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João Tchaika, avisa que em

virtude de sérios prejuizos "'Ca-u

sados em seus terrenos situados
em Colonia Butia e Co!onia ""-

li Tamanduá, fica expressamente
�------�---_.....-------------=-�

.<j(;' 'proibida a caçada nos aludidos .

T
'.

hterrenos e,,& invasão 'dos mes- B a z'a r S ta.
-

,e r e S I n a I
mos por animais 'I'

Não se responsabilisando peh
ql1e

.

possa acontécei: aos contra

vento'1;,es do presente aviso.

MajO'r-Vi€'ira Setembro 1951.
.
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" B a r��t' n i k
A� maior .casa 'de Calçados da .cidade"

Roupas Feitas

,

Malas Chapéus
"'Sombrinhas � Guarda Chuvas

- ,[

Perfumafia Armarinhos
}

Artefatos de' couros etc.
'i J.

Bolas de Futebol e' todos os artigos para Esportes
�,.;......,; :t

\.f

Os melhores preços'

Ass'�ciaç�o Rural�e· (anoinhas
,

" t, -: Aração Mecanizada'
'"

.

A Associação Rural de' Çanoinhas torna publico que está
-apta a arar e gradear, mecanicamente, por meio ....de tratores e

arados e grades de 'discos, as areas de terras de�clls associa-··Idós, mediante o pagamento de Cr$- 350,00, pbr �Iqueir€ arado e

gradeado, correndo por, conta da Associação as despezas de (tra
torista e combusti vel,

Os interessados deverão dirigir-se a Assooiação Rural afim
de inscreverem seO.s pedidos.

""

Outrossim, divulga que à partir de 15 de agosto iniciará
os serviços de destocarnento, 'cob'rando< dos- interessados preço a

"ser estabelecido nos proximos dias.
•
t>'

,

Cauoinhas, julho de 1951

AroIdo C. de Carvalho Walmor A."Furtado
, Presidente Secrétárío 3x

(riacáo 4,Estrela do' Sú'l -

� \� ,

'Galos cQmbate'ntes
\;

Propriédad� :

PEDRO PA.ULO PORTES"
< Santa Catarina

Com 35 an�s .de experiencia em·,
.

. bri'gas ôe :galos,�ofere.ce de 8ua criaéão,
k·

galos, frangos, fra�gâs' e óvos para.

incu )jaçã�.' Preços rnodicQs com " 8S

melhores gal'Batias possivMs feitos de
• /ll-.lOl.; ,

li.' �." aCÇlrdo coM o ,pedido. " .l6-P
L',.. /' "

f

." Em" $va' casa existem

vidràç�� ,q.uebrâdas 1
�

Di.�q1fé· Ji>ar� ;:'fone 277 �'a
Vi<ftaçaria Canoinhas Ltda': a-�

têndêr,á com pra·zel' adom.idlio.

. �' Vendê-sê
úm teneno

-

�e Camp[l. 25" alCJ,uei.
res em Salseuo com-".casa '!'l be;m
feitorias e olària :M tijolos a tta
tal' eom' AN'f0NIO POLONINS
KI. 120xl

-

,\

Tendo esta Diretoria resolvido .a construção de um novo sa

lão, comunica 30S interessados que recebera proposta por escrito
até o dia l ? de outubro proxírno.àszü h.para 1:1 execucão do seguinte:

1°) Serviço de mão, de obra para o desmonte 'do salão atual,
inclusive das construções de madeira existente ao ladcdireito do .

prédio principal. y

2°) Aproveitamento de todos os pregos, sendo indispensavel a

"'sua extração Idas madeifas que forem desmontadas, :

�.'!' 3°} Aproveitamento das telhas, sendo necessário limpa-las e

é' émpilha-Ias convenientemente e protege-las do mau tempo.já estào- na J

40) Cuidadosa ernpilhação 'de todo o material aproveitavel,
��.

""

E lit
- tais como táboas, ripas, assoalho de ímbuia, madeira quadraria,

�a.sa r a' etc. e protege lo com uma cobertura de madeira .

"_._.....
"' "'" 5°) Construção de uma -coberta provisoria sobre a atual ce n-

-cha de bolão, no local do, palco. �

.

6°) Mão de obra e 'relação de todo o material necessarro,
com estipulação de prazo para o termino do serviço, do segui nt e:

,

-- Construção de um salão efn substituição ao atual e ,)0
".1 e

• I

mesmo local deste. "r

� Construção de uma cozinha, ,

B indispensavel o jntegl'�l aproveitamento de todo o mate-
rial em condições de ser utilizado, "r

Nota: A disposição dos interessados encontra-se nesta So-
ciedade uma-plante sobre as construções . em apreço; que será

Bananas, -tanto no' verão co- exibida quando.�(llicitada:,'
.Canoinhas, 15 de Setembro de 1951

o trélnsito� de pessoas ex
tranhas éni'" meus terrenos,
e os porcos que transitam

;):,

de um para outro lado, fa-
zer o faval d� grampear.

.

Carijos, Setembro d� 1951

José Guimarães Ribas

Marmoraria S. Carlos Ltda..
\ Instalàda a n UR CeI. Albuquer-

que 25., nesta
.

cidade, contando
com e acumulo fie seus serviços
para os dias de Finados. cunviila
svus ,frCf!UCSl\q em gera I à assegu-

» rurem S.CllS pedidos de .art.igos de
sua Iabricação COIIIO: monumen

tos, jazigos, placas, letreiros de
(netal, niquelados t' e bronse Iuu-

-

dido.çestatuas.; etc. , '.

Outrossim avisa que se 'encarre-,
ga de -rcnovar monumentos e pin
turas a cal e oleo aos mesmos.

.

l01x6

Os nov6s vestidos

EFECE

Tem"bo·m gostO?
Tome. Carl

g

�Sta. tereza16-P---""

'. Aviso

,·IJnjerie? ",

So ETAM'
"hCâsa Erlita

A -Loja
apresenta para você este ,mes:

. ..

Lindíssimos artigos para seu enxoval
• ,7-

Camisolas, Toalhas" Rendas de Bilro, Luvas

�. Nylon e tambem

BOU..QUE1?S E GRINA_LDAS
e muitos outros artigos;

Tudo isto para você,' l}este mes, com

5% de DESCONTO.

Sociedade: Beneficiênte Operaria
Concorrência Publica

13,lx2 (ass RQ)f Walter - Presidente
,,--- -

Proflsslonal-
, 1

-
� y

. Dr.· Arolde Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do
.

Estado de Santa' Catarina, sob no. 360)

,

Canoinhas ;:_:. C
\

�",:",--��"';r----"�""--�""j:-

SAULhO- CARV t\LHO
.;:.

D'R� .

Advogado ."'

Escritorio -- e Fesidencia
I

\

Fwa Coronel Albuquerque s/n Fone 205

S. CatarinaCanoinhas

Rua Paula Pereira s/n _;_ Telefone 277 Ê- Caixa Postal '125
. . '1 '

CANOINHA.S .

-

.

f ""K.SANTA CATARINA

Em presentes OU' brinquedós não perca seu t�mpo .

Procure a nosSà casa, Estok permanente.
Preços da Fa,bricél.

-

';';

,

"

. \'
.

MOlduras:
Executà. q_ualquer ��ervi�� ", Urri�· irrp�idétçl� d.e� _tiposti

â�:s_p�rfelça� � ",Preços �o c
se·u agrado"preço de {abri2�"

só na
W?\LTER WITT .

""

Campó d'Aguà"Verde Vidraçaria C�noinhas��td�,;�'
� Faça do Coyreio, dó �or.e� o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,
....

29-9-1951

ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL
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I;' Distribui{lora de Automoveis S. A; o

-:- Navegação I,tajai '�tda.. (Na�ita) �
� .'

, Representante 'Di�tribuidor neste Municipio; 1 .

:

'�
,�

I
:i: . d" p Ã- A � .. 1
:

Oficinas Mecanicas e Agencia .e eças e Hr::e.�SOTios pa8!I�'a UI_O_,,_\...,._ft_m_in_h_o_-e_s_.__..............

_,JI,:': CAMINHOES p/ PRONTA ENTREGA: ONIBUS: ARADOS:'
<
.. ," •

•

'i,. I Chassis para Onibus 0.35'00.',"" ...

M�laap�/�"'Ceanl'ca "'1'.:"::Mercedes B�nz Diesel-Qualquercapacidade --

Federal MICRO ONIBUS:
S008 Johnssn

r'l Renault Para 7' passageiros e motorista
Plaina Huscke

� 7
D K �XT d B I MOTORES PI CAMINH'O-E�� IH

::: VE.lCULOS marca .,:.; .'.Jv, - e novo no rasi -
,

, L '0: .••

l CAMINHONETES: "'0.' Ty!=,o "Furgão:' _ Mercedesd BeBnz, '120 HP., il�': Mercedes Benz . Diesel Furgão" �ombinado Merce es enz 9'0 HP. _ . :
.

:.�.: Renault \ � :c Micro-Onibus
' -Irai. D. O. G. - 4 ·ciling.r.os :::,�:.

•

-

Caminhonetes ',* iI.�àt. D. O,. G. - 6 cilindros •

li:: CA;o1t��if!�i;n:I�:�"��!�e� fr� "R:�;�:�f�;;;;�: e

�

ferro. _M�������c�����gL;' :1:.. :
,;,-- Renaul 4 cv. HanGrnag' - Com ::·OLECbSUNOCO

: ,I ••

i '

-

:
.

. : .

�:.

.' ,'o. SOLlCI�EM ,=,R<?SPE.l'�S E rRE.ç�S, SEM COMPROM}SS9> .IY
�I Agehcia JOAO SELEME, End' �el. "Sermaot - Caixa Postat 12 -: Fane, ,1,?9-

. m

� OANOINHAS. _ '.' 'Rqa,p'àula p�reira, 16 �,�quina
..•

SA_NT.ACATA�!N�, j� .

.\;. ,:,Tem ,em'expo;jção:-Tralóres F')ldson "Maj,)," �o Rcdas peneu.s, com canegddor e garfo. ,.Jl
!� "
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, Benedito Terezio de Carva
lho. Junior, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atri-

. buições resolve:

NOMEAR INTERINAMENTE
Elvira Bialeski, para exercer

o cargo de Professor Padrão J
do Quadro Único do Mumci

pio, na 'escola \de Encruzilhada,
disJrito e Municipio de Canoi
nhas

NOMEAR INTERINAMENTE
Maria da' Gloria Remais, pa

ra exercer o cilrgo ele Profes
sor Auxiliar Padrão E do Qua
dro Único do Municipio, náTEs
cola A de Palmítal.

CONCEDER LICENÇl\
A Judíthe

'

Cóss de Lima, 0-

cupante do cargo .de Professor
Padrão G: ria Escola de Ri�jos
Pardos neste dis,frito.

REMOVER
Lucildà-Schelin Ferreira, 0-

cupant- do \cHrgo de Professor
Padrão G do Quadro Único rio'

Municipi«, na Escola B de Pal
mital 01Jra a Escola rle Rio No
vô, di�trito de Major Vieira, a

. contar rlt' IOde setembro.

Canoinhas IOde setembro

de.l�51
_, Moacir J. Lemos

Resp. Exp. SeC.

LEI N° 139 de 27/8/] 951.
ABRE CRÉDITO SUPLE...

MENTAR.

O Prefeito Municioal de Ca
noinhas, fa�,saber que 'a Câma
ra Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte:
LEI

Art. 1 ° - Fica aberto por
conta do excesso de arrecada
ção Ido exercicio o crédito adi
cioríal de Cr$ 434.000:00 qua-

trocentos e trinta e quatro mil Lei N° 140 de 27/8/1951.
cruzeiros, destinado a suplemen-vÍ, Fixa a contribuição ao Esta-

tar, pela forma abaixo, diversas do 'para manutenção do Desta-

dotações do' orçamento vígên- camento Policial.
te. O Prefeito Municipal de C�-

O .04 3 ajuda de custa aos noinhas, faz sa ber que a Ca-
vereadores, (:'r$ 30.000,00 mara Municipal decretou e eu

° 24 2 despesas de transpor- sanciono a seguinte.
te do Prefeito 5.500,00. Lei.

�
Art. ] °

- Fica fixada em

Cr$. 31.703,60 trinta e um mil
setecentos e três cruzeiros e

sessenta centavos, a contnibui
ção anual, devida ao Estado,

",pelo Municipio, para manuten
ção do destaca mente policial.
Art.. 2° - Esta' contribuição
será a partir do exercício de

1952... .

Art. 3° - Esta Lei, entra em

vigor na.sdata de sua publica
ção revogadas as disposições
em contrario.

..

?refpitura Municipal de Ca
noinhas, 01 de' agosto de 1951,.

1 02. 1 aquisição ele maquinas,
moveis e utensílios 2.000.00.

1 11 1 percentagem para. a

cobrança geral 13.000,00.
,

8 ] 1 1 operarias serviços ru,
as das vilas 15.000,00,

8 J 1 2 ope rarios serviços ru

as praças e jardins da cidade
40.000,00.

8 13 1 para serviços de ruas,
praças e jardins 15.000,00.

8 24 h combustivel e outras

despesas para transporte de

pessoal e material 40,000,00
8 24 2 custeio de veiculos

6.5 000,00.
8 5;j 1 par"! os serviços de

limpesa Publica 6.000,00.
8 94 2 aplicação da taxa .1'0-

dovísrt» 140.000,00.
9 34 1 c »nstrucão de prédios

escolares e aquisição dos 1'e5-

pe ctivos terrenos 18000,00
9 44" 1 seguro contr« aciden

te no trabalhô 14500,0').
� 9 84 1 Ci�llt,riblliC'ÕP" f1 .i nsti
,tutn" dI" posentadorias, L. B. D,

e S, E. S, 1. 10.00'0,00.
9 94 2 despesas imprevistas

20.000,00.
Total Cr$ 434.00ó,r-o.
Art. 2° Esta Lei entra em

vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 27 de agosto de 1951.

( Moacir J. Lemos
Resp, Exp. Sec.

1;.1
';: "

. , .

... .

"'Lei N:-141 rJf:' 31/8/1951.
ABRE CREDITO ESPECIAL.

O Prefeito Municipal de Ga

noinhas, faz saber que a Cama
ra Muriieipal decretou e eu san
ciono a seguinte,

Lei;
Art. l° _. Fica aberto, por,

conta do saldo do exerci cio an-
,

teria!', o crédito especial de
Cr $ 29.000.00 vinte e nove mil '

cruzeiros, para os seguintes
fins.

Diretor D. M. E. R. padrão Z2
Cr$ 14.000,00. -

Operar ios levantamento Plan
ta Cadastral Cr $ 15.000,00.

Total Cr.$ 2�9,ooo,00.
"-

Art. 2° - Esta Lei entra em Lei N° 143 de 3/9/195l.
vigor na data da publicação, ,..Dispõe .sobre a exploração do

revogadas, as disposições em serviço. funerario nesta=cídade.
contrario" .

I'
, O Prefeito Municipal de Ca-

Moacir J. Lemos'

Resp. Esp. Secretaria

i

Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, 31 de agosto de 1951.

Moacir J. Lemos
Resp. P. - Exp. Secr,

Lei N° 142 de -3/9/1951.
Cria um parque infantil nes

ta cidade e dá outras prevíden
das.
Benedito Te rezio de Carvalho Jr.
Prefeito Munipal de.('Canoinhas,faz saber que a Carriara Munici
pal decretou e eu sanciono a

seguinte'. Lei.
,

Art. l° Fica criado nesta ci
dade um parque infantil, com

a dencminacão de "CIDADE\..
DE CANOINHAS".

Art. 2° - O Executivo Mu
nicipal é autorizado a localiza-
10 em lugar apropriado, den
tro do pirimetro ur-bano em. um

dos logradouros públicos, bai
xando �mbem o' competente

,

Regulàmento. .

/
Art. 3°

'.
- As despesas" de

correntes' de sua instalação ou

.!ii0nstrução, serão ocorri Ias por
crédito especial a ser aberto
em tempo oportuno.

Art. 4° - A Construção do,
citado parque' será mediante
concorrencía pública.

Are 5° - Para €Ustear as.

despesas de manutenção e con

servação serão consignadas ver

nas proprías em orçamento;
Art. 6° - Esta Lei entra em

vigor-na data de sua publicação
revogadas as disposiçõés em

contrario.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas.: 3 de setembro dê 195".
Moacir J. Lemos

Resp. Pelo Exp da Sec

noinhas, faz saber' que a Cama
ra Municipal decretou e eu san

ciono o seguinte
Lei.

Art. 1 ° - Fica o Prefeito
Municipal autorizado a abrir: con

correncia pu blica, para � explo
ração do Serviço Funerário nes-

> ta cidade.

Paragrafo Único :- Esse ser

. viço compreenderá desde a ar

mação de camara ardente na

casa onde ocorrer o obito e fôr
solicitada, confecção de caixão
fúnebre' até o transporte ao Ce
mitério Municipal.

-' •
Art. �o - Para o transporte

deverá possuir carro funebre
apropriado, conforme modêlo e

caracteristicas aprovados pelo
Pref'eite Municipal.

"
1'\rt 3° - O concorrente cu-

ja proposta 'f'ôr- aceita, gozará
de isenção dos impostos muni
cípais referentes ao serviço por
dois anos, desde que-assine um

termo de compromisso na Se
ereta ria da Prefeitura Munici
pal, para fqzer transporte gra!
tuito de cada ve'res de indigen
te-s, nos casos em que a Pre
feitl:lra fornecer caixão fúnebre.

Art 4° ,/ Deverá tambem
apresentar a relação específica
da de preços dos serviços por
classes, para aprovação pelo
Prefeito Municipal.
Art. S'o - Esta lei entra em vi

gor na' data de sua publicação,
revogadas as disposições em

contrário.
• '1Prefeitura Municipal de Ca- inoínhas, 3 de setembro rieJ951.

91.

(Ass.) Benedito Terezio de
Carvalho Junior. \ Prefeito.

-Moacír J. Lemos

Resp ;Exp. Secretaría

-
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