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aqui-na em pr fusão para 'nos,sas' lavoIuras
-, ',Ó�v�r� chegar a' esta �i.ciade, nm,.wi�,,-eiros. dias vda semana '-�-''"'"''-- ---� --

.... Numeroo.165entr.ante,:Zum vagão conduzmdo maqumarro a�rIcola para a As- Ano 5 S.nta
__.___,__1_4_d_e_J_u_lh_o_d_f:_� � _

soeiação Rural de Cánoinhas.\ ,�

. ": -'. : '.

'",,,,

> Tendo .régressàdo ontem, de FIsmanop0h.�,: onde fora � ser

viço da l1,ural, o ' Sr. Aroldo Carvalho, presidente d: entidade,
adíantou-nos ,que já' recebeu do FOF?e.n�� .da Prndu.çao Vegetal"
pela 'verb��do "Acordo" ent.re o MI�l�t�r�o da �grwul�ura

.

e o

Governo Catarinense, o segumte maqumarro destH�ado a RUI al e

q�e' deve- encontrar-se hoje em Jaraguá, _onde esta sendo baI�
deado de quatro caminhões pora um vagao da RV�8C: \

, 1 trator li Allis Chalmers", HD 5 de esteiras, pesando
,aproxi.madamepte 5 tor�la�as; 1 guincho; 1 "buldozer",
(conjunto destinado ao serviço de desbravamento e des-

v ,

toêamento); 1 trator "AIlis Chalmers" WD, rodas de Diretor: AROLDO C. CARVALHO

borracha, destinado aos serviços agrícolas, HacomI?anh�� Redator: GUILHERME VARELA
'do dos segui,iJtes implemento�: -a): - uma, ,Co�,bI�ada \,

' I ,
'

"Allís Chalmers" que corta, -trIlha e ensaca o trrgo, b) - ','\, CAr\fOINHA�+ Caixa Postal 2

um arad� de 3 d�cos; � - uma grade de 32 discos; �������������������._������������������-.�������

d) -' um fer-tilizador (distribuidor de adubos) "Massey y..;c',
'

.Harrts"; .e) - uma semaedeíra: "Massey Harrís''.
.. (,
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-

t'
· -
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Cheios de, satisfação, transbordantes de jubilo, transmitimos .
- 0- m e,' n- "', a, r- 'I'O' S" .

aalviçareiranova aos lavradores de Canotnhas, com os quais nas .

t
.

. �

congratulamos. rr' 9' ,,4.,
, Confiantes no futuro do Estado e do Municipío, cujos go- Toda gente oue escuta radio outra vida, corno dizem O$: valeu,

'

'1 Cuidando sempre da I5raDdesa
vertias, colaborando com o,-Ministério _da Agricultura, parecem anda preocupa?c(.c05,<as negocia- tes: rapazes ao deixarem seus rin- de Canoinhas, seu torrão natal,emnenhados ern voltar 0 esforco _principa 1 da atual administra-' ções de paz la n,elos lados da Co- cões natais, Vai meu filho, dizem ' F

.

r-
- I::'- viajou mais uma vez ate' 10rIa-

ção para os problemas da produção agrícola, externamos li c�n- - réa. E quasi todos estames-e-for- as mães, e sejas feliz, Oue voltes' nopolis, o 'ilustre advogado sr. dr.
vícção, que já agora domina todos os catarinenses, de q:le enfim -cendo para que :iele se faça, por- nó fim, do ano, alegre ;-contente--: Arolde Carvalho.

-e-e-

lembrou-se o Governo do homem do campo! Açlotou,. �lnd� em
que, se 'tal não "acemtecer muito E coitados, foram

/

naquele ano,

tempo, a sábiaf'oríentacão de fomentar a produção, fac�lüa�(1O a brasileiro novo vai acabar seus que tiveram de deixar o sangue, Sua viagem cprbo rodas as ou

Importação de maquinado e possibilitando a sua aplicação no dias lá por que -;quele inferno de e os ossos em terras extranhas, tras tem por objetivo o progres-
s:

t
. - r d I d- -01 O d "h so de nossa terra, para' tanto não

-

•
ln error. ' ,-

., IOga e ama, e. sangue, e ue _uaQ. Q e <que os omens que go-
_u., Dentro de mais, alguns dias o possante �J11aqUlnarIO a ser f6me;-,","E finalmente dizemõs. ain- verna� as nações compre�derão lbe faltam o prestigio, o talento
ula

;3ecebido estará �ulcando o fertilíssimo S,OI? .?! nossa querida da, que os nossos patrícios vão que VIvem em erro e que quanto e o desejo de 'ser util a toda gen-
, ,�anoinhas; destócando areas para a mecamzaçao; semeando; e 'morrer gloriosamente em Qêf€Sa jnais discutam menos luz se- en- te que cst.á esp-rando beneficios

�ti· colhendo o grão milagroso ".que há de. fazer a riqueza da ãossa da democracia ou quiçá da liber- centram em seus cerebros para clt,S -p(l(lt-'r,'s. pu blieos para se -en:
,Gjl gente! ,,\ I

-. dade. Que besteira] A ultima guer- _resolver os problemas da -humani- cauuuhart-m na vida. -,

rol Bem haja o Governo que está voltando suas vístascpare,o ,ra foi-para nós gma lição tremeu- Jade. Ouanto mais reuniões, mais O t rahalho desenvolvido" em
� I interior do Brasil!, cl da. Morreram 11t pelos campos discussÕesmais infFficiclades- para proveito oos srs. agricIJltorR8 tem'

Bein haja ° administrador- incomparavel51u� I.rineu Bor_n- europeus, centen'" s de ,moços bra- o povo de todos os continente�. sido grande;' nã�) hã �duvida, en-

hausen, timoneiro s�guro dos destinos d:') terra\ cJtannense! sileiros, Outros p:tHhare-s contrar- E agora 0 que nos enche os ou� tretanto, muito mais terá de fa-
.

_Bem hé:tja a figura invulgar do Dr, Afonso Veiga, represen- ram molestias ih;�idiosas: 'ou não vidas é a soluçãb da guerra da zer pal'8 que a gl'aqdesã do mu.
tante dQ Ministério, da Agricultura no -Estado �e executor do e vieram de volta, herois, como çorea. Por momentos a ge�te es- Dicipio seja- um fato concreto, "\'
"Acordo"" Chefe do Serviço de Fomento da Produção Vegetal e ,dizemos nós, os ;crcmist"as e 'jorna- quecê o problema da fome e da:;,

-

-';
.
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-
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Rur-al de l�
,

f" 1\ . �

I
. Sabido é q',ue''',a, S administra,',çõ,es

que :,8 tenr eu as In_u-meras s,Q ICI açoes 'a nssoclaçao, _ Istas e quem não' 01 81j\'t aque es miserúl mora em que 'vIvém os
-

- ,
-

Ç'ano-iT1has, de'itinándo o maquínáriu a,os associados da hoje�'po- infernos, mas para viverem des- homens ogmados a tratarem de passarlas pouco "cuidarám" da la-

at derosl-). entidadé! '.
'

graçaclamente ai'- por todos os re- um -f>0vo,� Sim, porque, pelo que
'- voura e pecuaria.O troball1o desenr

Bem ha-ja a Associ:;:ç?-o Rural de Canoinhas que cump�� cantos do Brasil;' sem auxilio, de estou ouvindo o govérno do, sr.
volvido náque13 'epQca foi simples-v

����JW.�Ji�,�?.-��:?-e ���fel},ct�l;o_j.Q1rinsig�n.l�D)t.ept"�t,,,9,�_111,��ê�<��\,-,�9;'_� l1ll�gue.n.l.,.,:�m,sO�fol'.tb:,;'Mpãq-ser, �Geh.llio '\{argas teJjl ,'que ."t�r,-. mente eleitoral. Na!) foi um tra-

ruralBfqs da nüssa
'-

terra!
,

-

de uma medalha que muitos de- medidas el1ergicas, violentas para "IJa,fh'ô-cv,retwZP':':ãp'c'ila'd'''dti'fi-rrOp'tl:.''-_'::
,Par;abens ,?9 IJ)unicipio' qlle ainda há de ser, pelo esforço les já venderam para matarem a qu� os brasileiros que trabalham ganda de -certa inipl'esa- <We 'tudo

e a bnegnaç,ão qos S�llS filhos" um- dos maiores produtores de fome. Como é triste recordar tu- não sofr�m mais -0- que estavam, enxergava mas nada' divisava_";

trigo em S�nta Catarina!
"' do isso. Moços que deixaram os ,e- estão sofrendo. �A posse da ri-' Hoje, entretanto é-m 1.30 pou-·

lares'-paternos na e!>perança de queza facil, alu'cinou certos ho- c�,s mese'l, já"se'p.ode'a·valia:r co

-:meihorarem de sorte. Viverem mens, Pouco se" incomodam eles mo_,o trabalho' é 'firmp e é sinee-
que as populações chorem de ,-fo-, ro� E ha, para nossa' alpgria- nllli-
me_. e de fiio. Que as crianças ta honestidade" e' demasiada, de- fi

morram sem alimentação apropria- monstração d-;;--serem utpis â' to-

das àos seus fisicos. Oue os ho- dOi? que de qualqueI' modo pres
m�ns; seus semelhanfes-:ama_r.gueni \. tam seus cuidados ao mllnicipio
duriH,n�TJ,te no serviço e qlJe caem 'de Canciinhas:.-- ° sr; D,. 'A:r,(ll-flo,
inaaimados porque o estomago "no�so rliretor, volvt'rá, aos pagos
não suportou'mais as suas necessi- natais, com as

- mãos'- cheia's de-"
dades, E leia voce meu caro ami- bené:'icios, temos certe�a.
go,\' um relataria que «Correio do _- ..."... _

Norte", está publicando sobre a

excadmil�istração da Legião Brasi
leira de Assistencial'" Que vergo
nha1 Quanto escandalol O dinheiro
que ;rvil'ia para minoisr o sofri.-,'

- menta alheio fe,i destribuido, sem

nenhuma cerimon'ia -aos maiorais
da grande farral ..Leiam, rilet,IS a-'

migas; leiam e "meditem um pou
co sobre esta inominavel .senver

gonhice. Dinheiro que era para
matar fome dos po.bres desviado

com 'Tu';han Bey, Lynn Bari,
para festas de casaJ;Ilentos, de a-

A ,gata é sumámente grata
e Richard Carlson_� íiiversarios, de bat'isadis e sei eu} para todros os paroquÍanQs de

QUINTA FEIRA ás 8 horas que mais de 'festas pode existir S. Revma. É que o ilustre pre-

I-N' d" p'
.

-

,"'" para se gastar dinheiro
'- que ,é lado, em' püuco tempo, graças

olva a
_

nmavera suor, que é esforço do operaria! ii sua operosidà'de, dedicação ao
.

", l
�. l' f' t' f t' saç_erdocio e '''espirito de huma-

com BeHe Davis e Robert I ,-,1m, c IgO que 01 gas o em _es as_

2Vlontgomery II porqu�, ríãq.uele '�7\e:np,o _ erãsó, à,o nidilde, conquistou a sÍmpatia e

,

d ..

t
_ a estirna de tod-os os canoinhen-

S" BADO' 8 h que se cm ava. 1 'lU! as vezes eu -

f\. as oras '
.

, . ses .,.-
""DI! d S'

,escreVI nestas colunas sobre taIS .\s' senhoras ,do -Apost'oladàe egaao ,e ;ala§ fatos e muita'"�ente teve vontade mandarão celebrar, as 7.30 de
com Roy Rogers e outros 4é me fazér e_Qgulir /as tiras de -- ,quarta feira, missa de ação de

DQMINGÓ Proximo . Dia �2 papd, 'Ula� agora n'ão sou só eu graças pelo transcurso do ,Pa:t�
quem gr�ta;· s� os que' estão ao

. licio do Padre Vigál'io.\
'

par dessas mala�dragens .. -. Mas, "Correio do Norte", antecipa-
�quem sabe tudo isso irá' iit.elhorar. ·se ás inumera?l homenagens que

Pode- s:er1 Ainda no meio,-, dp/J'oi6� serão prestadas a S. Revm9,

cumprimen.tando-:..o
.

e formulan-
encontra"se �uitC: higo bom. \Ta- }lo' -\.:,Ot05 d�e.<petenes felicrdãdes.
mo� ac�bar"'é�m' ps ladrães, �,om" ,

.' , -.' , ...,.-;.

o�
fi senve�gonhas .- � .

'

'"'
-

.

li;,
de
éia
Ido

\

Notiéia§ -'resu m idas

Ponte sobre· o Canoinhas-
,

-

C�lIlS0U regosijo enLre os Ca-
noinhenses n projeto aRresentado
pelo 110S80 qeputado _SG� dI:' Re
neau CUb8S a As�sembleia legisla.

:""",, p., '.' ti.va,--'rll'anrlando coo;ú,ruÍr a pontR',
Relogto de pulso perdido sobre o rio êanoinhas, taotas-ve·

-i Perdeu-!'ie quinta�féira ultima;_., zes médida, 'orçflda e estudada·
'>lho trajeto do c.nibus de Tres· para fins politic;�.

Ban;as a Cidade, OU da _/Praç_a""
'�al!ro Müller ao· hotel /C€>ntr�JH"
um :relogio de pulso, de ouro" -

_ _ y,

de seo.h'ora, objeto de grande "Vitimá de um. de,-sa�tre de a'viá-
estilnação. ': cão faleceu ante-ontém o sr. �Go-

Gratifica-se a quem éntr€ga�-:,�' '. véi'-nác1ol' do Estádb do Rio Gran
"

10 nesta redação. na ,Radio Cp-_ -�,de' do �Norte, quando viaja�a pa�
noi.r.J1 S' ou na' ,SecretélrÍa <::la ra li Capital',Federal. Fói :grandg_

. Pref tt,ura IVrunrcipal
"

() numerQ -de -vitimas. .,'

�
.;.;

Arr.anhã com in-ido as 14 ho-
1'-8S, ter2r110S,' <> torneio lOlClO,

)ú· promóvldo. pela mateI' caríoi
la· ,nhense, Desfilarão ü)dos os fili
) e ' �ijos da LeC', ou sejam Ca,noi-.
iri. nhas E (:" Ipiranga, 1'res Ba[
a· ras, ""Amer:icÇl e Bela Vista, to-

d-GS .dispostos a éonquistarã be-�:
Iissima taça, ofer'eciga pela Pre
feItura Municipal.

AI ,- O jogo _sensaçãó do dia l°

entregou a vitoria áo Ipiranga
, pela contagem de 3-tentos a 0,

Na {:ireI iminar, registro,ú-se um
empate pela contagem minimã

� O' Canoiríhás E.C, excur

'(l- sion'1rá dia 22 a'iRio Negri.nho
os afim de enfrentar o pl::Jssante

� e Ipira'nga daquela localidade.
- Possi'Telmente domingo

vindouro, 22, o Ipiranga trará
Ir. li ,nossa cidade o valoroso 'União
de da Legéndaria Lapa,

- O pery Ferro;-viario de
Mafra" disputando um aniistos�

:to domingo ultimo em Rio dos Po-
.

n. ços, ven_ceu o America pela 00n

!s. J;agerri de 4 a 2.-

ti.
- Dia 29, se estiverem' fei-

oi! tos os regtstros 'de torios Os dis-
-

t putantes da Léc; teremos o pri-€,
le. meiro jogo do campf>Onat(_l A

. tabela ainda não foL ,publicada
a- ignorai!io�s€i portanto os com-
�.i- petidores para aquela data.
sa, c(QILEME)
oS

1111

Va·
U·

'o.

Imposto Predial
Houve revisão ,no lançame(�to .•.

,0 que existia 'era Lalbu-ruia,. era

injustiça, e nadú mais_ Vai haver
gdta tl que ,é ',Wito natural.

Q di'
-

. . , d'l)all 0L porem, a ,lust1ça e 18-

tribuioa' com equidade, ternos to

dós aue nos ·consolar.- Como iam
as cu'ii3as é q lI'e lião pod iaJll CUII

tinuar, 8_alv'9 se quizessemos vi
ver sob" os mesmos moldes daque
le,;, tempos qüe saudades llão'PQ�
demos ter,

"''A revisão do ímposto em ques
tã,o foi umá""'l1essecidade e a co

braoça com equidade um ato de
de grande justiça que rêpr.l'cutirá
dt; forma av-alltajada no - embele
sarnellto dã ciaade

VIAJANTES
ViaiaT�m até � Curitiba ,o sr,

El'lle�to Pel:eira � exma'. e�posa
d. Al'aei Va-r'ela de Almeid'a e a

seubo'riLH (�ecj Varela. ()s prlmei-
,

ros. vão fixar, ['�side,ocia naquela
cap\tare a - ultirna em gosD de,
ferias.

------

:�.

�'Impressão e proprfêdade. da Imp. «OURO VERDE""LTDA.»
Gere�te: ITHA'8S, �ELEME - Circula aos sábados

S-ANTA CATARINA - Fone 128 BRASIL

Dr. Aroldo
<Carvalho �

tmvLISa Lin�mat��ráti�a lI,u�m�s" It�a,
CilJe Vera �jruz

I "I
Decorrerá a 18 de julho e'fi

curso, quarta 'feira proxima, o

nataHcio do Revmo. Frei Árnul

fo, OFlVI, digno_ e "virtuoso Vi

ga,rio Ela Paroquia.

PROGR�MA DA SEMA�A\
Sabido. e Domingo matinee

O Destino se Repete�'
com Louis Hayward e Joan

Leslie
. � F-rei ÀrIiulfo

O
DOMINGO ás 5 e 8 horas

Contr-abando ,Vigarib
cqOJ. Michael Redgrave� e Jean

Kent
'

-
--

'

TERÇA FEIRA ás. 8 horas

O M'ístico

com DannÍs Morgan, Dorothy
1 Malene� Penny :Ec;lw�rds e

.

.'
,

. Jack Carson
.

.

.

AGUARDEM Dia 2 de agosto
A Sobel,ba Produção<d..a--

METRO

Dois Aventureiros �

no Texas

EscQla de -Sereias
.

com R. Skelton- e E�ther
f'i

\\'illians
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ve� da segunda Regina postos ,e sub-postos munícípats
� , ANIVERSARlAM-SE tral., -apropriando-50:! indébita- de Cacador, ..Canoinhas, Itajai,

e;
.

'
... .'. mente da verba destinada ao' Lages, '�áf_ta, Palhoça, 'Porto'

" çro�e_:' ,a m/:!rÜh\;l ':�osel-Yl Ma-,. "Departàmento Na�iónal .:la Crl-" 'União� Cha.p�có;"'Rí? N'êgrin��o,
n�, filha do sr: Odival R d?s"Aança nêste Estado. Gaspar 'e Sao> José, dotações

. Santos, de· Bhrrnenau; o sr. Wil- .
'.

_'" J!'f" ., . essas cujas," remessas estavam
son 'Wendt. �. .

..� Co::n .relação ao débito âe�Cr',$ - , suspensas' 4é'1ldiL, outubro e no-

D'
•

15" d
.'

H 1 �., 59042;60, esclareço que se tra·- vernbro de'1950 . não, obstante
. RIa " ri!\. ,,,:v�, sra.) '.

d
e t.- _:t.9 de importancias descontadas

a C�ornis�ã� 'r;�t�dq11 haver re-na upp astos, a sra. . r
em folha de pagamento do pes- " .

. ;'
mengarda esposa do sr. Osval- ,"

I 'I A P C L B A
cebído, regalamente. dessa CQ-

, '� . soa para o .• �. . . e .., e . _ C' t '1" �'b I

do F. Soares;a srta. Rosinha, , "
_ � -

, mlssaa e!l ra . as ver as res-

'-f"lh' d A} 'S I ' que nao foram recolhidas as pectivas.> E a seguinte a rela. -

1 a o sr. ot0010 e eme; o " ./'
.

'r' . ". .

. ',. -
.

'. / Alf d filh d"" respectivas autarquias. .'"- ção discriminada dêsses débitosmemno. ,
re 0, . I o o sr." . '.

Alfredo! Garcíndo: 'o jovem Se- (} débito de 395.912,40, provém para com as comissões muni-

bastlão de Lima. de dotações pertencentes aos cipais. '"

Dia 17: O menino, Ibelmar,
filho do sr. Joao A. Seleme; )

,

sr. Aleixo Brênny; o sr. Cezar
Hasselrnann, de Três Barras,

,'\ •
r

Dia J 8: a sr a. d. Verôníca, es

posa do sr. >Migu'el Lessack, e

sua filha srts: Edite, residentes
em Bela Vista do Toldo; .o jo
vem Carlos Koehler,�""- '�'.

Dia 19: o sr. Cyro, Gevaerd,
deBrusque; a menina Maria' Ca'
nuta, filha do sr. Oscar de Al
meida Redondo, de São Paulo;
Maria, Silvia, filha dô. sr, Jorge
St ieberl; � -sr. Elias Seleme-Ne

, to, residente .ern Caçador; o sr.

Sergio Gaspki.
-

""

Dia 20: o sr. José João Mu-
ziol Jr., de Curitiba; o menino
Pal:lio Henriqu.e, ·filho . dn sr.
Ilmo Acir Buss, residente em

-

Rio de Ja�neir.ó ..

Nossos. efusivos para bens.

"" Ajuste de�Nupcias
'Na vila

'

d�: .felÍpe Schmidt,
·contrataram casamento, a �['t.a.
Maria 'L. -flàssoÍ'>; com 'o sr. Ca
lí!', Cador,'de- Pãeiencia.

,
.

'Felicidades. '�

�
,

'C�n�óri�' �.
, Realizar-se-á >s�bado proximo,
dia 21, em pa.u{Çí Pereira. o en

Y

'lace' matrÚnoniáL do sr. Nelson
.' Cordeiro, filho"�:o sr. Oorgelo

5
Cordeiro, com ,; '8 srta: Erlith

ã�o ,.Paulo 'l-'
-'

Borges, frlha doist. Eipidio 80r- T!JTÃL' /' r 101.000,00
,

" , .-.....; ,:,.-'" ges, da: mesma: 1ocal�dade,. .

...

El\}'MAFR1\,; Rua FeliJ?e Schmidt, 26 (

Ao jove.m paI:, os nossos pa- 4.,
Do quadro acima �ressalta uma ppssoal que trabá'lha nêsses pos-

EM IÜO NEGRO: RUa Q.ui�ze de Novembro rabens com"" votos oe -pE'reries diferença mensal de., 3�.500:(}Q, tos,' 0 qual não recebe os seus

/.'
. .' felicidades., ,,;� ,contra os peíStos do mtenor, salá:rias'dêsde janeiro. do cor-

Tempa_;e dh;theiro são ec6nomi.zacl.os, quarid9 roupas ,na ," .' � .. Computando-se, porem, '�essa ,.rente ano,·
._

CASA SÃO PAULO são compra4m:l;- >J BodàS' d;e Pr.ata diferença,;,� parti.r d.e junhocdt
.-

" Nesta cnniuntur�, cons1,llto
...... ......_

A: /'"
��L_. ,_...-..._..:': l"Tel.ça fel'r'a u71�tI' ma fesLLeJ'o�··��

. 1950, dadta tem_ fOI feItod'eoI'xcaOrratme,., vossa excelência se devo con-

� .;.... com as ,�o aço�s que gelar tôdas ás 'dívidas, ou s'p ê
s.ua�· hQd�s:',câ'e' pr�ta, 0- estima- de ser _.re, l:P,e'tIÇlas ele Ou�ub,.1'.0 possivel .obteT-se da �Comissão'ai:> cas'af 1�'i.üz Sintos, de Mar- b d 1950
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' ro do corrente, ano, ter�:no� '"
ra_ � pag�mento das mesmas.

",,' �mbora fard'ià�'1ente, 'apresen- um y�tal- de
. 84�.012,40 que a

!'Ja prit;neira hipótese, devo ponlatrias· nossos sinçE'l'os para bens, ComIsao E".t�d�":'-.so�egou aos deraÍ' gue a L. B, A. Iic8rá de ..
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"postos, munlClpals ,,�el\xando-os sacr-editada, júnt.o ao� ,�eJ.ls for:
em estado de 'pE'llUna, �a _ponto necedôres,' ficando ainda as éo
de haver algUl:s _

que dpixlu'am mlss:ões municipais em má si
atr]lzar o salano do_pessol:i� du- _' tuaçã-o perante os mesmos, vis

as ultimo� m0d;elos da mais,
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rante do�e. meses conse�u,tlv<:S. to serro-"rrl .estas mor!'llmemete'
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", ';'..'.p� ,ln ,.0 ,man er:.Se c�m_ a o da". Aguardo, t,odav!a, as._ ll1S-
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�� rI.lt, .ta'ç,ao'Jlxa:d�' �P��- ��oml��ao ,Es- tfúções, detVoss� excelência, que
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• ",taduaI, de 6.,3po,9P J�O,I� so, a
_.esper:o, sejam de mol!"le ii sanar.
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folha d.2_ pess?alf"�'�bsor�{al-c�r�a t!lis e tanta� Jrregularidad@s,i'es-'
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de ?oóo,oo, c�m 5?�.me re,çatono tabelecend0 o conceito da -LBA

·em ' O'R) gostO. e�vI�do }:lei? preslden�e {la r·o-' em Santa Càtal'ina, afim de que
.

. �llssao MUnICIpal), contm)l0q ·fa- '

. esta Comi�são Estadual pos�a{

To.'me,:x Calé. : "zdeJldd9;tas_ suas despatsads na baSe; livré .de qualquer. empecilpo,
.
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a o açao, orç!lme� ,a ..a, q I:le
'. cumprir as. altas finalidades' de
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de 10.000,00 mensaIs.. tão n'obrê Hisiituição: norteada
'

16.P
\, f'i:' 8. ,ereza Hpje; está com uma dívida de "" pelos' nQvos' e superiores dÚa..",

----...;..--'"!i,'-'--. 71:552,50: ·Há conta's â :sMd'ar, . mes dessa.: Comissão �entrl�L
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. e� tO?OS os po�tos doylterior;�, ' __ "Distribuição das D.ó!taç5�s \8ijoutd
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tias? nao �o p�r� çom f0r.nece?ores " A.sttl:lp_ção calamito�a em que
de leIte, lenha. medlCame.ntos. '-;., '
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etc., coJ:B.o tambem, pal'a com o Gant .. n9 proximo

Ano 5
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,li ,\ '" I..A,p:Ro, �ORTE tem o prazer de conuidar os

. Jl par,entu e amiqos de .ré·ui pat« .' _
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para l�marem pa;te nos: lutejoJ' de suas ll'1 BOiJdS DE PRATA ,��
� I ?

a realizar-sé no dia. 24 do corrente mêJ', =; I;

f Mi��a�em\Aç��' .de Gr;içt1;J'J' na;-I;reia i.l1..aJ:iz ,?Cri�to J'í Rel as 8 §odo) horas: Recepção' em sua residencia.
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HÓ·S�PITA:L S.ANTA CRUZ� -

\ ..

M';'vimento de Enfer�os - Mês de Junho
Existentes '24. Entraram 82. Faleceu 1: SAIRAM curados

e�H'maneceram em tratamento 28.
.
Movimento de Indigentes 'pobres "

.Foram medicados com '. assistencia hospitalar, 33 enfermos,
'despesas pi o Hospital de c-s 10.715';00.

, ,D-O N P", T r VOS'
Do Snr. Rai�undo Flores:' Cr$ 2"00.00
Da caixa pró-Hospital: " c-s 4'"90,00

;., Canoinh,as, 30 de Junho de 1951,
_PE:lo Hospital 'Santa "Crnz

,

JOÃO SELEME
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Presidente

77.
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�C6Ô.UO-UET CLUB'!J�
. '(]O:NVITE -,BÀILE'�� .
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_ z.
.

--< .". "-

De ordé:I! da Diretoriq.'k�énhÓ "a, honra de cou':
vidar as sóeias desta 'sociedade bem como or Snrs:
sócios do'F Clube. Célnoinhense para

.

(> .'. g'r:àIid� '?baile'
�eJJJ.,rigosíjo â ,passagem do.::s�u 3b� ap'íveri;àrIo', que·' ,

'. ""�"a :-ihesma 'fÀ.Í'á rea_li�ar "pos salõ'es '" do . Clube Ganoi-
';,�. �

nse" erri"à noite": d'é' 28 do corrente.
, ,#,' •. ';4" :Etta�,gra;.de' '�b>iiada .serã abrilhantada pelo ,óti

: m. ' ,

z?,;. :Band «EIiiITE» de Corupá.
.. ,

'

mesma oc�sião será'feleita, éoroa'çla e,empós
" -

"S,ª,' à. ;:{" nova Rainna' desta agremia ,;ão para o ano...,
de�1951.• � - /

'" "", ,NOTA:- A reserva de mesas se�â feita f çom o·

. Z'e-l�d,or do Clube Canoinhen;e'.

,�J;)itJo/:á Furtado

Secretaria:/,

.,.

leres
'-

e

. salões

, Dià 16: 'o sr, Ciro Orlando
Bastos, resid�nte na Lapa; o sr.
Cel. Severo d' Almeida, de Pa

panduva: o sr, Altamiro Ricare,
do da Silva,"

TOTAL DAS DOTAÇÕES, A' SEREM ENVIADAS ,AOS
POSTOS E SUB-POSTOS D,E PUBRlC'uLTURA DA L. B. À,

Localidade-·
- '_I l?oO j 1951 .1 ,T�.tal·.

Caçador
Canoinhas
Itajai
Lages _

.

MEdra
Palhoça
Porto União

�

Chapecó .

Rio Negrinho
Gaspar, '"

São José
São Pedro de

10.540,90
12,600.00
.12.600,00

�. 2,5 ouo,oo" �

..: '12.600,0°1
, .10'(';)0°'°°1. -

6.771,50
.

7.400.0°112,6(,)0,00 -,

Í7.600,00

30.0.00,00 ,4,o.540�90
27,000,00 39.600,00
27;000,00 39'.600,00
30.Qoo,00 55,000,00
30,000,00

'

42.600,00
30.00Q,00 cO ,,4p.ooo,00
30,oQo,00 36.7i'l,.50

\ 15.000,00
v 22.4.0;),00

15.000,°°1" . 27'.6oQ,.00
15,000,00 3�.6()0,00
12.900,00 12.000,00

7,200,00
.. . I

26Looo,àol 395,912.40TOTÁL, ,,..,_ 13:t 912,401
Acresce notar,

.

entretanto, que
os débitos relativos aos mêses
de' novembro- a dezembro de
1950 foram baseados, não nas

dotações reai� orçamentadas por. la�. Sinão, vejamos:
". -".< - ,'. '..' ;

--'---_.....:...._ _;;..;.___;--.....:..;...,..........,._---="'-;+�--,,-,-, ...-.-.-�-'--,

essa 'Comissão Central, mas em

dotações fixadas. pela G�:Hnissãp
Estadual, muito mferiores ague-

Localidade
,

paga pela
Dotação. , Dotação

\

orçamcrifáda
pela C. C " C. E..

/

�.lo,ooo;ool'-·-'7.500,00"
'�. t .�

.. 10'.000,00, .6.30.0,00
'j. -' 1.0.000,0'01

:

6.300,00
-";,1, '�]2.0:00,0.6 . 7 5uO;00.

'i ",
10:000;PO 6 '300,00
12 OOO,QO HjOO,OO

� 'In," 12 U()O,OO 7.500,00
lIfOOO,OO 3.700,00

6.300,00'
4.800,<iO
4.300',00

Caçador
CanQinhas
Itajai
Lajes
Mafra-
Palhoça /

Pôrtq . União
Chapecó
Rio Negrinho
Gaspal" 'r" "-

São Pe'dr-o d� Alcânt.ara
São José

I •

� 7.500.00

.Loja
�

da's �.�Vldad.es
�-------------�--------�'�'------�----------------����--------�------------��--����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


