
'sos mein , «,

'Sabad!i)}à tar(t� 'g�ande mas

s.a"'p.npu'LÍ:ír, dbi)te �da impcmen
te MatrizJde CÚ&lo Rei, scludbu

.
o' Sac�n::J.o·tt".:.�onté;trâneo .

que
chega'\ra acr)J-i;p�nháaô' de 'seu . ...

pai Albe-rto ffok&rski, e de 6u- A no8SB cidade viveu um.dos
:, t1'9.s sacerdotes Jlustrés ,para as seus maicres dias' com ;-';' CI)-

cehmônias do dia seguinte. Dew rpemOl"ações rJa o(dênaçã(f e Pri
t�'1? os 'pre�en te; e'ncontra va In -se

�

mei r'a l\1íssa' celebrada pelo can

o SI' Henedilo �. de 'Carva lho, teITâr[eo F;:ei Ciriaco TZ,karski,
Prefeitu l\([uoiêipal, sr., Edgard OFM,"

• � -

Perdigão Pereira,' Delegado de "('''Corj':i� 'do·iNorté'". que) se

Policiá' e outras altas àutori- ;.-vangloriR da amizade da tl'::ldi,
. dade�_ qbe 'hi'a:m levaí·... ao COD-:- 'ci'ofLll"flHnÍlhl Tnkaiski, fazp,n-
tE;rrâilE'o e aos 'seus famil'iare'S do-s�portl:l-voz de tpda a popu
palavras de "hoas vindps" da' 'lação do município, 's�úda, efu-,

_ . v '.

população, local, Acompanhado sJva,rm:nt'ê, calarosanwnte, h no-

'� n

�

.i'
',,, . ,1'- "&t'.,;. 'il. "

_

".; .. ,.

_ �;;i"
_ ��:9"3Pref�itº ��riedito T. Carvalho
O

'.;- .Acomp�nhado do Dr, César G, apoiados$pela';; respeêtivas Cârna- �. 'l'_ »;1'

.

AfDiJ+ 50briQ_ho, "ÉngTheir9 resi- .ras de Vereadores e pelo Depar.-> ii I ustrcs
,

- dente do �,E.R. em Cancinhas, " t�mento de EstFadas de RQ,dagem, "I.

viajou "para Caçador" afim de tra:, N:val� dizer pelo Governo d'\')·; E'S'::- 'Dr U}'v.adavia !lo t\.Çm:rêa
&Ii

,,' tar
'

de iinteresses da nossa -:comú� tado, 'para sel,lti:me-diatamente es- Procedente de .Flcnirnópoli.s
113'," o sr. Pref�itQ Niunicipai Be- � �udaâa �atàdlda-a construçâo da e acompRnhà"'Cio da exrna espô-

,;:<": nedito Terézio deJ"l!arvalho Ir, _ importantissima tôdo",ia. sa, encontra-se nesta ci-âade o

®®®®@,l®®@®@J®®(il@r��®Ícõ""'i®i�,2J®::i)�'2'(�9®®(.�@@®c���'$.00®®®@®i!S';j Sempre atentos ao '(Jesenvolvi� . Na �:dade de Caçadon, hcspe- ''\jIListre 'advogado Dr. Rivâ'davía
® '.. ""

. ,,!/,
mento do nosso município, 'os i- des do Govei�no Municipal, os srs,"l R ('3orrea3,' péssoa muito relacio-

1 N(5tic/a alviçareiia� -,
b

i }�;:�:':;;O:::��:c�t�I��'o;,�:rn e��·
D; Cesar ArnJn e l!�,�edi!o;,t \;;;;�;:rq3:���:';:'i�j:, %�::��

® , ....." .. ;., � � tcntler-sé .com as autoridades 10-' ",,'" t�' 15 "anos-,e qu�,ré(?el}tement�,� fA_ átual ad�1)i�istr;:lção dif�Estado e dó mli'hicíi)io, desde ha al- .�. �ais �'obre a . constru-ção d'l melo. á convite. 'do Gej':0-ern,adorIrinetl'
• ® gum tempo, vem envidarrdo esforços. PiHa'G()1)Segtlir do DNER, � .' via/Cano'inhas-Caç�dor::, que' hoje * ," Ji�orn�au:sen, passou 'S-;" ���idir� -Departamento, Naci,onal àte Estr"das, d� Rodagem, a c?nstr�ç�o � representa premêrrte " necessiélade« .. ".;,��em .Florianópolis, onde exerce
�

.

de um� rodovia que faCIlite aG�s,so. a imponente RR2'; estraté- � para as zonas Norte e Qes�e ca- , as .elevadas funções de Delega-(OI. glca que" atravessa o mUDlCil�)lO em demanda ao S:uI. �., , turinenses. W do ----da Ordem Politicá e Social!

i Representa, a const�uc
cã(l dess.a, r�dovia, aspi��ão das mais just:as�. ,9s industriai� e c�l)1;rciantes de

"

�a Capitéll 'd� Estado, no d�'
� detoda,'a, população do mumclpl� e, .�otadament-e, dest� cidade. � Laçador, para o trapsPQrte fodo- sernpenho. dot.,s,E'U rnistér, O ilus-

� Diuturnamênte, a. atual administração, o atual govef'no,,,,," vem � :óCviárib das suas mercadorias, estão tre advogado 'conterrâneQ, tem
® <!'uidando do problema tendo conseguido a oportu�a intervénção�' hoje sujeitos à p'essima estrada e eleNifdo' � .dignificsdo as suas

�
,

do Governo do 'Estâdo junto à Direçl'i'o'do 'DNER. � a 'longo � 'injustificavel percurso funcões, correspondendo.s inte-',
® :._ ,.

.

.,
f

E I' d �3 para ganharem o litoral, ô Porto'." .,Rralmente, à ,c8nfia,nça�q,ue ne-
® Agora, segundoTiot icia que nos trouxe Ilustre �llgen 1ell'0 a- �tl

de São Francisco e os centros .le" I d
. "' "'h f d E

m queleDepartaménto, o Diretor: Gerai vem de determinal"3 aber- � _[' (l . e epositou, o L- e e o xecu-.
,
, � ..

R d
'

F d 1 r @J consumo como Joinvilee Curitiba, tivo+Catarinense.<�_rtur� de credit? para, a .
constmção ,d� .' o ?v,la", e era que

--

,1- ® -"

FoJ gara a nossa cidade a' BR2, eshateglCa, talvez por uIJl traçado ($'l A, c®.struçi'i; da projeta,da 1;0-
--: "'0 casal DL Rlvadavia Cort'êa

,� novo, servindo zona até, agora des,�ervida de bô"s ---rodovias, � dovia representará movime'nto pa- __ tem sid.o alvo dé', expressjva� >

� . A notícia, sei'n duvida; é alviçareira,_ � ra Canoinhas,: fácil li.gação com o '" in.anif(�Siações )'le simpátíà e" a"::'

� - ,.

rõ> Oeste e escoadouro para a produ- ,,,,-preç.o,� __ partidas d�,.. tP9óS 'a's n�)s���� A copgtmção talvez sej'a atacada '"ante� do fim d,o,ano, depen- � ção madeireira e tritícol.a, �6 fu� .- sos co'ntE'r(:âl'l�os,' _

m® dendo, naturalmente, da of'dem de ex�cL1ção dos sêrviços e dos
��_,j .� turoso e 1>ros��ro m.ni.1. lClplO de,. A noite d�, q�ta "feirá, __ no'"estudos preliminares, '" C_]'2. Fel' açat,lor. --

,

" Clube Canoinhenó,e,. m; -j'DUme-
.� I�a�i�e� os nossos !eit�,�es o que . �p'resentará para o nosso � f

Á volta,d� estra�� 'l:g�,ndo ,ca- __

1'08' amigos da. --ID!. Ri vààa.vi.a,
� mU�lclplO a con�tru�ao oe uní�, l'Odüv;a. dess� n,�tureza, fac�li� � ç��or ,:�rr:VpOl'to Ulllão,�par_� d�- • • 't""." y '.

'. ,ttibutaram,elhe -signific�ctiva ho- �

�,tando a, r:ossa hgaçao�m os Im�ol'tantes Dl�t;JtOS_ d_,.e Ma}or � pOIS �htJgll' � platIalto d� r anOI- . de
.'.

Carvalho foram' :,alvó de ex- i","m_enag�l11, ofel'ecendo-Ihé um

fê'i':'"
" VIeIra e Papanctuva .� �o;n os �en,tr:?s .�e consu.mo .,� � ,nhas" nãp }em ,

razãifi .de� ser: 1 . pl'f.i·ssivas 'manifyst.açõe� d_o.l,;-povo chusra�co. .Saodar)_do 0 �ome-

�-' . d�. capaclda� de' Cumhba,
..'

c" '�. rodQvJa sera�mmto maIs' econornl- Be do ,goverFlo da l?rospera.... comu- nagéado usou' da pa'lçvra�,Ve-
,

.'
Sim. C<trio.inhas p.r.ogride à">o-lhos v�stos e �sustadoramente, $. ca d.eixap.�o. de. ",.'lado a�'cid<tde de na. viúnha. Foram recebidos pell;\ reador Carlos Schramm que in-

®®�f@@J®®®®®@@l:�íe��)i:i)®®\?)':i)®@®1�(€J@J�®@®®®®®®®l'$@@®@('�®®® Porto União ,par"!; liga� "Caçador Câmara Muniéipal e homena'gea- terpretou, fielinente,"" ô pensa.. ,;;,
� -"

'"

.
.

a�retament'e ,com Ca:noi:phas. �.

dos c'om um' Ghurrasc�" ao', longo meuta d� todos os presentes,
"

Missa de Frei Ciríaco "o sr.� PedI:ó CasteIli opero�o da ,estrada, Caçadoy, - p,alma{qll�
.

Agratlece;do, flll,.u o Dr. Ri-
Prefeito de Caçador e Benedito' esta sendo constrmda pela� res� ""vaóayia, que' espr2ssou a sua

Terézio �ae..' ("arvalhõ Junior, Pre- pedivas Prçfeituras, .;
,

_ gratjdão e J�ansmit1u a todos a
feito de ra;;oil;ha�, a�certaram se';_ls Regress<,m de ( :awdor, 6 sr, Be- . grata noticia de que talveili re�

relogios e vão ,cónjugá'r esforços, nedito T.
__� Carv;:llhot ,m,uit"o bepÍ gresse aos, p.agos canoinn��hses

'" �
'.,' .<r•.•.•'. �."".,,'.". '

ihlpressioríado�e tpazendo�a ce'f:te" em futuro proximó., .

. .�. "za ele' que em breve as duas Pre- 1.A "Correio 'do. Nurte" .·sâúd� tDr. .Euclides Cintra r.

f�itur�s atacarão a construção. da ilustre' home� p-6blico�") as"egu-: q,
Transcorre\.] tere-a" feira < uiti-' rodo.xJa. " rando.-lhe a confiansa e a sim,;;�

!pS, dia 1"'do eorçe,nte, a 'data pa'ti�d� tÇldos os,�atJoiJl]:ien�"es.��

'_ ��.'��P.raç.·a ;: Frei<��q:�' Sa��{' ,: �"'.
�. <:" I ", "..

Já.,há alguns ·dias' a,nossa ci-
C"i-IVldamof; a -toc;lus os ÇRE">"fÁ dade hospedar o. Revmoe

-

Frei .

"DORES dH" E';ljuddl'ias. «5811ta Roque, 0lt'M-, óm1:r0ra;Vi·gàrio',da "'li

€�rlJz»· S. i(' CI)J;IS cOIl"tas não ''é�- 'Paroquia ff que .deixou" êm C�
tejalll' rt-'glr�c:ií·izadas�·· à apl't'se.nta- noiAhas imorredóur[\s amizades,
Ias d(�vidH ll:lt'lIi�êl corripró"Vadas, S�cerdote vi-rtuos.o. devotado
dentro" do prazo. {h� '30', dias' para i:nteiram��là causa da Igrejafnlf' dI' a('t'r:�, ,'�"

_

.

"&mig0 de Sf'US paroquianos; sou ...

. ,'\ DIHt�TOlnA '- � ;ic
be <wnqu-istar o ,apreçp,e a cnn-.

� 7Ç)ru:t��l).��"LO 9.eJ.!15o:�t..q;>�,�.,r9,S � , si?era,ç�o da .Gente, de
.

Gano!-.

.,
..

'.' 2x':nnas,'q1re hOJe r�ve, ,pJena"d€
_..... -..__-.....�.__ júbilc" o:ex-Vigaiió'e o--<am��"",._ (leal e dedicado de todos (')s tem-

VIDÁ RúAAL"
<

Piroplasmóse' Canina
Veterinário J. Q.-_..;'\'laia

A PiÍ-oplasmóse �an'ina é vul
garmente co-nhéciQjâ ,no Brasil

por, péste/de s�ngu.e. Ê"causada
. por uma parasst<l que '.se aloja
no interior dp"", gló.bulos ve.qne,'!."

''i O . mundo Católico de Cblloi
nhas, 'E'mpolgadfl, assistiu 110S

ultimos dias da semana qúe fin
dou expressivas ce'rimônias re

Ugiosàs 'com à primeira
�
MisSI;\

cele,brada, pelo c}>nterrâneo Frei
Ciríac0 TokakSki, OF:M', recente

mente:í; ordenado ,sácérdote' de
Cristo, n'a' encantadora . cidade'

, (lé;� Petrbpolisr '

�

':ó,ó' rneio did
=

foi sé:I:vida es-

. tupendli cl1L1i'i'8scada a· quase
mil pf'ssoas Durant� todo o di�
fnmil1as (fo no!'sÍ1 m'unieipi(;)" a;
correram a' residencia da. fa'mi--

pos, �

Em n(J�e ás familia Catoli-
l'l

ca de Canoi,nhas, endereçamos
�o Frei Regue a nossa·
de. "BOAS VINDAS."
x õSi :..i_,�

F#�i' An:à�l�toWiltuschnig
.
·,,:Tambem o ·'hevmo. 'Frei Ana

:r "

. • �

cletQ W--i.Wuschmg, que anos a

�tra�-sa-t>iil_mf:nte,-· piedosam.ê,Nl

C�l'fólico da' Paroquia, encontra: �

se«entre
'-

, ',r

.' -..,,' parentê�
r.eslde.n;e�: ..oic •

<.

,'ti �
. Veio '-êle do Esta rio" elo Espi:
,rito 'Santo oode,. pr�sta' ��,rderr<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'fRelat6rio
vêm do numero anterior

�
-

�

Sub-Posto de Puericultura de
�São José. I."

'1If' Esse 'sub-posto, inaugurado
em março de 1950,�recebeu, até
hoje, para as suas despesas, a-,,,

�enas' c-s. 6.000,00. Não dispõe
oe medicamentos,

.

salvo as a.
.z: •.

,

mostra§, gratuitas recebidas pe-
le> médico diretor.

.

o Relatório não diz das ne

cessidades do'
-

Sub-Pôsto. Más
e bastante mencionar o material
que ali existe para aquilatarmos'
das \ suas deficiências. É a se

.guinte a relação dêsse material:

PFfÊ-NATAL
-

'/,'

I aparelho de pressão arterial
I mesa ginecolólíca
1 banqueta
1 balde
I mesa

2 cadeiras
, ,

1 especulo vaginal
1 CEsto de papel
1 tinteiro
1 armação de cadeira cldivisão
2 aventais

HIGI1!:NE 'INFANTIL
baixador de lingua
balde
mesa de exame

estabelizador
pequenas mesas de madeira
pinça

"'"

d
termômetro

1
1

.

'

)
",' 1

� ",2
,,', 1
i<f" 1

,

1
2

, 1
1
1
1

armário
cadeiras

'� �
colchão
estetoscópio
mesa de m'armore
tesoura

..

SALA DE ESPERA
( 'I banco
,:

,
1 cadeira

I." "
POSTO DE PUERICULTURA

DE RALHOÇ4" . r.

Funciona em prédio próprio,
de c?nstrt:lção recente,

Foi orçamentada com uma

dotação mensal tle Cr$ 12.000,00,
para o ano de 1950, A Comis
são Estadual, porém;-" reduziu
essa dotação para C.r$ 7.500,00,
desde ó. mes de jUl'Il:lO de 1950.

::-1 4: >", �

,;_ Não recebe dotações desde
novemb'i\o daquele 8r.;'0."
Diz o relatório em meu poder

gue o 'pôsto se encontra prati
camenté. sem mejics'mentos des
de outUbrd

'

de '1950. Isso fêz
com que a frequência aquela ca-'
sa, 'que era apçedavel, a ponto''''
de exigir constantes prorroga
ções cJ.e.expcdiente, ficasse r,tdu-
zida .a um ou outro clbente. ,�.

-

),' ':k:
De acol,"tlo com o relatório,'

êsse põsto precisa ser dotado
de umã pequena aparelhagem

"'� para �xames de urina (pesqui
�

sas de' albumina,e' glicóse) Ne.
cessit'li de duas' s.uingas de ':3

'" 'cm. cúWcos, 2 de 5 cm3.· Um
."" esterilizador elétrico, 2 tambo

res peq!,lenQs. Um arquivo para
o fichário da secretária, e, ·ain.
a, alguns utencilios para con·

servação do jardim, como pá,
anchadH, segAdeira, vàsoura, S3-

lJ!ão, sapóleo. �stopa: çl;eolina e�c.
.

. ....

SUB-POSTO DO ESTREITO'
Foi orçamentado com

.

uma

dotação mensal de Cr$ 5.000,00.
\,

"da LBA

vários meses.
IV .'

�Po'S.:r� �tiE ,·PUERICULTURA
'DE lTAJAf t

Sôbre o estado jdo prédio, i
naugurado há poucos'Yanos, e

suas instalações, transcrevo os

seguintes tópicos do relatório
apr-esentadó pelo seu diretor.

a) - Portões cornpletamen
c;.te desmanteladcs e caindo 80S

pedaços, servi ndo ;'0 terreno
. ane:lj:o ao prédio de abrigo e

pastagem para.' tedos herbiveros
da" redondesas; ,

é··

(irande Festa de Nossa
-Senhora da Gloria em' Bela

,. Vista do Toldo
Realiza·se dia .12 do corrente,

na prospera lo<.;alidade de Bela
Vistà dOl'ôldo, a tradicionalfes·
ta de NQssa Senhora da Gloria.

,_, A CrnilÍssão e as Fest",iras Sras.
Maria Tiska, ,o\nita Pacheco e

Srta. N·áÍalia L�sc;ack, convidam °

povo em gerai', para a aludida festa.
NOTA: Anodo' bom tem'po

seguirá ônibus, às 9 hOfas da ma·

Ilhã, do po'sto MOff�schÍ. Ix

Aty.i�o
"

.
Waldemár Carlos Stange, avisa

que é eX(.lrPfisamellte rro,ilfillo ca

çadas e transitas denlro' dos tpr
renos ae" sua, pr'opriedage, ,�tant()
em Serrj.nha do' Tciluo corno' em

Arr�oios, Qor c niotivo dps pl"jui
sos provenijwte de descuido !� des·
respeito ocasioó,fldo a cri<Jçno elc.

AlToÍos, 2,8·1.951. �n2 ,. 3x

Te;fh lbom g�"to1
!J'Olm'e�Café
16.P [�sra:��Tereza ""

lJ·

li'

PREFEITU'RA MUNICI'PAL,;DE CANOINH'AS" ';:

Bal�nrete da Despesa Orçamentaria ,eferente ao mês· de Maio de 1951

o 245
o 244

c ,

\

( '900,00 �oo;oo
C"

�,

274,00 '"
,

"''o )<.

f
167,3,0 � 58.40

"".

9.200,00
3.200,00
1.600,00

366.00
<!,

�

•

350,00
1.000,00

2.21.0,00

8.393.4Q__
2.900,00

150,00
2.275,00

2t6.00
289.50

1,664,00
3.200,00

80,\)0

?-.200.00
14.800,00
4.000,00
4.800,00

I
,,' . \ Dispõe de uma dotação men-

, O índice de mortalidade in- '. .'

f
.

f' 'I t E 28
sal de Cr$ 5.000,00. Funciona

an h e a arman e. m ��- efu um prédio
.....

adaptado de
ses morreram, naquele mutuei- !l.'.l >

\"'�, .'

d d 'd .'E d
'

• ' .'
.

..\!' pro,pne a e o· - sta o
pio 153 crianças de O c,a '15 anos

<.. .

••
. . < .

-, "

de idsde. O diretor faz no seu
Os medicamentos .sao forne

relatórto, um veemente' apêlo a cidos pela Prefeitura Municipal.
esta L. B. A., declarando que é SUB·POSTO DE SÃÓ PEDRO
doloroso o espetáculo, a que as- ". DE ALCANTARA
siste diáríamente, de mães que

"

Foi fechado :!.em outubro de
vem de longe, geralmente a pé, c-,

.

com os filhinhos doentes ao co-
1950 e removido para RIbeirão.

lo, e que, ao chegarem ali, na!' Mandei encerrar os Serviços
.

da conseguem, porque nada lhes dêsse Sub-Posto, em virtude do

po__de ser dado além' da
.

cqnsul- atraso em que se encontram as

. ta, voltando aos seus-lares can- dotações do m�smo. Com a,dO::
sadas i'e desiludidas' e talvez com tação orçarr.entada /para 195J�
8S suas doenças mais agrava- pagarei a�� suas" contas, inclusi
dás. '" ve '0 ,péssoal que se encontra

com os' salários atrasados' �á

o J'
040

r
Deve Cr$. 71.552,50 aos seus O 40 1

fornecedores. Para êste posto O 40 '2
foi orçarâentàda por essa Co- O 43
missão Central uma, ,dotação O 431
mensal de c. s. 10.000,00, para 043 2
o ano.zíe 1950. A partir de ju- 044
nho de 1950, porém, passou a O 44 1
receber apenas Cr$. 6.300,00 da O 44 2
Comissão Estadual. Não receber O 44�3..J
dotações- deste novembro de O 44 4

." 1950. /t.; 0445
07
070
0701.
0702
0703

,

O' '70 4
"

073:
O 73 I
074
0741
0",742
09

contínua no proximo numero 090
090 1
094
° 94 1
1 '

1 °
1 00
] ocr 1
1 OC, 2
.1.D2 -

1112 :(
1 03
1 03 1
] 1
IH
111 1
113
1 1 � 1
1 14
1 1'4 1
12
1 24
124,1

�1 3
1 <34
1341
2Â
2 5
2' 50
2C;;0 �1
'28

'

284
?i 2841
2842
29
294'
"2941
2942
2943
2944

" 2 945
Precisa-se, 1946

De uma, família, hornerp .sérió,J 3'0
),uin, dois ou lI)ai� filhos homeus,: 3 03
para tomar conta de u.ma in.yer· 30,3 1

.

nada, '_ç\llll tOQos os apetrechos'de 3032
lavoura, situada a 6 klts,- da *,ci" 3 04 '.
dàde.·

.

3 041
,

Illformaç,õ s com NENÊ TA· 304;!'
HAUPA. 96x2

s: ,

A despesa com o pessoal, po
rém, absorvia Cr$ 4.750,00 res-

tando a',pehá,s um saldo de
'

...'� Código' ,,_..c__�D�.�es_,,�esa Orçamentaria
Cr$ 250,oQ para as despesas I I

i<
,
;, T r t u I 0'1 S I Inormais do Pôsto. Os medica-

oca '( p rAntel'iol' De mês
mentos 'são fornecidos pela Pre- ---\-:----:;-�-"----'--------'------I---�.:.--'--.!.I�·-----ll�---�--.!-----
feitura Municipal, Funciona num O Administração Geral
prédio adaptado. O O LEGISLATIVO CAMARA M.UNICIPAL

-c O 01
.{ Pessoal variavel .

,=

., .sUB-POST-D DE SACO nos O 01 1 Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Camara.LrM()ES '"
'

.

O 02 Material permanente
002,1 'Aquisiçãp I.t�, moveis, utensilios, etc.
O 03 Material de consumo

..

003 1 Malerial de expediente, livros, etc.
Ú 04" Despesas diversas
001 1 Scrvjço postal, t.elegrafico e telefónico
O O'j. 2 Assinaturas- de oi:gãos oficiais. etc.

". O 04 3 Ajuda de custo aos, Vereadores
° 2 'EXECUT,lVO·GOVERNO
() 20 Pessoalsf'ixo
O 20 1 Subsidio ao Prefeito
O 20 2 Hepresentação ,yaÓ Prefeito
0203 Representação aos Intendentes Distritais não exatores
O 23 Material de consumo
° 23 1 Aquisição d� combustível para automóvel
''o 24 "Despesas diversas .'.

.

(1241 Custeio de .veiculo{'moveis e utencilios
O 24 2!. Despesas de trausportn do Prefeito, quando em viagem

adrniuistrat iva '

Diárias ao. Prefeito quando a sei viço fora do município
. Diarias aos Iulendeutes Distritais quando em serviço no

interior """\,

A DM INISTR ACÃO" SU PERIOH
Pessoal fixo

'

Secretário - Padrão Z3
-

Auxiliar de Secret.aria - Padrão R
Material de cónsumo " ;.,.

Conservação de m(lvei� e utensilios
f !TI pressos e materiaí de expediente
Despesas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornaes oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

, Contador - Pad�o Z2'
Dois Eflcritmarips �- Padrão U�
A lxiliar,_.da Ágen�ia Munici, (I� Estatistica � Padrão R

,

-c,

Agente Florestal - Padrão T .

\

Materinl de consumo

Livros c, impressos
Despesas diversas
Despesas de, tl'ansporre de funciona rios quando em serviço
Diar ias a fu ncionarios em viagem a serv iço

.

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal Fixó
Porteiro-Cllitinllo .:: Padrão O
Despes�s diversas
Serviço 'de liltlw'sa do predio da prefeiLilfa

,

Exação e Fiscalização Financeira
w;. ADMI'NIST-RAÇÃO SUPERIOR�' e-

.

Pessoal Fixo -
.

) ,

(,

378,50
,

3.200,00

1.230,0'0
"

'L

6.600.00
250,00

TesllIlrt·iro - Padrão Z
Qi ... b;:as ao Tesollreiro
Material permanente
AquiSiçã,) ue rnaqllÍllas, moveis e utensjjios
Material de consumo ..,-<

Mat.erial d(� exped�elll,e _

SERViÇOS DE ARRECADAÇAO
Pessoal variavel
Vere.!1I tagerll pára cobrança' geral
Material de carisumo
Aquisiçãr) de talonorios, livros, etc.

DeSpesas diversas
p'ercelltagem para cobrança' <"lã divida ativa \

" SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
. Desp�sas diversas '\

Viagens ·de illtére,sse do serviço,

SERViÇOS' DIVERSOS
Despesas diversas .

Quotá lançamenÚ,. irrJP"Isto sob� industrias é profissões
I .c Segurança;'J,>ublica e Assistencia Social �I
SER.VIÇ�S�D�EHSOS DI� �SEGUH.ANÇA PUBLICA
Pessoal fIXO " ," :�,
Carcereiro - Padrão' K ,j' ..,

_

SUBVENÇÕES. C.ONTRIBUrçÕES E AQXI'LlOS
Desp'esas diversas '-.

Ao Estado parH manbtenção do destacamento púlicial'
Asilo Colon\a Sallt.a Tereza (Leprozario) .

I .. , t

ASSISTENCIA SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigent.es I

Assistencia médico.farmaceutica' 8 indigenles
Assi�tencia hospitalar a indigenles �

Sepultamenlo de infligente's - �'.
".

ASi'ístencia a presos pobres _

Amparo à mátt'rriiçlãdl1. e a infancÍa
, .' Edúéaçãô Públi9.!: '

., .�:.- A DMINTSTRAÇÃO SUPE'RIOR'
, Matêrial de consumo" %f

•

\' Material didático em geral
Repal;Qs de predios escolares
Despesas diversas f'"" /

Aluguel de predios ·escolares
Assistencia a alunus> necessitados

a transpor�ar

Looo.oo
500,00

'''-.
.

�'

3.400,00 I
25.00

35,00
33.60
332,80
800,00

I1.600,00

'I�500,oo
9úo,00

I'1.100,00

3.432.50 I
"'< I...,. .

I
700.00 I·�
320,00 I

.

"

1.100,00

274,00

225fl.Q':'"

lõ�200,00
3.700,00.
1.600,00

.

366,00

350,00
1.000,00

2.210,00

11.'793,40·
2.900,00

175,00
2.�75,00

28] ,00
323,10

1.99680
4.000,00

80,00

8.800,00
18.300,00
,4.960,00
5.900.00

3.432,50

378,50

3.900,00

1.550,00

S.loo.no
.
25 ...00

7 ?1.795,50 1.795 ..'0

24238,60 1.200:00 25,438,60·
I

735.0.9 8.670,10 9.40;). o

.;t 1:._, (
,-

2.960,00 40,00 3.000.00

" .r:j;

2.600,00

.' '

2.865,00
1.642:,00 "

.J�090,00
2.000,00

600,00

i.20�,00

3.200,00

4.065.00
1.642,00

z
1.090,00
2.ooo,óo

''i,'

�( .<

6.64,1,00
f

�,-"

.<;j',
-� •. t
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lndicadór Proflsslonal
DENTISTA

,

.t». Sylvic. Mayer
Atende diariamente das 7,30 às 11 horas - 1,30 às 6 horas

.

�

Praça Couro MUller
;;, tu. Catarina 'CAN_OlNHAS

Dr. Aroldo C' arnerro de" Carvalho
ADVOGADO(

,

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; Secção do
"

Estado de Santa Catarina, sob no. 360)
-,

'
.

.-/ I

Inventários, cobranças, contratos e outras causas'

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho �,.-, Naturalisações e titulos .declaratorios,.

_; Causas Criminais. r

Escritório e residencie :
'y,.

",

.� c:ui-,4idal Rarnos
I �.;anoinhas

DR: 'SAU,LO CAf<VALHO
Advo,sado .

Escritorio e residencia

h.ua Coronel Albuquerque s/n '_ FOrI; r 205
Canoínhas

. S. Catarina
,

"

B " ; I I· f" g."U M·· R N H' U I{H lu· 0..;> i<t.
.

_
.• � E.� A .'

. (Radios
BCA Victor

o" radio de féfma mundial

Sempre na 9 - p

Casa, Erlita

Atenção
Se-nhort?s Viaj�lites

I �

o BOTEL .CENTRAL w-
calisado à Rua Caetano Cos
ta, agora sob nova ADMI
NISTRAÇÃO, oferece am

plas comodidades. e cosinha
de primeira ordem,
Proc'urem 'certificar-se' e

conhecer 'a nová otganiza'
çào Hoteleira.

A gerenciá

Bananas, tanto no verão co':
mo no inverno
.\i·melhor�s só na

c, ezefredo
d,' .... if·gfri8d Olsen

Vendas por atacado e varejo
Preços sem concurrencia

Revendedor das aíamaoas se�tes
da firma Dierberger Agro· Comercial

Ltda. de São Paulo
.

22-P

Cfidna me(õOi(é ..

pUiVefizaçã,!.

P!��to de léhdgem,'lubrjfjeaçáo e r

"t .

':::'. .úHHã
)e!viço garantido

, ;-

Iereze-'
O melhor

,�EÇA� E <ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES.
FORD, CHEVROLET, INTERNA'l'!ONÁL E OUTRAS MARCAS

.;. K

'. Agencia: .João· ','. �eJéme.
�

, : \ Secção A:
"-

Stock permaFle.n�e de p�ças e acessorias e� gera.! f.
.

Di'stribuidor �dos afamados' pneu; «Dunlop» e «Firest_one .....
Acumuladores, "D

....

ul)lop ..
· e Firestofle»; '"

Oleos e Graxas das'· mel�ores marcas;
-rVtotoréS, Radia�cres,. '

W

'. I

.

Faça do Correio
<.

do Nor- �Café "Stã. Tereza·'· Tudo enifm cor;cer.n�rite ao ramo

te,) o seu jornal .. '

',o' u·. Popular Pilhas e Lantern·as. Eletricas.. ;
,

Tintas e Pertenées PI Pintura de Auto' ..•
�. i+'_:';�.

�v.
,\, /' .

.

sua casa 'I., "" > Secç60 B: .

.

não deve, faltar" Peças uS,a,das de tod�s ';'ás�marcas. para ÁUTO�CAMINHO_lS"
.

,�. e INDUS.TRIA .. ,Compra e venda.· ... ·· _
.' ,:-7, ..' '. "" .-� ,,"

-_�_---�,,-.
_ ........._ .....

"li' Caminhões e" Aut'om'bveis . usa,dQs,��.r.efqhriàdO$ ..par. 'pronta .K
, "\:1 !I.' - .

'entrega. 'Compra' e' .venda :
.

.' ". ",'
.'
",..'

,- ,
;

, S.t!CÇão C:
.�. , I

OFICINA .MECANICA, bE'm montada, atendendo a

qu�Iquer . hora
.

.,;
de Posto' de Lubrificação,"-!fi." 'c

mais bem .mcH�tad;; Agencia' de peças {la zona

Rua Gdlllio", Va!'ge,;, Esq\-lllla Pula �e"ei'ra, �6
"

Postal I� -" Enrl. Td�tlj"SERM�O'" - Fone 179
�i' '.

� l FA' '19,:m
adapt'am

'. L'
AlFA,
,L Maquinas de'�o�!ura que se

em qu�lquer lar.
1

F'.
Gott�rd, M..ira'l1da. Rajnha, Plu-

F Reveqdedor nesta ,praça" . ma, Sibe.ria. Alaska, G&tinho e,

Lourer)ço Suba "� .

...-'Pomp�a, .

. '\,.
. "

----------�---. ".., '�eropr.,. n�·, '9 - p. t..
�A 'L ,F

-'

somente A I. F �;�' G-,

'a's �� � v�l·;taq<�·
.

� ..,..
.

W "
.

. �'l .lJ:.."..." IA r.qixa;;.,;

Preços modícoS

Fone 145

� R
.

I dass> CfQCaO· h ura I �
•

<=anoinhas
,

"� :üé Reven1a 1'ie ReprodUlOre$
Cientificamos os nossos associados de que a Diretoria- de

Produção ...nimal, de conformidade com a portaria ministerial n .

660 e por intermedio da' Divisão de Fomento da Produção
Animal do. l''linistério da Agricultura, está executando um plano
de revenda de reprodutores. em 4 prestações 'anuais, sem juros,
pagas nas sédes dos respectivos serviços, '

· Trata-se de plano' que juito beneficiará os pecuaristas do"
municipio a eles proporcionando a aquisição de excelentes espe-
cimes déstinados a melhoria de seus rebaiihos� .,.... y

.

Os interessados deverão dirigir-se a Associação Rural, on·
·

de poderão ot"fer' esclarecimentos e form}llar os pedidos que �e.
rão encaminhados à Diretoria da Produção Animal em Flofla�

·

nópolis.).
,

/'

I Canoinhas, julho de 1951.

Aro/do C, de Carvalho J.J7a/m�r A.'·Furtado
Presidente SecretárÍo 3x

AI uga-:-se
Os mais, recentes fJgurinos,
• �nacionais e estrangeiros

As 'ultimfl's 'publicé1çõ�s
mundi8is.� Vendas avulsâs e
'.

�

�. ;.
} , assinaturas na: .' .� ".

r �
. ··i-,.

r.'
2 amplas salas, sendo uma com

vitrine,' pr6pria para"h:;,ja, mo pon
.

to rriai�' central da' cid�ae, junto'
à Prefeitura" Municipal, em m'a�
nifico edificio, recentemente cons

truido.

\

Livraria
�

Brdsil
Vêr e tratar na "Farmácia AI-

,/ \

lil,g�", pesta ciçlade.

>t'

,,>,maquinas
y

/6-P

Linjerie Etam.

..

I Associação Rural de, CaQoinhas I
� Aração Mecanizada

, A
I

Associação Hural de C�anoinh�s torna publico que está
apta a' arar e gradear. mecanicamente, por meio de tratores e

arados e grades" de discos, as áreas de terras de seus associa
dos, mediante o pagamento de Cr$ 350.00, por alqueire arado e

gradeado, correndo por conta da Associaçã<;l as despezas de tra-
torista e combustivel. �.

O:; interessados deverão dirigir-se a Associação Rural afim
de inscreverem seus pedidos.

J>

Outrossim, -divulga que à partir de 15 rle agosto iniciará
os serviços de" destoesmen to, CI .bra ndo dos i nteressados preço a
ser estabelecido nos proximos dias.

f"

1 Canoinhas, jlliho de 1951'
/

..

/,."
� f· �

Aroldo C. de Carvalho Walmor A. Furtado
Presidente' ,Se.cretário

de fama mundial,
'�empre na !j - P

\

,Casa Erlita
./ -�

Vende-se,
-Uop limousine tipo 37, em

t "perfeito estado. Ver e' t.rau.r na

Casa das Cas15miras. 2x

1-----------
.

.{�.
...

.",.
r .( ,

.

'"

'.:\1 ende-�(��,
\

. .
. UI:ll terr:elJo ('''III 4L Hlquell'cs,

�m 'Rio dos Pardos, todo cerca'do,
com, paip" 'e bil,:baquá, terra 'de
plar;'t'it. de primeira e, caiva.

'"

: Tratar· com Miguel Marcos, em
, Ri" da Areia 2x

. Façam"'s�us al'moços, ,em
--.... ........___. l' \

_ :'

",RiQ' �egr.o. no ponto de pa-.

t" ;
• • , "'-

rada' d.os 'onlb)Js"'e 'sirvam-
�

..

se do Resta.urante Petchow.

.

.

I

lã .

r

Criacão Estrela do SUl
��. G'a'los com b�tentes

Propriedade:
..

PEDRO PAULO "PORTES
Canoinhas

.

'Santa Catarina

Com 35 anos de. experiencia em

.brigas Ut' galos, oferece de sua criação,
galos, frangos, fraugas e ovos para

incubação. Preços modicos com as
\ .

uielhores garantias possi veis feitos de

acordo com o pedido. 10·J,l
\.

. ./
-

. .' (

m������������������������
a � , m

� (,ONTI�ENTI L HQTEL m-
m (!.\ ntiqo Hotel B rasír]; m
m Sob d olreção oe A l VIMO FRAN·tlSI.O BUCH m
a " . m
m Rua Vidal Ramos - CX8. Pstl. 126 '_' Fone 218 m

:� Completamente reformado - Banhos quente e frio
\ I

as Instalações sanitarias completas m I

b'e Quartos arejados enyl.

mJ -; Cozinha de 1 � ordem: m '

m 1
. m I

���������afj����t;j�aBEj���·�ij
.

,/ "".')
• r.;. " .••••••••••1:\,.,•••••••" .,•••••••••••••••••••••••••••"."•••••••••.••_

••••• II � ••••••••••••••••••••••••
H 3••.

'

,

.=

��' �Õn(O In�. e \-om, de .' ta. Calp.rina SIA �i
ii· Matriz: ITA�r}I " .r: Enderêçojtelegrafjco: « I N C O � H
iS I áxas de epositós U

-c,

" ".. ...

!i COHAS DE ;i1DUIMtHI( C8HIA� A PRAZO: iiii A Disposição 2%a. a.
'

-Corn aviso de 30 dias 4%a. a. :�
55 Limitada 3%a. a. "" 6{) "4V2%a. a. iI
ie Particular 4%a. a.

"" 90 " 5%a. a. ii
:: Limitada Especial 41f2J/oa.a." " 120 " 5V2%a. a. ::
H �
ii

" " 1 ano 6%a. 8. :i
ii DEPOsrfOS POPqLARES:. ,,>.5%

.

51II Agencia .nest.& cida�e à P:_aça Laurú Müller,�q. R. 'Major Vieira· I!
n Abra uma conta. no "Inco" e,p'ague com cheque! ii
!5 ,

).
�." , ii

:::::::::::::::::::=:::::::�:::::::::=::::�::�:::�:�:::::=.::=:::::::::::::::::::::,:�:=:::::::::::
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Yi"

brinquedos não perca seu tempo,
casa, 'Est@k permanente.

... '" Preços da "Fabrica.
K-

e

,

7,;-

Esqua:cl:r:'j,as' "Sârrta _Crtiz";t�
'Assem�bleia,' (ieidli Extraordilfaria
, "11<'" '. ,{

;'" 1 a Convocação- .'

'fé! 'I,' • -, • .,�: "..Í'. t.',·

l:' Ficam convocados os senhores acionistas desta socieà:j,::le,
"'pal:'à�se' re(l�irem,,:i�l'n As�e�blé{a Geral Éxtraordinatia, a'l:ee:lizilr
s�"'12.(')�s!ta seis (6) "(le,c<setembro proxirno, 8S "quatorze: (14) horas,
na"'séde social, no Campo rl'Agua Verde s/no, afir'ridê"'deUberà-

sobre a"s'eguinte ordem do'd1a. ,""'" '"
'"

1�, Elêição de nova Diretoria
"'. ,

.

2° Eleição do Conselho Fiscal"
,3° Medificacão, dos Estatutos
4° .Assufitos 'd� �jnte{'esse geral.

[,'-;',:-'." ;;1'1'� :.,:" i<

<,CailoinnSls,' em 3 de A zosto de? 1951
, .� ," \,;

, "'aulo Fischer - Diretor Presidente.

'"

DOMINGO Proximo, .. Dia 19
, '�MÍJI hér., exó,ti,ca

,

con:ieGar� Coo�per e
, 'i(;, .

.Ingrid cBer.gmann
..:SJ(,� , ,',,\' .j'

"
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