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�rave
'

amcaca
.: ,

operariado da
sobre' c
Lumber

r
Por paradoxal que pareça, justamente agora, em pleno go

verno trao:\Ihista do eminente Presidente Vargas, paira sobre'. as ca

beças de humildes operarios do nosso municipio 'aÍneàça da maior
gravidade. .

.'
,

'
.

Nos anos anteriores, quando na presidencia da República '0

honrado General Eurico QuiTá, a Superinténdencia' das Empresas In
corporadas a}? .Patrirnonio -, Nacional. atendendo à crise dê matéria
prima �n'frerita(J� pela �çlUthem BI'asil 'Lumber, dbste municipio.rviu
se na cohting<;úcià de dê-spedir centenas de trabalhadores, indenizan
do-llies,' porem+e dando-lhes o neccssario aviso prévio, 'como exige a

legislação trabalhista em vigoc.
Ijoje, quando' foi reconduzido ao poder, pelá força do voto,

o lider do operariado � Getulio Vargas - responsavel pela atual.
legislação trabalhista. a mesma Superintendência, que por sinal é di
retamente subordinada à
Presidencia da República,
vem de ordenar à direção
da Lumber nova dispen
sa de operarios, cerca de

J .

•
'

cem, sem autorizar, po�.
rem, o pagamento da in- _

denização legal.
. , Afirma-se que nes-

sas 'condições já foram
despedidos cerca dé vinte
e quatro humildes traba
lhadores, de, uma hora pa
ra outra, sem õ necessà
rio aviso e sem qualquer
in,denização. São vinte e

-, quatro chefes ele família
atirados ao desemprego;
sem 'casa para morar, sem

o necessario á subsistcncia
das esposas e filhos.

'

'''��'.- '% ....� 1 '::.

E as /desp�,didas, �e-

,gundo rumores éorrentes,
vão, prossegqir, inexora
veis, quasi i_mpieclosás. A

ameaça amedronta e tmz
em constante. sobressalto
antigos operarios e _sel'�i
do'res da poderosa ll1dus
frià, refletindo; tambem,
sóbre todo Ó operaúado do
municipio qúe já não sente

aquela 'antiga segurança.
Medida tão drástica e de tãq grande repercussão, deve ter'

sido ordenada à revelí:a do Presidente Vargas. Ninguem poderá ne.

"gllr à,Getulio Vargas, mesmo os que o combateram guanJo for'l do

regi.me Co.nstitucional, o é,lsaendrado espirito ,"ocial, a pl'encupação ÇOl;IS
tante de defender e dar g;J:raril ias aos trabalhactores do Brasil. � 111-

concebivel, porisso, é verdadeirament� inacreclitavel que o PlTslden--

te Vargas tenha conhecimento de que a Superintendência das Em

prezas Incorporadas esteja ordenando tão injustas despedidas.
,S. Excia., por certo, a'o 'tomar .ccnhecimento do assunto,. di

ligenciará no sentido de que não sejam efetuadas novas despeddas
e de que' sejam recondilzido!i e, indenizados aqueles já lançados ao

desemprego. .

'

'

"Correio do Norte" noti.ciando o fato para conhecimento pú
blico, expressa sua confia�'ça em providencias urgentes da Presidên
cia da Repu,blica e ma'nifesta: sua iWistritac solidariedade aqueles 111-

just�çados trabalhador�sl
'

GETULIO VARGAS

a esperança dqs trabalhadores

� 11'1

�ssQçiaç,ãjo- Rural de Canoinh,as
, Chamamos ,a ateução dos senlwre" 8ssociddo3 para o r:diH,( ,

da 'Diretoria do Fomeilto_ Agricol», pilblk,Hio ii pOI!:nfl 4 _:_1t1 '�Iárif).
Oficial do E�tado n° 4.512, ele 2 de (;ulubfv de 1951. respeito ao

plano dê revellda de nlaq�iiuátiu agrieola pei(l Minis.tério da, Ag!icu!
tUra, Do edita! em ap!'eçô

-

c!lllsLa Hão só uma relação do" lllaquwano
dlsponiveh tanibem, {I t>reçõ de cada 1Illidade..

SeguIIQo o plaflo �Je revorH�a,' Og lavradtl!'"i'g inscritos no Ser

viço de Estatística da prodl}çí1.o poderão ::,dquirir 'alé- Cr$ 200.00Q,00'
(DUZENTOS NlfL CRElZElROS) de máquinas agrícolas _(t.rat.ores

"' d� diversos t.ipo�, aJ;ados, 1!:rfld�l!l e1{l:) pfw'I'paga!'Pcllto em 4, ·àno$_, à

preço de fabrica, juro': 'cle í% ãllt1a��.
_

.

>

", Os intoressados no plano de reveona ou ern ,- conhecer a: r�-
la�ão do mai111inário e os pi'�Ç(lS poderão obter c(JOlpletºs esc!arecl
nJeotos junto a Secçã{, de l"OtllCllto �gric?la:..; em Florianópolis, ou,

llbsta cidade. junto ao Presidellte da Âssocraçao R��ral.
Calloillhas:, 13 de Qutnbl'O d.� .1951.
Amido CHmeirô ne Cál'valho " Pr.esideri1.e -'

Walmor A. Furtado Secreládó 3x148.

-MANDADO· DE-
,

SEGURANÇA

pelo - Legislativo as

vereadores pessedistas .Olívério
Côrte �-e - Drausio 'Cunha

pretensões dos
Vieira.

É do conhecimento público O veto foi submetido fi vota-
haver, a bancada pessedísta. à ção, recentemente, sendo açeíto
Assembleia .Legislativa, apre- pela maioria parlamentar que
sentado, mezes atraz; 'projeto "se não deixou levar pelas ma-

, de lei que uma vez aprovado nobras dos- deputados pessedís
asseguraria a permanência dos tas.
funcíonartos estaduais' €Jeitos '

As demais decisões -da As-
vereadores nos respectivos mu- sembléía, aquelas contrarias ao
nicipios. Segundo tal projeto os

ponto' de vista do Governo e
senhores Olivério Corte e Drau-
sío Cunha não poderiam ser

ao interesse publico, foram de-

removidos de Canoinhas en-
mocraticas, certas. A presente,
que eontraríou Q pensament-s e

quanto durassem seus mandatos
as intenções do Partido Social

I
eletivos.

-, Democrático, foi ante-dernccrá-
, O projeto em referencia, de- tica , faeíste ... absurda ... :

I pois de aprovado pela .Assem-iI. -- _- _

, biéia foi vetado pelo. Governa- 'M
- ., I

, dor, que concordou em assegu- aquinário .

I-rar
aos Vereadores funcionários

· estaduais, durante o periodo das' em profusão
I
sessões o afastamento do carga

·

sem prejui:;:;o dos. vencime-ntos.

"

DE TORES BARRAS'
Baile Beneficente
o Grémio das Margarídas

está programando para o dia
27 deste, um Baile em seu be

,'l1eficio e que terá Iogar rios sa,

L lÕt:� da Socif'dâd� União Ope
I rarta, naquela noite.

.

Pelos preparativos e, anima
ção de sua Diretoria, 'Promete'
uma noitada de .encantamentos.

16 de outubro de 1951.

Isaac, Seleme

'\

A Associação Rural de Canoi
nhas recebeu. na semana transa"

ta, do Serviço d� Fomento da
Produção Agrícola, mais o seguiu-
te maquinário: r

2 arados "Cockschutt", dê 1 .

.

disco, para tração 'animal; ,

1 grade "Cocksehut";" de 20
discos, para tração animal;

1 terraceadora (plaina) "Cater
pilar", .para trator ..
Aludido maquinár!o, que já se

encontra nesta cidade, depois de
montado será cedido por impres
timo gratuito, à praso certo, aos

. senhores 'associados da Rural.
Os interessados na obtenção

dos aràdos e grade-ora reéebídôs,
deverão dirigir-se à Asseoiação
Rural.

Minha Senhora!
Não se preocupe com o

modelo dê -seu futuro
vestido

E-�fe c e

Conforme informações cece
bidas de Florianópolis, o Tri
bunal de Justiça confirmou a

decisão do Juizo local que con

cedeu. mandado de segurança
Impetrado pejo Iuricicnárto mu
nicípàl sr. Ney Pacheco. ,

O mesmo Iunciónârio, que
f�i _posto em dísponibhidade
com. Vet;lêjmE::ntos prop()l:ciontis
ao tempo. de serviço, pleiteia,
ago}'?, em !;lOVO mandado de

segurança, o.pagamento de ven

cimentos integrais. Sim senhores,
íntegraís, co stituindo pesado

. ônus ao munfcípio, GANHAN
DO SEM 'l'RABALHAR. ao' con
trário de outros que TRABA
LH6M SEM GANHAR. ','

,
0''' tempos; ó costumes!

81:.-1TILI14
Canoinhas, 20 de setembro de 1951

Illljo�. Senhores
,

Diret<ül'es da- "ATALA1A"
Companbia de Seguros Gerais

CURITIBA' - Pr.-
Senhores Diretores:
Na qualidade de proprietário

dos barbaquás "Parado" e "Eu
ntlziihada", ediíioadoss neste HIU-

, nicipio e sinistrados em ju lho Ju
corrent.e 8110, cllllípro o grat.o de
ver de comubicor·!hcs aue nebl;;)
-dal"� por it.lt�rllJédio do 'seu SIID
agen'Le. locul, ,sr, J()�é Àllage, re

. ceúr 'aS"Ímplitt.ancias de Cr:$ . -.

� 51.n21�"l(l � fi �r:$ 5�.26�19tO pàra_
cobertura dAS IJ1domzaçoes a {lue
tive clireito. ,

Vale assinnlar'" ríesta oportuni
dade, para couhf'cirnelíto públ.jc,lJ,
que à houcstidade dessa Ol'ganl
,znção, devo O recebimento da in"
der;ização pêlo illcewlio do bar
baquá "}'arado" do qual a iu
cOlllparavd "ATALA IA" ap{�!las
bavia .recebidõ a pruposta d,: se

guro,- B. -indepelldelllemente de

pagamento .de premio (J de rece·

bÍJnellto de apolice, ainda assim,
essa Compauhia chamou a si a res
ponsabilidade pelo risco e, prOll
t.8lilent.e, efet.uou o pagamento da

'.

illdenização correspondente.
- A til udes como essa, senhores
Diretores, elevam !linda mais, si
é (JRe i';\so é possivd, o eOI!Gcito
deesa Cornj.laupia genuinamente I
llos�a.

.

' IÉ dt} ressaltar-se, tambmn, à

1 rapidél com que se houve a crrf
'

. -presa para o pagamonto das in
dt.nÍ!.ações sobt'cporH!o-se ás de"_
lIlarches hllfoérúlicás afim de iq-,
Jeníz:ú"mc no metlor cspaço' de
tempo, , ,

l\camad'1 como e_$tou, esse fat.o,
cóiífesS'o-lhes, foi para o meu éd-,
tado cltf saudEi Um lenitivo in
com paI'� velo
:

Expressando. por seu interrfle
dio, a minha gratidão, expresso-a
-ã Direção·, funcionários, stlb-agen
tcs ,i7 à -Itodos os seus aclonÍgtas.' -

QTeianl-rne,. serihqres _Dirótore's,
amigu ;étcrnaméote' grAto a eíl'sa

seguradora e, em' pá rticu lar, à es

sa djre.ção,
Stnceramente,
RUDOLFO,ZIPPERER y"

P. S. - Autorizo'::'lhes fazerem
destll: -o uso que lhes t!ollviét._

Faleceu a 17 do corrente,
quarta feira, o estimado cida-

·

dão sr. Issac Selerne, pertencen
te a tradicional família conter-
rânes, -

�

Natural do Libâ'no, Ô sr Isaac
.Selerne veio 'para o nosso pais
quando ainda muito-jovem, em

companhia de seus pais Ellias
e Cafa Seleme. Por' volta de
191.5 fixou residencia nesta ci
daàe, como fizérflm tambem
seus' p8is e irmãos.
Dedicados ao comércio, cons

tituiram uma das mais prospe-
· ras e poderosas ôrgaHizuções'
comerciais do no:o:so município,
ao' tempo do ciclo et'vateiro.
Isaac Seleme, em cOl1sequen-

·

cia de um colapso financeiro,
v1lirna de tremendo abalo, anos
atraz foi acometido dE' um der
raine cerebral sófrendo desde
então de paralisia.
Homem de fibra inquebran

tavel, éi.lfrentou a bori'àsC;.l e

saiu vitorioso. Auxilíado pela
sua dedicada companheira, cer
cado do conforto de SU,8 velha
mãe e de seus devotados irmãos
chegou ao fim da jotnada dei
x::lI1do seus. filhos c'rescidos e

·

educados, cidadãos - prE'stantes
e uteis a Patria.
Era; senA duvida, um conter

râneo no�so. Filho de Patria
distante adotou a nossa cidade
como' sua. cidade natal. Aqui
constituiu família, aqui nasceram
seus filhos, aqui viveu durante
mais de trinta anos�

O. extinto deixl:l viuva a
.

ex
ma. sra. Julieta A. Seleme e os

�eguintes filhos: Seleme Isaac
Seleme, bancário; Sady Seleme_
comerciaria; Salua Seleme, pro
fessora normalista; Jamil Sele
me, comerciário,' residente em

-

Curitiba e Q jovem José. Era,
iril)ão dOS senhóre51 Joao e,An
tonio Seleme e da viuvá Chams
Selrme Sahar.

O oBssamento do estimado
cida-dã'o- foi TÍ'lI:lito setüido, sendo
muito concorrido o seu sepul�
ta'mento.

Apresentamos sentidos pêsa
mes à familia do extinto, à sqa
dedicada companheira, aos -seus
fiihos e irmãos, à sua desolada
mãe:

I

I
I tem sempre os ultimas

r modslos', expostos na,

I CASA ERLITA

TRADICIONAL
FESTA -R'ÉLIGIOSA

Promóvida pelas festeir'as
An-adir Santos, Jamile Uba, Pe
lagia Kot, Lia Prohmann, Mar
tiniana Sava, Palmira Ferreira
Martins, Gef,lOVeVa Horski, UtU
l'Ícy MichaI.ski, Terezinha. r-{Qvi
cki, e Regina Euko, realiza-se
amanhã, 21 de outubro, (el'p. 'rres
Barras, a- tradicional Festa de
��l)ta Tere�inha ,do Menino Je.-
'sus. ',", -

_
.

Do bem: ��âbdrado progr�ma
consta a c!'?l��ração de San�as
Missas as 8 e 10 horas e pro
cissão:ás 15 lÍoras, alem de chur
rasco, bebidas, cafÉ!, doces, etc.

O produto dá festa reverterá
em. favor das obras do nova I

greja' send9 de�sperar-se, poX;
tanto, decjdiqa colaboração de
tod.o's ('s çan.9inhenses.

'Motor 'á venda
j

,

Vende-se um motor
elétrico co,m' 4 -' H, P.

Ver e tratar cOql"
Fra.ncisco -Komochena

PIN.'JOR
Executa', qualquer serviço

com perf-eição a preços mó
dicos.

WALTER'WITT

CaIIlP� ,.d" Agua Verde

PARA SEUS, ANUNCIOS?

"Correi'o ao· Norte"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREJO DO NORT.E
�----- -----------------------------------------------------------------_.--�------------�-------------------------------�-----------
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I

Côdígo'
geral' r r i c re »

011 1
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 27 3

1112
1 22 4.
1 23 4
1 24 1

6 12':0
6-14 O
6.20 O
6 210
(> 22 O

RECEITA ORDINARIA
Tributaria
a) Impostos

Imposto Territorial
Imposto Predial

,

.

Imposto sobre Iudustrlas e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões'

b) Taxas
Taxa Bodoviaría
Taxas e Custas Judiciâras e Emolomentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpesa Publica

PATRIMONIAL

.
" SOMA CTJ .

SALDO DISPONIVEL DO EXERCICIO DE 1950

11.764,20
90,00

5.538,90
240,00

809.580,00

4.208,4.0

.

2.758,00
120,00

532.074,40

15.972,60
90,00

8.296,90
360,00

1.341.654,40
31.751,90
-

1.373.406;30

Albino R. Budant
Canoínhás, 31 de Junho de '1951

Benedito Terézio de Carvalho Junior.
Contador ' Prefeito

Balanceté : da Despesa Or�amentMlil relereate ao mês de Junho de 1951'

Código
local ·T t u los

O'
O O
O er
O 01 1
O 02
O 02 1
O 03
()'03 1
O 04
e 04 '1
O 04 2
O 04: 3.
O 2
() 20
Ô 20 1,
'O 20 2
Ó 20 3
ó- 23'

, P 23 I'
O 24
·0 24 ,1
(y-242

O 24-3
O 24-4'

U· 4
O 40
O 40' r
O 40 2
O 43

.

O 43 1
0,43 2·
O 44
O 44 1
O 44.2
O 44 3
O 44 4,
O 44 5
0,7
O 70
,O �O 1
O 70 2

"0 70 3
O 70 4
O 13
O.73-,__1
O 74
O 74 l
O 74 2

Administraç�o Geral
LEGISLATIVO· CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel
Gratificação ao axiliar de Secretaria da Camara
Material permanente �'

Aquisição de móveis, uteusilios, etc.
Material de consumo.

,

Material de expediente, livros, etc.

Despesas -diversas
Serviço postal, telegráfico e telefónico
Assinatura de' orgãos oficiais, etc.

Ajuda de custo aos Vereadores
.

EXECUTIVO-GOVER�NO .

Pessoal fixo
SusbsiiHo �o Prefeito
Hepreseutação ao Prefeito
Ilepreseljhçãtl aos Iutendêutes Distrituis não exatores
Material' de 'consumo , !"

Aqúisiç§ô de 'Combustivel para automovel
Despesas, diversas
Custeio' de veiculos, moveis e utensílios
Depesas de transporte. do Prefeito, quando em viagem
administI'ativ;a: .

.' '.. '

Diarias ao Prefeito quando a scrvíço fora do município
Diarias aos Iritendêntés Distritais qunudo em serviço

,

no. h�Úírior', '

_ .
_

. ADl\HNISTHAÇAO SUPEHIOH
Pessoal fixo

'
.

Secretario - Padrão Z3
Auxiliar 'de Secretaria - Padrão R
Material de consumo

.

Ccuseryação demevcis e utensilios
Impressos e material de: expediente
Despeas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
TelefOnes ' ,

Publib-ação do expediente
Ass-inaturas de lDrnais oficiais

, SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZÀDOS
Pessoal fixo
C(mtad�':':_ P�drão Z2
Dois Escriturarios - Padrão U
Auxiliar da Agencia Municipal de Estatistica - Padrão R
Agente Florestal - Padrão T
Material de consumo

Livros e, ,impr�ssos
Despesas diversas,

. Despesas de trauspOl te de funcionarios quando em serviço
'Dial'Ías a fu,ncionario� em viagem a serviço.,

A· tran�portar

"

1·

'. '.

1.10D,oo

225,70

200,00

, 9u,50

, 17.900,00

500.00
Looo.oo

850,00

8:50,00

3.400,00
1.30o,oC)

390,00
84,00

62.50
77,�0

332,80
800,00

'.

1.600,00
3.5qo,00
900,00

\

1�1oo,oo
•

'

"1
•

130,00
.

35.5Q7,20,

1.300,00

364,50

225,70

17,900,00

10.20'0,00
'4.200,00
2.601),00

366,00,

Irmãos Baitnik
PREfEITURA MUNI(�PA.L : DE CAtv.lOIN�-IAS

Balancete' :da 'Ieceit. Orçamentárlil' referente so mês de Junho de 1951

1.200.00
'1.000,00

:�.o6o,oo

15'.193.40
.4,100"óo <

565.00
2.359,00

343,50
400,50

2.329,60
4,.800,00

1f" 80,00

,

10.400100
,2J,8qO,oo
5.800,00
l,oóo;óo

3432,50

===========;==o==============oo?, .=""�.=�-_.-_.�

A maior casa de Calçados .da cidade
, ./. '

Roupas Feitas

Malas Chapeus

Perfumaria .Armarínhos

Artefatos de couros .etc .

Futebol e todos os artigos para Esportes

Os melhores preces

Sombrinhas

Bolas de

Guarda. Chuvas

Marmoraria S. C4flos Uda.
Instalada a nua C@1. :U!':mqqer

que 25, nesta cidade, coutando
com o acumulo de seus serviços
para os dias de Finados, convida
seus fregueses em geral à assegu
rarem 'seus pedidos de ar�igos de
sua fabricação como: monumen
tos, jazigos, placas, letreiros de
metal, niquelados e bronse fun
dido, estatuas, etc .

Outrossim avisa que se encerre

ga de renovar meuumcutos e pin
turas a cal e olco a08 mesmos.

101x4

2 01 O Renda Imobiliária
2 Q2 .0 Renda de- Capitais

RECEITAS DIVEHSA S
4 12 O Beeeita d� Cemitérios ,

.

4 13 O Quota-parte imposto Federal sobre combustíveis e
�.."

brificantes -

4 !4t·O .

" Quot8"parte imposto Federal sobre a renda,
. 4 U O Qtiotitprev,Ísta, no art. 2p -da Constituição Federal
., 16 O' Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA .EXTRAORDINAIUA
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

Asti99s de vi�TO õ preços
f0DOmenálmente

' r"
.

,baratos
Casa Erlita

�- .....---......._--

4ntf35Ufuel á
. Veudà,

Ford :51 'c(un freios Iri �
dráulicos, em pede'rio es

fado - pneus anti.:derra-.
pautes novos.

Preço de ocasião. ,/

Tratar com Ary Hauffe
,

Fone 25.1. 143x3

. '�A ,V (5 {} ., s

_. ,,1.. "

:-o< -r �r,_" .::Ç' .�� A
>:

Proíbo 't�rmin�nte-rriente; (l.
transito e caçadas no meu ter
reno situado em Palrnital prin
cip-ilmente nas terras de plan
ta entre a Laranjeira e Río.Pal
mitsl. ' '�l',

Aos transgressores usarei das

prerrogativas da Lei.

.Io.',é Chubel 3x
Palmítal, Outubro de 1951.

-------�----.-------------------

,.,

Tem bom gosto?
"��m··e f!�..f.(l{ u �u V<:.dlA�

16-P

Bananas, tanto no verão co-

mo no inverno

A� 'rnelhores só na

CaSEl Sezefredo
; de Siegfried Olsen
Vendas por atacado e varejo
Preços sem concurrencia

Revendedor das afamadas sementes
da firma Dierbergel' Agro - Comercial

Ltda. de São Paulo 22-P

V"-drOs:"
T,oda' Especi'€, qualquer

comprimento; largura.. ou

gro,Ssura .

Preços sem çoncorrencia
,,�

-

.,

so na

5'08,50 . .' .

d,Vidl'açariaCanóinhasLt a
�

122.123,20
.

Fon� 277

COMPRA E VENDA
O.E, IMOVEIS
Anexo ao escritório de

advocacia do Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a:"
cha-se instalado um Depar
tamento. Imobiliário, que
mediante módica comissão,
encarrega-se da aquisição e

da venda de imóveis nêste

município, como também de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de lotes a prestações.

. Desejando vender ou com
prar um imóvel, dirija-se ao

escritório do Dr. Aroldo Caro

na' .: neiro de Carvalho que des
de já oferece à venda lotes
e chacaras na florescente
Vila de Rio das Antas.

Rua VidaI Ramos
Fone, 119 - Caixa Postal, 94
Canoinhas -

- Santa Catarina

Aviso aos Criadores

Molduras:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

. VidrôçiHia Cenolnhes Ltda.

Aviso aos criadores 6 demais
pessoas interessadas que no Pôstc
de Vigilancia .Sanitaria 1\nimal;
encontram-se diversos produtos
de uso Veterinário, para revenda

. aos- criadores, pelo preço oficial
do Ministério da Agricultura.
Entre outros .. O Pôsto esta ven-

- dcudo os s-guint.es produtos;
.

.
Vacina Cristal Violeta dose'

Cr$ 3,00, vacina cio Carbuneulo
Sintomático dose

. 0,25, vacina
c/o Carbunculo Hemático dose
0,25 vacina ela Cólera Aviária
dose 0,10, vacina c/a Batedeira
dose 9.70, vacina c/o Pneumo-En
ll'I;�tc dos Dezerros dose 0,40,
vacina Antipiogeua dose 3,20,
soro c le

'

Pcneumonia Enzootica
dos suinos ampola 14,00 soro c/a
Pneumo ,ElILerite dos. bezerros
ampola 7,50, soro c/o Carotilho
ampola 7,5.0, Fenotiasina (contra
vermes, em geral) quilo 43,00, Vi
dros para seringas de 20 cc 4,50
Agulhas veterinárias com roscà
5.00, Agulhas' veterinárias sim
ples 4,00 Bibe-Tox .(contra her
nes e bicheiras) lata 22,00 Ant!�
morbina ( fortificaute )

.

ampola
4,20, oleo' canforado ampola de 20
cc 6,50. ,Sanacólos (contia cólicas:)
ampola 5.50, carr&pati>cicla Gdvião
(contra cararpatoB e Sarnas) lata
de_ um litro 21.00, Bactexiofago
cIo Garótilbô ampola 5,00. •

"

Alem destes, muitos outros pro
dutos poderão ser encontrados
no Po�t,o, para revenda aos erra
ôores.

Canoinhas., li de Outubro de
1951.
Paulo Knaben- oa Si1vr�ira,

EÜ(l{ureg<ldo _do Pôsto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f: Banco Ind. -e (orn. de-Sta. (at5rina Sl.� i�
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!! Matriz: ITÃJ i\t ' ) Enderêço" telegráfico: « I N C O» ii
9 �
..

r'
..

fi axas de DepjsitQS" !i
li -

com� fiE t;1uUINm� CUlH;s O r:�zn: !�
i: A Dísposição 2%a. a. Com aviso de 30 áias 4%9. a. i!
ii' Limitada -

'_ 3%a. á. "," "60 "4Y9%a. a.. U
!! Pártícular '- , 4%a. a. I" !'.," 90 " 5%3. a.. ii
ii Límítade Especial 4��%a>a. '

" " " ] 20 " 5%%a. a ,Ei
:: " " 01····
:: ,"

1 ano 610a.8. :;

ii : DEPOSITo.S POPULARES. (5-0/0 ii
n Agenciá nesta cidade à !?raçaLallrú Müller, esq.R. Major Vieira 55
" "'"
-

- -
II
Ab .'

'

.'

1/1
..

h I !:

5' ..
'

ra uma cont-a no f!CO' e pague com c .equei �i
•• '. P.

_...� ..�. ,.,.._.,,�=��.,.,,-- ,""","' -·,A'· .•.• \'l&
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Indicador Proflsslonà!
=='==�============="-=====

-'

� m�j _� �� ���4�-���� �_ '

,

-

_"_', --iDr. Arolde Carneirb dEt i'G·ârva�hb
'. AOVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advoga'd'Q!1 do 'Bl·a�il. '$ecçâ(l do.
,

, Estado de Santa' Catariná, sob Ut):' .360)
. � •

.':,.
-

�
-

.

.

',� ',:,� "
. -;;:, , ..

Inventários, cobranç�s, �contrat6s e 'outras' causas,'
.

civei� e corperciais; pireito industri��l e, 199islação, do
trabalho -, Naturálisações e titulos declarutodos ..

. Caus!lS Criminais:
' J

Escritório e residenC!3:
Rua Vidàl i�amos Ca;nô.inhas S. C.

'

_-"'�

Advogado
Eseritorio e residencia

1hua Coronel Albuquerque s/n - Fone 2Ó5 .

Canoinhas S. Catarina
' ..

_.�---

Bazp_r TerEtsi tlha
Rua Paula Pereira s/n .,..-' Teldone 277 - Caixa Postal 125

'CANOINHAS SANTA CAT.�RIl';A

�m presentes ou brinquedos não perca seu tempo.
Procure' a nossa casa, Estok permanente.

Preços da Fabrica.lO-P
,

, ����1��l".;'����,�!t.i'.��
-

, e
, REN- f'J ER·,c Fcn.?, 2'/8 -�

tõj.
�-.... .1. -".:;.. 't

,.
_

'""" . ..� , �

I::..·m,·.
{

t .;7:�, ''lJi.�" ��'� r.;,",� tr� .T:�", ��, §Q
.

lI.1i..ll. �-./ ��&:� k.. Jj. �...
I> ��J'$":&.6.-4 � �!.:lb�;p- t--3;

i
Aclla-:s'e ín.slalada J1C' Pred10 dI, ('ia. 1'e- I

lefonica, a Agencia l<Elv lvEI�, que C'Ot1-
•.

feçjona sob meáida trajes para honlens e

senhoras. ;: FornfOcech;.ra '(f§,:; 'àfiiif(alf;j,ç ca'.::·
:pas II)EAL, (JRll{LVJ'AI:e,ORIGiLVAL.
Palas, de lã e gorgura<).

'Puro linho R<EN,J-,,{ ER em te;.�os e 'm�� �I
,tros, para roupa de homens e- senhoras, )1

.
-,'. �

em todas as coros, estampado e fiso. 5
Ilcupas ds ouro lã .' Unh() desde 600 cruzeill1S.1
����,:,_����_"íWA!liDlB

!

I
I

o concurrente que tiver . a' I
SU'l proposta aceita, gozará 'de' ri
isenção de impos tos municipais :::::::::=============================�=================ª
referentes ao serviço, por dois.
(2) 'anos, desde que assine um ·�_Ol2�""�_� l!õIlIl_••BlIii...d_"{."''''''.'''.,III,IIBI!!!
termo de compromisso na S:=.. .- 6

.

;' "

cretaria da Prefeitura Munici- � � � � �''Ç' iNi I :Il':l

pal, se obi igandó '!'\ transportar
" '.�.'.' ,n JV�! bli�,�

t itai t d ,.

I
t� �fj ��J��'� � I !fi �jgra .ut arnen .e ca: averes (�e m- ,',.; �Hg t�", 11 ià ,2 'I;S �.;:!.4','-i}-.. � f.:LlI � �.�:at."

dige ntes, cujos caixões forem �,fornecidos pela Prefeitura. - D' 't' íb '.:l d 'f' à " ;. hõ
. �

IS n UluOT OS a ama OS camm O�S:
Deve rá tarnbern apresentar ,

relação especificada de "preços i', iv.Ü�r(edes B{;nz - RetlaUlt .. Federalde serviços, por detalhes, para
_aprovação pelo Prefeito

Muni-,
Âutomnveis i�ier(edes Benz e· D:'K_.WL.cípal.

T ' "" U Á �.O'M
"

I':
.

nE ÀJ Â ULTOs pretendentes ao serviço' tretores ;JJ4i� �.j A\J e. ,n ri�' .'

��:t�:O�t!P��s:����sd�:�h��'��
.

,

: Itlotores Estádon'àrios
'

e" (on'Juníos .e·"
e lacrados, satisfazendo os se·

• �

� • .....
.

Â
... .

Iguintes requisitos:
.' ietrKOS ,_' reçd�S e' cessonos' em 'gera.

na�iceírJrova de idoneidade fi-
-. O fie I r� A S M: (A H leAS

2 - quitação militar e esco

lar do propmlente :

3 - certidão negativa ,de de:.
bito do proponente perante #ts

Fazendas. Federd, Es'taducl, e
Municipal.

.

4 - prova de haver o pro
ponente depositado na Tesou
raria Municipal a titulo de cau
ção, a importancia de Cr$ ....
1.1100,00 (mil cruzeiros);

5
.

.,.... prazo para o inicio da
exploração qo serviço.

Os concorrentes que não tive
rem suas propo:ôtas aceitas, le
vantarão a importancia cHucio
nada na Tesouraria Municipal,
deVendo, o' vencedfJr, assinar o

contí-ato pura execugão dos .ser"
viços, contrato esse que esp(:
cificàrâ as garantias �·eciprocas.
A Prefeitura, atendendo aos

interesses coletivo:>, reserva-se

o direito de não aceitar ne
nhuma das propostas aplesen
tadas, desde que assim entenda
convenientemente.

E para que chegue ao conhe
cimento de todL's, passo o :pre
sente, que .será afixado no lo
cal de costume e publicado por
duas vezes no jornlll "Correio
do Norte", que publica o expe
diente da Prefeitura.
Dado e passado nesta. cidade,

de Canoinhas, aos 5 dias de ou
tubro de lD51. Eu, Moacir J.
LeIl19S, Inspetor Escolar n;?spon-'
dendo pelo expeaknt� da Se-'
cre tm:ia .

E·I)·,:·I T··A·,'L
\.

Coneurrencía publica para -a -ex
ploração do Serviço Funerário. '

De ordem dó sr, Prefeito'Mu
nicipal e de acordo com a léi
1 �3 de 3 de setembro de 1951',
torno publico achar-se aberta
nesta Secretaria, pelo prazo de

,

15 (quinze) dias, contados desta
data, concurrencía publicatpara
a . exploração do Servieo Fune
rárío .nesta cidade, desde a ar

mação de carnara ardente .na
casa onde ocorrer o obito e for
solicitada, confeccão do caixão '

funebue e o' seu 'transporte ao

cemitério em carro aprõpríado
conforme mode-lo e caracteris
tícas aprovadas pelo Preféito'
Munícipal,

Moacir J. Lemos

Insp. Esc. Resp. Exp., Sec.

Em sua' casa existem

vidraças .quebrada:s?
, Disque para fone 271 e a

Vidraçaria Çalloinhas J.,tda. a
.tenderá com.prazer à dO,miciHo.

r; .-:"

. Doenças.dos-01RÓS:OUVI�
. _ .

- "

_ DOS,NARIZeGARGAN'TA
DR. ANTONIO SA-LIBA

,,-
'

- t·
-

Senhores Viãjan'tes!
" ;F-açam seus almoços, em

Rio �Negro. no pemto de pa
tadá dos ofiibus e sirváÍn
se do Restaurante f�tchow.

MEDICO
Com cursos de" especialização nos

c. Ho�pitais
de Buenos Aires, Repúbltca A,rgentiI?-a'

Receita óculos - 'I'ratarnerrto -rnodenno- das rerri
tes e sinusites - Operações' das, .airrigdalâs por

processo moderrio - Operações em geral, .'
dentro.

-

da es��cialidade exclus;yaWçPt�.
'

.; .

.uürá m�!I!la� �rn �ofl1lÍn��a, O� m. á �o ,ue Jó,�m�m ' no
-

���rlf�l
�Á�l� �RUI,' o�s 8 á� 11 C nas 1�' �� 11 noras.

�ua P. f'ereira, 16 � Ielegr.: Serm,ât) ... fone, 179
1

I (A�OI�sHt�S- � ,(BilB Postal, 12, . S.t<L (ê!arina
,;
-�������

.
,. � , ....

li'
I
i
I �

[' Avisa sua distinta frcguesi.a,' que mudou-'
se com o Bar para prédio proprio,' onde funcio-

i
nou o p�mto ChiF.

_-,
'

.

Com novas instalações, mesas' novas de
Snooker e um perfeito serviço de bar.'

Aguarda sua visita .. �
,

Canoinhas, Setembro· de 1951.

SCHREIBER
Um variado sortimento, d� mercad�rias, por pre

ços ao alcanoe dé tódos '

'

.. ._, _-,.. ,...',
"

, T' ,

..

I'
-- _,-

"..-.-.�
---��,._----

I Veja na exposição uma seleção de pr.ésentes
e brinquedos para' NÁtal. ' 30-P

�[��.. 'wc .,.- !;$! rrm

Atenção, -Srs. Agri'ctiltoresI
Moderni�em a 'sua lla�oura adquirindv �s' afamados tratorf'�

e implementos agl'icolas FORD e FORDSON.
Disponho pfll�a pronta entrega dos seguiptes tipus: .

FQRD (americano) equipado c/pneus. . . 'Cr$ 47.500,00
FORDSQN (inglês) equipano ,c/rodas d� ferro Cr$ 39.ooó,oo .

F j�CILlTAM-SE OS PAGA'-r\Íl'�NT'ÓS 'i'
.

Eniliu.'w Abrtío �kl�'1'l'e- : i�,'
"

Revendedor FORD

"-FITÂS DUftEX'? �

Impressora Ouro Ver'de '�tda.

I
I

�--------------------------------------�----------------�----------�------�--------------------------------�
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..

,Mofoniveladora já
.nêo, é. .eigumenic

� ,
.

'Corria ° mês d&-ag�o de 1�5'O. Plena campanha polití
ea, Numa tarde ensolarada e poeirenta espoucam foguetes nas

proximidades da Pr@f«tura. Por toda a parte ouvia-se a mesma
.

pergunta: terá chegado ° Nereu? Ou -será o Governador Aderbal
na sua primeira visitá s Canoinhas? Algum comido?

.
' "- ,.

, Pouco depois esclareceu-se a situação. Nem Ne:reu, nem
comícios. Tão pouco Aderbal que governador jamais visitou Ca-
noinhas.

. '

Tratava-se. dé 'uma personalidade política .de relevo, imo

portada dos Estados Unidos para "decidir a parada" e derrotar
a UDENILDA. Era, I!.Etda ,mais nada menos qU€ a POSSANTE
motoniveladora "Ad'áms" 512, com onze mil quilos. '

. Seguiu-se uma ligeira demonstração pelas ruas da cida
de. O "seu" Prefeito, em pêssôa, guindou-se â cabine da máqui
na e deu um giro pela cidade, exibindo o presente "dele" à Ca
noinhas. Depois houve churrascos e comicios e a' "Adams" em
brenhou-se pelo interior com as honras de ser "o maior eleitor
do P_SD". Dízem que seu -Orty fez comicios da cabine.

O capitulo final é' de todos conhecido. Mesmo com a ';A
dams" o PSD foi derrotado. O povo não queria politica, exigia
realizações. A motoniveladora- não fora adquirida para melhorar
as es�radas, mas para fabricar votos. r'

Se a preocupação da situação então dominante fosse bem
admínístrar, 'é claro que a índispensavel motoniveladora 'teria
sido adquirida muito antes. Não quando já se expira�a o _manqato.

Eleito o sr. Benedito T. de Carvalho, inicialmente fo.i
combatido por maltratar a "possante", sujeitando-a ao. regime
absurdo de 10 e 12 horas de trabalho dtaríarnente.

.>

.
Os derrotados não se conformavam, com a entrega da

máquina a outro Prefeito que não o honrado 'sr. Francisco Fuck.
,

Gom este introito, -pretendemos transmitir; aos nossos
, leitores e a 'todo o município, grata noticia. É que ',0 sr. Behedi
to Terézio de Carvalho, honraqo Prefeito Municípal, adquiriu,
recentemente, uma' motoníveladoi a marca"Adams" 612, pesando
'cerca de -treze mil quilos, pela elevada s�ma de QV,,L\THOCEN
TOS E CINCONTA MIL CRUZE1RGS. Adeantadamente a mu-·

nícípalídade pagou Cr$ 150.000,00, devendo' pagar Cr$ 100.000,00
no rnes -de novembro, 'mediante a entrega 'da máquina. O saldo
de Ci�$ 2nn.Mo,00 Qeverá ser pago até março de 1952. .'

.'

Até fins de ,no'vembro dever:á chegar a "Adams" a Ga
noinQas, sijencíosarr.ente, Sem fogUetes e nem comícios e desti
nada, exc1usivamênte, � ,abrir rUas e melhorar ou cOl1str�ir estl'ada.s.

Vêem por aí os nossos conterraneos, qu� motoniveladora
já não constitue argumento politico.

AGRADECIMENTO
-
- ]\1i.ssa

..

Viú'va IS3.lac Seleme e· fil�os, profundamente
,co�sternados pelo falecimento de seu querido e ines

quécivel esposo e pai, vem· por nos,so intermédio a-'
gradecer comovidos as m�nifestaççks- de amizade de

quantos os confortaram no -doloroso transe e convi
dar os parentes e amigos' paFa a l.\lissa de' 7' dia que
será �ezada em sufrágio de

-

sua alma, quart�-feira,
24 do corrente, �s 7,30 horas, na'Matriz HCristo Rei".

, ,

_ ,Canoinhas, Outubro de 1951.

E r.no1du rações!
Quadros Santos; ,serviço

.perfeito e garantido.
só n�

Vid�açafia Ca:noilihas l tda·.

.�,. ',:. ,.(olJbkce.'Õ- _v[nho';"_'::; ,-;.,,:':
'FRISANít, ·fy,utHrEtf>N4'
�. de,Ii(��{P9i '�Pr:���d_ore�� :;;'.':' :
f)ereíU� ,*Ú p�radar1:,prova_íj�9:o;

Verminóses dos

animais. domésticos
Veterinário J. Quevedo Máia
Sem duvidas, seja para a me

di�lna humana, seja para A me

dicina veterinária, as «vermi
nôses» merecem atenção espe
cial, visto o .alto teor de ínfes
tação . encontrado =em todo o

territorio nacional, seja no ho
mem ou nos animais.

A� vermmôses, ou moderna
mente falado, helmíntóses, é
doença parasitárla interna, cau

sada por' urna' infinidade de

espécies de vérrnes.
\

.Ern geral, as verminoses são
conhecidas por doenças de «lom

brigas>. ou «bichas» .

Todos os animais, boi, cava

lo, carneiro, cabrito, porco, cão,
ou ·aves, são atacados pelos ver

mes, o que vem comprometer
a saude e mesmo a vida dêstes,
com prejuízo para a economia

)ios criadores e fazendeiros.
Ainda, 'de grande irnportan

cia 'é este capitulo - <verminó
ses», pois diversas doenças pa-,
razitárías dos animais são trans
mitidas ao homem, -corno o ca

so da «hidatidóse», da cistícer
cóses» (solitáría), ou da «triquí
lenóse», o que poderá resultai'
a perda da vida da pessoa ata
cada.

A helmintóse é doença pára
sitária que tem como agente
causador diversas espécies de
helmintos (vermes), os quais, a

lojando-se no ,9rganismo dos
animais (em diversos orgãos),
trazem prejuízos para a saude
destes,' seja' pela ação espolia
dora (roubando sangue) seja
pela ação mecânica (excesso de
vermes nos intestinos, no cora

ção, pulmões etc.), ou secretan
do toxinas (venenos), ou ainda,

o 9<.osario
As horas que passei contigo
Roubou-as a saudtide ao temporario
Eu vivo a desfiar amigo,

. As contas ideais deste rosario

Do meu rosário Cada hora é conta
F cada conta .a prece do 111eu ser

Torturada de ausencia, e têm na ponta:
Uma cruz! qu.e;ê a cruz de não te vêr

Lembrança que me queima e me consola·
Oh! Saudade amarga e que translne
De um beijo em cada conta faço esmola
Para aprender a te beijar oh cruz

Aniversaúam "se

HOJE:- Sr. Vendelin Br
hurdt, Sr. José Scsiegel, de
Taunay, Alex Mi'CheL 51·a.
foana, esposa do sr. Zenão
Mazurkeoicz, de Rio dos Par
dos.' Sra Geria, esposa do
sr. Oustavo Maes.

DfA 23:- Sra. Ruth B. Co
Iodei. Hadelaide, !dha do sr.

Henriaue Haas. Menina Re
gina, filha do Dr. Haroldo
Ferreira. Sr. Gustavo Thiem.
Cornelio Francisca, filho do
sr. Henrique Neustaeder.

DIA 24:- Coronel Vidal
Ramos. Sr. Alfredo O. Oar:
cindo. 51'. Eroino Wiese.-

DIA 26:· Srta. Leonor, fi
lha do sr. Carlos Czech.

Nossos parabens.

AMANHÃ:- Menina 0(:'0-
nine, filha do sr. fucy Vare
la, ae Três Barras. Sra. f
de/mira Schramm. Amir fi.
lho do S1'. Jacó Sl'lem.,e. Egf)n
filho do sr, Leo fremido Dr.
João Bayer Filho.

pela ação irritante local (quan
do se fixam nas paredes dos

intestinos), ou' geral (ação ner

vosa).
As verminoses são frequen

tes em tode o terr+tório nacio
nal, ('specialm�nte nos lugares
baixos e umidos e onde falta
asseio e higiene (lugares sujos,

a n i m a i s em promiscuída-
.

de., alimentos e agua em con

ihctQ, com excrementos - fézes
e urina).

:TI: de grande importância pa
ra os fazendeiros o conheci
mente das medidas profilaticas
(conjunto de medidas sanitárias
destinadas a impedir a instala
ção' e propagaçãc de doenças),
bem como de medidas curati

v�s, afim de que, aO Pf!f delas
possam defender seus rebanhos.
As verminoses caracterizam

se por emagrecimento, perda
de apetite, boncopneumonia (in
flamação dos 'bronquios e pul
mões - comum em leitões e ca

chorros novos) e diarreias fre

quentes.
Sempre que um animal apre

sei1-tar tosse, pelo arepiado, cor
rimento ou iT;lilamàção ,dos

olhos, pàrada de ctecimento,
cólicas periódicas, perda de a

petite ou diarreas, deve-se sus..

peitar de' que 'esteja infestado
por vermes.

MEDIDAS PREVENTIVAS:·
Criar animai.s erl1 lugFlres aI:'

tos e ·secos. Evitar a formação
de xarcos e banhados nos cria
douros. FilZer com que os ani
mais tomem agua corrente e

,

que sempre �e aHmentem' ou
bebam em C0XOS onde a agua
e a forragem e�L=j"l-m impossi
biiítudas de contaclo com ex

crementos (fézes e urina).
MEDIDAS CURATIVAS:

Uma das majores desc.obe·
tas <ia quimica veterinária fói,
sem duvi:las, a FENOTIAZINA.

conclue no proximo 'numerO

u
- SUA CASA� EM i'LORIANOPOLIS -

o mt)t�'!J.· () nu'4w' nux.letno
g COttiMleblJd IUJleI do,
efilndo de' flanta Cata/l6na
âe�á iJnaUl)l.I/tado. em 6teve,
Bem IW oo� da Capttal
CalU'lIMtl{}e. dropo:'Ml,o... de:

• fJlta� eDm todo o eon{iJ'tlo
• ólpatúmÍ8nl.o:' luD.lojo�

. '

• Completo� cW 6at
• "ldlmpÚJ :J.a/,ã() de 'tOOe1){Xl{J

,

I

I
o Lus HO:rEL cooceder!!! desllOlitOll ee�· !
,,""i.ta 21lS leOb07H -Ialeotes oOlru!reiai&
portadoPa aIO ear,eir... e"FedIda llJ"i,,",
888ociaçiJ.o de claasel

"aOPRIEOADE DI!

MACHADO A elA S. A.
COMERtlO f AGeNCIAS

Louças, Louças e

mais Louças
só NA

Casá
(PA R A FERIDA"Sl
E c Z E MAS,
INFLÁMAÇOES;

, /.
,

Co o C E I R AS,
FR.IEIRAS,
.E'S P IbÚ-I A 5, ETC.

�=:�==============�.,

�AHcçefS 0.0

! !;OUflG caammo.
M

.
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