo ',' ,,, '- . as. ra- cionar o assur.tto - o que pão a-
• ..

quezas liuil"anas Seu 'om pa Abraços Waldemar Rupp"'o
' --"'",' ,

vereario!' 'nr. Haroldo' Ferreira,
'

'

., (. J -

creditamos' aconteça - caberá a

:R�qu�riment0' à Camara' para nheiro Braulio Ribas da Cruz tarda de exigir;' em pome dos
que fo(}sse oficiada.a Exma, Pre-

é o�trô elemento Capaz e arej'1- mais sagradós int�resses da comu

sidente da LBA, solicitando re-

-

do: Não" podemos deixar de
na, a solução de emergencia, ca

abertura do 'É'osto de Puer'icul-
mencionar aqui alguns tra�a- paz de suprir a eventuaJ' falta

d
,� lhos dos me1'mos: como: ProJ'é- d f d E"" I O corpe dOI�ênte do Grupotura e Tres Barras,"Ernenda vi- e orça a

.

mpre$!J- '

toriosa .p'a,· ra 'maior' sub'l7eFl<'ão to de lei <;riando um parque E r Ih' f '
,,- d·· Escolar "Alrnirantu Barroso" lide-

". -infa!1tíl "e loteamento de área sta w' a icara na -"estaca a, rado p'ar este 'incansavel batalha.à. ,Associação RuraL. Ainda com
pel'te'11cente ,a" Pl'e""'l'tura, p'31'a procurando� colabor�r �õ,>�ncoiltro .

,

f
..

'

,

' -

.l.t1. doI' que é ó sr, Os\va1do· SoaresTe- erencI,a a agricultura', ]3ropôs _ de uma solução e na- defesa dos �

uma ·.visita. da 'Car.1ara ao Cam- construção de casas' para ope- interesses comuns a tGdos os ca-'
orgánizou atraente pf()f,srarna para

po Experirnental"-afim de veri- rarios, e funcionario'l publicos, noinhenses, uma grallêliosa -f.esta juoiua a ser

ficar as necessidades do mes- já �ap):'esentado éffi Fevereircl, realizada ás noites de 29 e 30,dé

mo, pàra apóz so!ief(ar' .a� pro-
sendo que em Maio, outra ban:" --._;-----------.....-

junho, e l' de ju1li9, em -benefi-
videncias ao Exrfiõ:�Snr. Gove,r- cada aprE'sentou identico traba- Y

,A'g·W';a.�·.�,·.e(·I·m·o.n,to CÍ'0 das "As'sodações" do educan-
d! D f' d d

o l{l().Outro pl;ojéto de leí aumen- ! � 'daria.na. ar. e en en o, o requeri- '. _, .

mento da fjrma Irmãos Zug- =ta�do pensa0 a Vv. :A��or V.
A família do inditosp AL-' Dentre as� atrações a se;em a-

mann, como r,elator da 'ComÍs": Cprte. Todos a� autOrIa do Dr,
C1DES CORNEL"5EN;-'su81 espo':'" presentàdas C0n'ltam ,fogudrils,

são dE' Finanças emitiu par�cer' Ha-rol?o �er!'e�ra, 2 ... Vere.ad�r 'sá e filhos: eus, pais e:irmãos
f

�

1 ". -; Brauho RIbas apresentou índl�' """'.;"" �avorave do. qual, destacQrnpS _. ',' 't ... - d'· , expr;essa�. por nosso íhter.m�- externaram seu pesar e s'eHida-o Sêgl,linte _ trecho: "A' Cornissão caçoespara �eco:-\s,:uçao. e po�- 4dto, SU.8 .lmorre:doura gratl.dao "':"fiiúiade enviancl0. telegramas,de' Fin:;mça� etc., por ,setí'-R�la-
tes _no �l'.r.Ol� Fund� f Ba�r:l� ao,s medIcçs e pessoas ;.am.1ga.s acompannando Alci:de" à ultimator, examinando' o requerimén-,. rc:s" e projetas de. lel,ya!8 ena.

,d C d t d ..

a d S b;lo I 1-' .

e "
. aça Qr que? a €ln erar::- "" n'lOl'áda :ô'i.(assistiÍ1do aos. seu�to da firrna supra (Irmãos "Zug- "�i·Ç p.' .0_. a a,. - ng e�"�; para com ?esvel?e car��ho deP91s ultirnos momentos, ,c,ercandq;omann) na0 pode d�jxlfr de pth' aq�lslç�O d� l,lm �_arro l;rlgador. �'Ü aCldente�que o :rü1mo.u, <lomo· "'de cuidados paterm1is.

.

" mei!,ar:ij#�te congrat�l!r-s� 'c_ont:
.

ESR�ri-to 'Oe. harmonia e boa tambem ao sr. Gmlherme Woe- ' ,

esta Casa,. p�lo "-ausplcioso .â,d:- vontade não.. te� falfado aos ringer, d�rhais chefes e', ,compa.- '.'A todo$,' ps nos�os pr�fundos' �.

vento oe mt;lis .,urna 'obr� -,que' flOS.SOS Ver.espores, '0 que nos nhêiros de trabalho na sér:raria agrãd€:cimentos e li' certeza da�
virá contribuir grandernente<pa:', . )mín:}9" aum�ntando a n6ss3'rfé' tle �CaJI)1Qhfl:pessoas �migas de nossa ,gr�ti<�ão. .cc

j'j 1'a o pyogresso da c.idade. S�o no fl..jtLlro dá terra CanoÍl1hen�e! Ganojnhã:s e Tres B?rras, que,;,,' 'Can-oiLlhas, junho de .1951
'�'!" �

23 d.? �l1nho de 1951 Numero 162

AROI"DO C -./CARVALHO
Redator: G.UILHERME 'vARELA

CAN'OINHAS - Caixa, Postal 2

i Y' I .'

.' i'Impressão e' propriedade Imp. «OURO VERDE LTDA.})
-

_ Geren,te: ITHc'\SS SELEME Circula aos sábados

- SANTA CATARINA -. Fone 128 BRASIL

, i;; .,' 7 ,'.,' , ,

C�NJUGUEMqS ESFORÇOS

A DEMORA Dj\S SEM��TES
Estê causaudo apreensão aos diretores

.....
da Associação Rural a

demora da chegada dos dois vagões de sementes de trigo encom�n
dados para distribuição aos lavradores do município, S�gunâo' afir
lí+8çõe� do Serviço de, Fomento da Produção Vegetal, tais' sementes
"teriam sido embarcadas em Bento Gonçalves, Rio Grande dô Sul,
dia 12 do corrente; eutr etanto, conforme informações ôntem obtidas
junto ao Sr. Ramiro�ErfiefenciI:!IlO:, Cher-e do 3° Distrito da ,R.V.P.S.C.
que manteve ligaçãQ 'telefôuica cÇ>m a estação de Passo : Fundo, os

doisvvagões ainda não passaram pela prospera cidade" sulina. A 'Che
fia do Distrito, desde que receba os vagões na' estação de Marcelino

<

"

Ilamos. comprometeu-se a coloca-los, em Canoinhas dentro do menor"
,

�

waw. _'.'
.. .

Estejam certos os associados '(Ia Rural de ;que a' Diretoria da
eQtidade vem envidando os maiores esforços para COI) eguir a chegada"
dos vagões com a urgência necessária, Diariamente são expedidos te-

legramas pasa Florianópolis, lembrando a quem de direito a necessi
dade, já agora gritante/de chegarem os vagões com as sementes, O
proprio Governador do Estado já interferiu, diretamente,.dirigindo des ..

pachos telegráficos ao Govêrno do Rio Grande do Sul, junto ao qual
pleiteou 'o fornecimento de vagões, eis que a 'Viação Férrea do Rio
Grande do Sul é administrada pelo govêrno estadual. .

Dezenas de lavradqres, diariamente comparecem 'à sêde da As
ssociação. procurando as tão anunciadas e esperadas sementes.

Assim que cheguem os vagões e seja" iniciada a descarga dos
mesmos, por Jntennédio da Radio Canoinhas. o fàto será anunciado
ás populações do. interior do município. afim de .evitar que os nos

sos humildes lavradores percasn mais viagens à' cidade.

Campanha de. Fundos
No mês de .julho próximo a Associação RurelHe.Canoinhas vai

inicial' uma campanha o.e.,)undos, patrocinando; a rifa de um trator
agricola, marcl. "FORDSON", de fabricação-inglêsa, com rodas tra
zeiras e dianteiras de feno. partida elétrica e equipàmento de ilomi-:
nação, equipado com motor Semi- Diesel" gasolina ou querosene, AO

valoi' de Cr$ 36,200,00 pôsto em Gouoinhas. '. Serão Expostos à ven-

da 2,500 bilhetes ao preço un'itário de _Cr$ 20,00, devendo o sorteio". ..

realizar-se pela Loteria Federal.de Natal, isto é. em dezembro de 195L,
Para a realização dessa campanha de fundos,� esp�ra a AssQcia

ção Rural contaI; c()m o apoio ele todos os nos�1s lav,ríldores, C4>mer
ciantes e Illclllstriais, torlos rlesejosos de incentivar a pr'Odllção agricula,
A rifa· proietacla, alem de propiciar pequeno resultado. finan�ir6
para a As�(,('iaçãf), faGilitará a villda de mais uma unidade7[iaro_ 'b '

nosso JTIunipipio,
O trit,or

.

em referencia já fõi encomendado;' em São Pauli;J e'
devera- cht'gal' a esta cidade dent.ro de 30, dias, possjvelmente.

......... jJ venda, de bilheteS .rerá iniciada a 1 de Jul/Íg.

•

Grande
,"

Festá .'JunÍna Cc "�"
queima de fogos de -ariificia, um

, "big sdlQw"" "pau qe fita", alem
de. quentão, pipÓ,ca, pé de mol.é-
'qu'c, ?pirolitos, '·(loces etc.

'
'

As f'$stividacle:, , tradicionalme!!;:
te nOi;!S8S, terão retumbçltlte stICeS

so, inc�usive finimceÍrp, "evidénci�
ando a' interesse da nossa gente
pelas causas nobilitaules, mormen
te' por aquelas que se prendem, á'
instrucão ,dos nossos' 'homens de
81nanhã ..

'

., h

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

PREfEITURi\ ' fv\UN'C.iPAL DE CANOU'�H 1'\ S
Balancete 'da Despesa O'çam,ntaria ref�rente ao mes de abril de 1951

i Codigo
local Títulos

o
O O§'
O 01

�

O 01 r:>
A}-tr2
002 1
() 03
003 1
004
004 1

"�o 04 2
0043
02
020
0201
020'2
0203
023
o 23 I,
024
o 24 �

Administração Geral
LEGISLATiVO - CAM'ARA MUNICIPAL

Pessoal Variavel ' 1
Gratificação" ao auxiliar de Secretaria (la Camara
Material permanente
Aquisição. de móveis, utencilios, etc:
Material de consumo

Material' de expediente, Iivr��, etc.

Despesas 'diversas .

Serviço postal, tclegrafico e telefónico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.

Ajuda de custo aos Vereadores
, s,

EXECUTIVO - GOVERNO
Pessoal fixo ,

Subsidio ao Prefeito.
Representação. ao. Prefeito
'ReQ-rfoentaçãd 9o.S Intendentes Distritais não exatores

Materi,al' de consumo
'

Aquisição. de cornbustivel para automovêl
Despesas diversas
C usteio de veículos, moveis e utencilios
Despesas de/ transporte do Prefeito, quando. em via-

gem administrativa <,

Diárias ao. Prefeito. quando. a serviços fora do município
Diarias.jaos Intendentes Distritais quando em serviço.
no. interior

.'

, O 4
. .'\. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

O 40 Pessoal fixo -s,
'"

O 40 1 Secretario _ Padrão. Z3
0402 Auxiliar de Secretaria .- Padrão R
O 43 Material de Consumo
O 431 Conservação de moveis e utencilios
O 43 2

. Impressos le mater ial ide expediente
0.44 Dêspesas diversas
O 44 1 Serviço postal

.

o 44 2 ,Serviço Telegrafico
O 44 3 Telefones \;
O 44 4 Publicação do Expediente
O 44 5 . Assinaturas de' jornais oficiais

,

07 '
. SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

O ": O':' Pessoal fho t .

(

o 70 1 Contador _. Padrão Z2 . ,

O 70 2 Dois. E�criturarios:- Padrão. U J
0'

0703 Auxiliai; da Agencia Municip, de Estatística _ Padrão R
0704 AgPQte Florestal _ Padrão T
O 73 Material de consumo

;/
O 73 1

'.\ Livros, e imp"i-�ssos .

O 74 Q��é,!>as diversas .'

O ,74-71 � ,'.D�'Spêsas de transporte de funciónarios quando em serviço
() 74 2 ,Diãiias-. f.! fuücionarios em viagem serviço

. 09'"
I

'-"�:!' -","<''''SÉRV1ÇOS DIVERSOS,
O 90 Pessóal fixo
O 90 1 POl'lei' -Golltinuô Padrão O
O 94 'Despesas aiversas

'

O 94 1 �,Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
i Exação e -Fisca1Ização- Financeira
10 ADMINISTRAçÃO SUPERIOR
] 00 Pessoal _:fixo ••

/'

1 oe 1 Te"o�reirQ _ Padrão Z
] 00 2

_ QueDra,s a'o Tesoureiro
I O!! Material .permanente
1 02 1 . Aq'GislçãQ d� Maquinas, 'm>oveis e ut�ncílios
1 03

.

Material de' consumo
1 03 1 Material de .expediente
11"" ,'SE{tVIÇOS DE ARRECA DAÇÃO
1.11 Pessoal variavel _

-

t./f:> �,s---

] 111 PerGentagem para cobranç� geral
1 13 Maferial de COl1.sup:lo
1 131 . Aquisição de taUóríaI'ios, livros etc�
1 14 ,Despe�as diversa�

, , ,'.

.,J_ 14 1 Percentagem para� cobrauça da. dividfl ati�a�

12 SERVIÇOS DE FISCALJZAÇAO
1 24 . .Qe�pesas diversas
1 211.} Via-gxns, de interesse do- serviço

.

J 3',
"

SERVIÇOS DIVERSOS
,1 34 Despes�s diversas' : ",'

1 34.1 ��
.

Qúota lançame!!to io;po�to. sobre .indu8t�ias e �rofissõéS'
� I j Seg.urança. Pubhca e AsslstencIa �oc�al
25 '" SerVlçQS DIversos de Segurança Pubhca
2 50 P�ssQal fixo_".· -

250 l' Carcereiro _ Padião Ir
2.8 SubyeiJ.ções, Contribuições e Auxilios
2 84 Despesas diversas
'484 1. Ao Estado para mànutenção do qestacame.nto policial
� 84 2 Asilo Colonia Sant.a Tereza (Leprosario.)
2 9 Assistencia SoCial
2

c

94, Despesas diversas
.

294 1 Esmolas a' ind-igentes
2.942 Assistencia médico-farmaccutica a indigentes
2 94 3 Assistepcia hospitalar \a iQdigent.es
2 94 4

..

Sepultamento de indigentes.

:! 94 5 . Assistencia a presos pobres
2 94 6 Amparo àc"'matprniciade e ,à infancia
3 Educação Publica,
:>O, . Administração Superior

<,3 03 .

. Material de consumo
I.

3 03 1 M;lterlal d,idático em geral
í, 3"03 2 'Reparos de predios escolares

-3 .04 ' Despesas diversas
c

3 04 1 Alugel' de predios escolares
«

...3.-04 2 Assístenda d� alunos necessitac!0s
a transp,órtâr

0242
,O 24 3
° 24 4

/

.�

).

Despesa: Orçamentaria ('

Anterior- f Do mes I Total

700,00 200,00
I

16�,30

V'

7.200,00.
2.70.o,QO.
1.000,00

366.00

2.000,00
500,00
6Ot\,0�

-{
,

-350,00
1.000,00

-

1.465,OG
I

745,00

5.900,00
20011:00

2.493,40
900,00

15(1,00

206,00
226,40

<, 998.40
1.600,00

80,00

2.:2'15,00

4,0,00
63,10

66�,60
1.6iJO,00

')

5;600,00.
11 300,00

-

3.1 00,00
3.700,00

1.600,00
3.500,00
'\900,00
1.100,00
-,

223.50

2.500,00

910,00.

5.100,00
250,00

274,00. Baz a r'f67,3�"" ..

Rua Paula Pereira
V' 'CANOINHAS

90ó,00

·9.20\),00
3.200,00
1.600,0'0

366,00

'"

g50,oo
1.000,00
�

2:210,00

8.393,40
2.900,00

150,00
2.2J5,oo

246,00
289,50

1.66:t,oo
·3.�oo,oo
"" 80,00'

, 7.200,00
14,800,00.'
. �.L000,O(l
4.30Q,oo

378,50

3.200,00

1.230,00

6.600,00
250,00

\

;>;'. -

� ..'

- (J)
'-

..•

-

••

-

••

-

..-.�-�::��:;:::::::-:=::::::::::-.:;::::::::::::::-�;':;U"6.d •••&�••e:: ••••• � •• ,.:(J)
�r�'

.
..-

,

,
...._-'�.... ..y, _...

..:.
:

'

:
o •

� Fabricà "de' Estofamentos i'
.1. ' '/. de 0/ Ernesto Frs�her .i.
°il �

(XARQ�EADA - Ktm,. 2) Hi
i I Fabricam�se e renovam-se Colchões, Divãs, Grupos diversos,

-

i-
. .

.:. Assentos e toldas para automoveis e caminhões. :
. . . .

I � I Executam-se quaisquer serviços concernentes ao ramo. 4x !
.. . .

.. .. .. ..' ....í"l\ •••••• ., ••••�•• e� ".0 " ••••••••••••••••••••••••••• ,<:"\
"-1. ..fi •• •• ••

�

.•• .\:Y

Sta.
s/n _ Telefone 277 i;�

- Caixa Postal 125

SANTA: CATARINA
,.

Em 'presentes 'ou brinquedos não perca seu tempo.
Procure a",....nóssa casa, Estok permanente.

Preços da Fabrica.

"

Estrela 'do SulCriação
Galos combàtentes

, 'Fropriedadei. PEDRO PAULO PORTES
�

.
-

Z
CANOINHAS �

..

SANTA CATARINA

'Com 35 anos de experiencia em brigas de galos, ofe
rece de sua cri�ç�o galos.; frangos; frangàs, e ovo;
para incubação. Preços modiqos com as melhores

. garantias possiveis feito de acordo com o pedido.
16x46

Procurem suas Mala Perdidd.
(- .

( t· Perdeu-se uma .mala conten-

,

ar· eiras_.. do documentos e roupa de uso

Encontram-se nesta reda- pessoal do sr.Henrique Neustae-:
_ _�.'

' dter, no .trajéto Valínhos -_Ma-
cao� para sere+!!. ent.regues jor. Vieira _ �'Rio Claro. Gratifi-
aos seus proprietários as .ca-se generosamente á quem
'(Çarteiras Profissionais" dos ..... entregar' ny;sa redação. 3�
senhores: Arnoldo Rawiets- ......·_·;_·...:.:;:;>l1f;;..c_� _

ki, Antonio Grochinski; Ben- .. '\-..; .

,to Pereira, Frederico !\.rü- ?:

.

Vende-se
ger, Felicio Bojarski, Henr�.,. "u� automovel O�EL KAPIT�IN
que Alves dos. Santos, Isal- '.6· cylindros, para 5 passagerros

'�8diÜ', 5 pneus faixa branca, estino Calixtro Pires, José Ter; tofamento n.0VO" Nilon . motor
reira de Lima, João Schway,

. á qualquer prova .

Jcão Ferreira Taborda; João, ,.<: A.Preço ocasião,
Ferreira Táborda Filho, Leo�' Tr�taI' com Frederico Sierns
poldo Wemes, Ricardo .voi�. Fabrica Gornalaca .�gua•.verde.
gt" Sebastião Beker e Fer- ......

»<...,
-----.........---

tuliano Pires.
r

, En:c-ânador
-------------.., Rrocura-sc' um' encanador

, T . b .

�

.? �petente para instalações de

em om' gosto. ,aguas quentes e frias'. .

'.
� ITlformações na· fumlana de

Tome. Café Emílio Rohr'b!l:cher
�

S�ta.lereza16-P

.-

lvlalhas ,ém, gera,l?'
Loja das f'''-io.vidades13.874-,4.0 24.238,60 \ .

Malha.s lã

�
i t\:rENÇ.ÃO�

,

.

Perdeu-se no trajeto Três
Barras á Canoinhas Domingo. (

" ultimo, };lm& pasta tiracol de 10-'
" 400,00 na, contendo apefrechos d� ca

'�a, duas peças de roupa, 'uma

Íanterna eletrlca, duas pilhas, etc.
Gratifit"a-se ·a ,querr� fizer: en

trega nésta redação ou rio Bar

119.604,30 Carlito. 3x

735,00

720,00 2.210,()0

2.000,00 600,00

2.080,00

1.060,00
2.000,00

4€)0,00'

150,00

8.1.812,00. 37.792,30

/ 735,00"

2.960,00

2.60o;õo

2.865,00
1.642,00

1.090,00
2.000,00

de
os ultimo:" modelos da mais.

'

..
.

fina lã, sempre nl) 9 �Ci)saErlità
Prefeitura' Nuni<ipal

de (anolnhas
'E'�"IT. '

U ':,,,.,..

8ijuut8�i-as? -

Loja da� Novid§des
DE' ordem do Sr. Prefeito

Muqicipal de Canoinhas, torno'.

publico .b Decreto n° 46" de 12
de jünpo de 195J, que regula
menta o co.ncurso para nomea

ção de professores titulados, nãp
titulados e auxiliares do Qua<
dro Único do Municiplo, e curso
de féria!>.

Conforme Lei municipal nO
116 dE:> 9 de março de 1951 e

'ê1Í1 combln,!lção com os Art. nO
171-1'72 e 173 do Decreto nO
3�735 do Estad'o. .

.

.

Art: í j/Serão inscritos' ex-
.. oficiGi, todos os professeres Pa

drão .G .. do Quadro Unico do

Munícipio, para o concurso ao

carg0 de professor. '"

Arf 2 • Poderão inscrever-se
tamb�m os candidatos ,.não pro
fes.sores ,que apresE:ntarem os

s�guintes documento.s. a) - cer

tidão de idade. b).} atestado qe

Continua na ultima p&gina
/

Perdeu':se
uma ,AliançSl

.

de 'Ouro cotp. as

iniciais, J. S. ou G S. nó tra·

jeto dú Carlito até o Hotel Cen
tral, fazendo caminhada pelas
ruas Vidal Ramos, Getulio Var

gas, Paula .Pereira. �dobnmdQ
.

pela esquinq do Hotel Central,
<,_' �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AnVOGADO �

".� ,).

" (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; �ecçãõ do
"

«Estado de Santa Catarina, sob no, 360)'
,

�� I

"; .. ;Aten'çã'o!J! '"

Tripas arge'ntinas salgadas em" berdelezes
.

Re�ebe�)s uma batelada des!a"",me.r,�adoria, "sendo: _

Tripas para-salame, especiais .calibradas 50760, em molhos de 18
metros, aQ,�iHre_Ç.o de Cr$34,00 o molho; Tripas para 'lirÍguiça, do

'_!l1estica5, molhes de '30/32metros, artigo especial, molho pCr$,22,OO;
'Tripas para linguiça, especiais para �:J:(portáção, molhos de 30./33
rri.etr,os, ,cadª molho Cr$.24,ÓO, ,Preço FOB Porto Alegre � com

,
.. debito de Cr$ A5,OO pela bordaleza vasta; pI"ãzo 'i.,;,

.

'" ' .des 60, dias da data 40 'embarque."
,

',_ ,,� /

.

Informações com G�ílherme LodfJêr .Ag�'�1fe Míchíelon
! ::-e-4

.

""
'

� �€ANOINHAS
.

Fone 271

Uríla motocicleta marca C.Z.
- 1948 4 H. P em perfeito es;

tado. "'Pr'eço ocasião. Ver e tra
.tar na Oficina Relampago, Edi- ,

ficio Adolfo \!oigt. ,"c

................
�

�

>-.{ ';,'
'< ,:\;-"'1

'

,

Inventários,' cobranças, -contratos" e . outras càusas� �i;
cíveis- e comerciais, Direito industrial e 'legislação. do" .

trabalho' Naturalisações e titulas" declaraterios ..

'
.

Causas Criminais.
"

'C".,�.-
... Café "Sta. .Tereza'

. �, ou' Popular
.I' .".. 1 Escritório e re.iside�cia:

19 -p'

em sua, casa
:/ �

.

n� deve faltar

-

Rua Vid�1 Ramos

___--.- ...........__-_ t
�,�h

.

!; "

Senhores
�

Via,jclntes'r '

"

':>;

João
ADVOGADO

. Escritorio à Rua Vidal Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVER,SARIAM-S,P
Hoje: o s�. Gustavo R,ar./ke;-'

,
o menino Gerson Lâcob, filho
do sr. Frederico Dallmann; o

me.n�no;$...AJfonso Rolf, filho
'do sr. m,izlter Miers, foinoile.J' "�". �...

'

D�a"'2 ii sra. Odete, esposa
do sr. Ely Cordeiro, Paula
pereira; Dna Maria, esposa
40 sr, Antonio Leandro,

NoivaeJõ
Contrataram casamento

dia 12 de funho na cidade de
Curitiba -a Srta. Leonildes
MartÍlts filha da IIva. Estili:
na 'Martins com o Sr. Alvino
Grittens residente nesta ci
dade.

Felecidades

Dia 25: o sr. Waldemar Visitantes
Nader, POnta Grossa; o sr.;

-r:

Willy Grosskopt; a menina Estiver!!m em visitá à 1to,!-
Terezinha "de Jesus, filha do sa ,-edaça_o, {�s senhores Jl_Jar:
sr. [oão T. Muziol Curittba. Novaki Vitorino Jung. Aristi
,

.' '� '.. ' des Siiueira, Albano Zapella,
,; .Dzo 26: o( sr Altavir Za- 'Waldemar Possanski, Fran
mola; Dna Iracy, esposa -do cisco Fidelis i Ademar Sil-
sr. Ludovicq Bora. l

veira, todos empregados da
Dia 27: o sr. Pedro Perei- firma Madeiras Lindolfo SIA

1'a""Sob.: Dna; Ma�ia, esposa de Rio do Sul. '"

'uto sr . eWaldemar 1(reis;·a Gratos."
menina Hilda de Jesus, filha
.do Sr. Walfrido Gonçalves;
Dna; Hercitia, esposa do sr.
Emitia Lemke.
Dia 28: a srta: Laurici. ti-:

� , ,!ha do .sr. Jordan'o,Riihetl�;
� ;" '" a professora' Yolanda Treoi-
e, �J

sani;��rta. Zita; filha do Proibe fabricàçâo, venda e

, sr. Egidio Pereira; o menino. soltura de balões
,

Al�fU' filho dos r. Carlos Torno 'publico, para conhe-
, Mu, oalfe.r. �- {

, '" cimento dos interessados; que
Dia 29: Dna. Maria, espo- é expressamente proibido a fa

i s� do sr. ArJur Baue�; o me- hrica�ão .

venda e soltura de
nino -Pedro' Iors», tilho do � '"

'

.- f pi �

sr. Pedro fenzura; a srta. balões pOI ocastao dús, festejos
Nancy, filha do sr. Miguel Juninos, na forma çlo Artigo 22

Myazaky.,
'

"

§ 1)° do Codigo F1orestal'

Agencia' Florestal
(anoinhas�
EDITAL

de

Noss(Js parab,ens;

Gente, nova
,engalanou-se ,dia 18 deite
lar do casa! Attge!o-Helena

'

�

cheller, c_pm o nascimento
fie uma rO,busta' garota, que
fla '''pia batis.111al .,.-eceberá o

"l
nv.me dé 'Ivone Marcia.
Parab-ens. '

Os cont.raven1;ores ficarão su-'
.

jeitos ás penaJídades previstas
em lei; cumprendendo detenção
até 15, dias\� Multa até Cr$500,00
con'forme ,es_tabele'ce º Art 86,
ordem 3,8. do "citado Código.
Canoinhas, 18 dt!' Junho de i951

{Ass;) Ivdazio CoeI/LO
AgeJ;lte e Délegaejo Flãrestal de'

C&noinhas.

�
� � ......

.. _, ." ,. ........ ...:,..

Cpo'perativa de"� Prod utores, de f'v1ate·
"CA N Oh\� H AS" Lztda.

>

Prefeitura Munidpal
�

,'de Canoinhas
EDITAL � .'�

.....

......

conclusão �.

boa conduta, passado pela au
toridade policial de, seu domi
cilio. c) - atestado.de vacinação
anti- vardólíca" ,.,pãó anteríor a

um ano, d) - atestado de capa
cidade física e mental, para e-,

xercicio d-i magisterio, passado
por médico do Departamento
dev Saúde Publica. e) - Quita
ção Escolar. f) - os requerimen
tos assim c?mo os demais dó

cumentos, p()�erão ser di-rígidos
ac Sr, Prefeito Municipal 'de
Canoinhas, até o diá 30 de junho
g) - o requerintento de inscri
ção deve ser do .proprio punho.
Art. 3,,'>O concurso realizar

se-á ,na 'segunda quinzena -dos
meses de janeiro e julho de
todos os anos, no Grupo Esco
IH Almirante) Barroso desta
Cidade.,

Art. 4 - Os .exarnes, de acor

do com "o programa previsto no

Decreto 3.735' do Estado, cons
tarãu de provas orais de leit,g
ra, geografia, historia do Brasil,
noções de ciencias-rftsicas e na

turais, de educação cívica e de ,

higíêne de provas escritas de

portugues e aritmética, consi
deradas elirninatorías.
Art. 5 - A banca examinado-

r I

ro será, composta pelos senho-
res, Inspetor Escolar Estadual,
Inspetor "Escolar Municipal e

,

Diretor do Grupo Escolar ou

professor por e1e designado.
r' Art, 6' -, Será êonsiderado
habilitado. o candidato ,que ob
tiver nota cinquenta -éomo mé
dia das provas orais e escritas
e essa nota nas provas de por
tugues e aritmefica.'
Art. 7 '- Serã'à enviadas a, Ins

petoria Escolar" Municipal,' as

provas escritas qUE deverão ser

rubricadas. pel;>s examina?0,res
e Uma copIa da a_ta de exames

A rt. 8 -' Para efeito 'de no

me::íção, será observado O" se

guinte critério, a). l' os candi
datos que obtiverem, melhores
notas;' b) '-epl' oaso", .ee � empate,»
,dar-se-á preferencia aos candi-

> datos que exerçam o'�cargo de

professor.�
"-

Art. 9 - Os professorés,fepro
vados, serão substituidüs pelos
candida�os. aprovados, cOQforme
estabelece o 'art. 171 do Decreto
nO 3.735 que'''' reza Q segunte;
O magistério Publico só

. pode
ser _�xercido pôr, brasileirôs na

tos maiores de dezoito anos,
em boas condições de saude fi
sica e m�ntal, ,o .que hajam re

.cenido preparação conveniente
em cursos apropriados ou p'res
fado eXame de habilitação

\
na

forma da Lei '�'

Art. 10 - A inscrição ex-ofi-

julhc, do corrente ano e para os

posteriores far-se-á a inscrição
na forma dô art.. 2'

Canoinhas, 12 de junho de 1951
,�" M(,ucir /osé dp. Lpmos

Insp�Jor Es'Colar\ Municipal
As..,: Benedito Terezia df! C.

Junior) ,
.�

Prefeito Municipal de Ganoinhas.

Laranjas
�-

de �Jaraguá'e Corupáras melhores de "Sérra-Abaixo
. - ,

aos rnenores preços da praça so na
-_

...

CASA SEZEFREDO "

de Siegfried Olsen

i

'Lament{!vel acidente
-va as simpatias'te, as� ami-'
'zades dos ;Jseus

-

companhei
ros de trabalho, superiores
ou subordinados, como tam
bem de, todas as pessoas

)

que dele Se acercássemo
,-

,....
,0 passamento de Alcides

Cornelsen repercutiu .doloro
samente não só neste mUi
nicipio, como também em
,Caçador e Porto União, on- ,

de era largamente conhecido.
Pêsames à, desolada fa-.

milia tão duramente atingida.
� .

Faleceu na cidade' àe Ca- �
"çador, quando submetido a

'uma intervenção eírurgica,
ó nosso presado ccrreligio
nário e conterrâneo, ALCI
DES COKNELS&N, que Em

Calmon Iôra vitima de um

acidente com armà de-fôgo.
FiÍhp de tradicional famí-

lia cancinhcnse,: 'Alcides, -ví
tima da fatalidade, foi rou
bado ao nosso, convívio .ain
da ao verdor dos anos. Ex
tuante de vida, filho extre-

I .

môso., pai. exemplar, arrugo
dedicado, 'Alcides deixa nos

corações dos seus familiares
e das pessôas que com êlé
privaram, uma lacuna que
jamajs será preenchida.
Jovial, alegre, profunda

. mente bom, Alcides capta-.ó
...

Câmara Munrcipal
, de Canôinhas

LEI N. 5

O· Doutor Harolqo Ferreira"
Presidente da Câmara Munici
pal de Vereadoros, faz sab:·r
que"',a.-Gama l:a ,.Mt.tnicipaLdeqe�_
tou e eu premulgo a seguinte,
lei: .

'

Artigo. 1° - Na prese-flte.., le
gislatura perceberao os verea

dores residentee no interior de
Municipio ,a ajuda de custa de
Cr$ 100.0,00 (Ce'm cruzeirq�) por
sessão que ef'etivamentê' 'com.,,:
parecer e assim sujéito á des
pesa de transporte e estada pa-
ra se dellJ,ocarem ,.para séde lVIu- '

nicipal em cumprimento de,
rr,andato.

"
'

,

ArL 2° � A ajuda de custa
dos vereadores residentes na sé-,
de, serão' de Cr$ 50,00 (cin
quenta cruzE'iros) por frequen
cia pm sessão,

Artigo) 3° - No presen te pe.':':'
riodo govern?!I1E:-ntal serão pa
gos ac,. Prefeito o subsidio e re:"

presentacão iguais' ao do perfo
do, anterior, isto�é aquele fj.xa
'do pela Lei N° 1 de 1,948.

,

Arfi_go 4° - Ficam revogadas
as leis numeros 3 e 4 de 29 de

Agosto de 1 950 e outra-g dis
posições em contrario, vigoran
do a/presente\ le� a �partir ,qa
data da sua pubhcaçao -na Se,,:,
cretari� da râmara, Municipal.
Sala "das ,Sessões, eml d�.

Março âe 1951
_

'

,

Dr: Haroldo Ferreira
Presidente da Câmà,ra Munici

pa) de V€readores

EDIT:AL" O,E CONVOC,ÁCÃO
."

< "-4,,»
,

, _,I' .

. -, f,

O Presidente ds"'-Cooperativa tle Produtores de Mate «CA-

:N9INH;A�» Ltda., 'usando dás atFiJ:)1J.�çq�i q�e lhe cc;mfere o Üém
1 dOl,art\go 1� dos Estatuto�-Socias, re.sblve:

J ,�.

.,.,
'. ',,�, "

' convocar ��,"""" " ;.

a Ass,emMéia Géfal Ordinaria dos Associados, a realizar-se na

,;;r,e'spectiva sede,'sQcla,!, �no 'dia 26 do mês de Junho, às 10 horas
da n:lçwhã, f'm PRrMÉIRA CONVOCAÇÃO;' afim ,de �ratar d'os
'assiJnto&� const�htes da se-guinte'" __

"

.

,�', -. . ORD�M do DIA:
f, ,,1) - âeliberar sobre o: Balanço, Relatório do G'onselho

de .ç\dtninistraçã,o e flareçer do Bonselho F!scal;
'\

�

2)':- ele-i�â9 d� novos me!Jlbros para o Conselho Fiscal
e 'preenchi�ent� �é' vagas ,nos orgãos sociais; cio referida no art, l' será para,J; ,

, ,$) � 'outro'$ assuntos de intere�se da' Cooperativa. , o concurso da 20 quinzena d�Não �avendo :qúrnero legal para instalação ôa, Assembléia
�rimêiFa �orivQé;�:�ão' fica, desd� 'j?í, feita a

..��unda ,.�9nvoc',lção "

; ,

. pãra 'às" 10 horas do dia :3 de Julho vil).douro.
Se ài:f'l,dá" dé�t� ve'z não, houvep número l�gal, fi

ca �eí,ta �; TEl_{ÇEIRA��' ,;ÚLT,IMA': CONVOFAÇÃ?,
para:'o dia 8 de;Julhõ.pl'ex.liuo as lp horas qa;manha.

,

" 'E_p$ra q'y�r�hegúe �o conb-ecJmento 'de tod�s' 0.5 inte
,t ressadOs: 'p��s(,u�se, presente edital q�e será )i'fixado na sede da

I <'

ç�operativ�, seus pO,st9s e anna;1:éns, hem como em locais pu
blicos nabituais dentro de sua á'rea de ação e remetidos aos �s
socia<!os"'pú�::pr'ocessos que GoU;provem reme�sa' e recebimento"
na' medJdá do possiveL - ' t'

_' ""

7 'tánoinhas, �6 dê JVlaiQ de 1951
'" Modesto Zaniolo

'•• '

,

Presidente

,Malh;ás 'em gér�1i?
�l L.oja das Novidades

" '

PROGEAMA OA, SEMANA

HOJE -',Sabado ás',8 'horas

«Homlci'dio»
com Rç,b�pt, Douglas e" RO'L

ber't Afdá ';-',
DOl\nNGO�- .. ás 5-�, .8, hor�s:
liA 'Escrava, ,Izaür_q;::'.
com Fada 'Santoro, Graça
Mello, Sady CabraCf.yl Fài
ney, Manoe,l' Viera, e õutrós

TERÇA-FEIRA - á� 8 horas

���Armadilha", Eatal"
com ViJ'ginia Mayo e Bruce

Bennett

QUINTA-FEIRA.-:'áa. a noras

�(O Cavalo· 13»
,

(�ACI9�AL)
com Maria,DelIa Costa, �
noel V'ieira, Silva filhoJe

outros.

SABADO - ás 8 horas

Re6ordaçç;es de
Ontem',

com Dennis Mor�i"àn e Do- '

roty Malone \

DOMINGO dia, 1 de-Julho

"Casanova
Avéntureiro" ,

com ArturQ de .Córdova, No
reen Nash � Thuran Bey

Tem bom g'osto?
Tomei Valtr,"

, /

Stá. Tereza16-P
I

S'ijgyterias?-

:-i..",

Loja' ::da�f Novidades,

'F R I E I R{A 5,
'ESPINHAS, Ele,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


