
Novas. despedidas na 'Lumbet
Mais 18 chefes de família- toram lançados ao desem

prego -; Eleva-se; a 42 o rrúrneno de despedidos - Cau ....
"sa indignação à população de, fodo' õ Mu:nicípjó' a
descorisideraçâo d� Super.interid€nc.ia (Ias

c

Incorpora-"
eras pelos trabalhadores _ da Lurnber

-

- Providências
do Prefeito' Benedifo 'F�ézio de Carvalho ern defêsa
dos, direitos ,que .asaisfem àqueles

-

.hurnâldes operá
nios - - Telegcamas recebidos da Presidência da Repú-

--
Circula aos sábados. .

.blíca -e do Mi:q.istério Q_O- Trabalho ,_

Fone "BRASIL

t{!Jm-ero 178Sa�t. Catarina, 27 di Outubro de 1951
.�-------�--------�-

AROLQ9 C. C�Ü{VALHO -

GUILHERME VARELA'

CANOln;tHAS
--------�--------�-----------------

Impressão e propriedade da .Irnp.
..Gerente: lTBASS SELEME

Cáixa Postal 2 - ,SANTA CATAR1NA
-

-r i
'11

o·PSp· arrasa o Orçam-ento para 1952, apresentado pef�'-Gôvêr�o '

do Estado à Assembléia
-

Legislativa J:' A foice sinistra dos .inirnigos
do' povo, não' poupou nada, nem siquer -a -sôpa escolar, cortando
500 mil 'cruzeiros da verba destinada ao alimento das crianças-doe
Grupos Escola�:e�

-

- Mater�idad�;:.Postos de Defesa V8�eta1: '-:- ,�os:'
tos . Agro-Pecuârios, Energia Eletnc8;, Serviços' O/Agua,' Abrigo de
tvI,anores, Penitenciaria, nada escapou da sanha demolidora dos re�

presentantes .psssedistas na Assembléia Legislafi\lá.
QUEM DUVIDAR,'QUE LEIA E' PASME I ..

'

) .
.... _. • ( " -: ...-';.,J,..J

Iinícíaremos, hoje, a .debulha 'I nas mãos,' Mas lamenta que, I 2° RESIDENCIA DO GOVEG.-
da obra de '€lbstrução adrninis- em tudo isso, Ü' mais prejudi- NADOR -� Reduzida de

-

Cr$ ,

tratíva que os representantes! cado, seja o proprio estado de-I' 1.000 ooo.oopara ('r$ 100.000,00
pessedistas vem realizando, na I Santa Catarina,

. cujos interes- a. verba destinada a constru
Assembleia Legisla1iva. para in- ses deviam .sobrepcr-se a todas çãp da residencia do Coverua- ,

felicidade do povo catarmensé '
essas miserias da mais. nef-asta- I dor, .�1a. Agronõmi,ca.

.

-

e ve-rgonha de quem. Os elegeu. e nefanda p\'olilicalha. 1n.o _. PALACIO DO ,GO-,Uma atitllde, deprimente, .que . J • �

repugnada a .quaíquer espirito Amanhã iniclarémos, destas- VERNO
-

--, De !. '1'$, 9_4.üôo,oo
mesmas colunas, os cornentarios . foi reduzida para çr� -. 10,000,00I1udiml:'ntannente servido de I .,.

-

em torno' d as verbas reduzidas a .veiba - destinada a conserva-bom senso e de. zelo patriotíco,
.

.

é a que, lamentavelmente" a.ea-
ou �')'tátrpente decapitadas pelos - ção d91 Palado do Governo. .'{

a de tomar fi maioria pàr1a-' ceifadores do. 'PSD na, Assem-
D Il! -,

C $bleia Legislativa, para que o .

e C,T,p IOO'ObOQ,O_? p,�.!ti ,

'f ,

mentar: com as suas ernendasà c, "0 o 'a t
. D(\\70 marcue definitivamente, 11

..ou ,00 a. ver.. ,

oes l.�l�q� a

proposta orçamentária ela bora-iL! '1 dI'
C0m o ferrete .da sus tr;pu.ls3; COT}Serv�. e m{)�el:l, . maqU1n�)Sda pelo Executivo. Atitude qué
esses representantes falso-s e hi- <,

\:: utencilios d,o .. a,lacIo, ';

veio _ ._provar, mais uma vez,e· Isgora de maneira inequívoca; po_cl:ita�; que '�l� nada mais fa- . 'De Cr$ Bo.ooo.oo p1!'a Cl� '.'

que o PSD defende na Assem- zern do que trair os seus man- 4ó.000,,00 idem para C()�1F1'8, de
bléia Legislativa, exclusivarnen- datas. -

.' àcessórios, conserva de veicu-
� os interesses do seu pàrtido Entre' as verbas _ das diver-' lõ's, consumo de gasolina .etc..
ábedecenclo à batuta do sr. .Ne- sas r�partÍ(ões' .' que sofrem A .verba- para thansporte, I�o-
reu Raniós, .que com eles em- cortes destacamos- _.'0 seguinte: . rnenagens e hospedagem de ví-
preítou a desgraça .de Santã

I? _ PENIT'E�NC' I'ART fi
_ C' _ ! sitantes ilustres;' foi tOtalmente

Catarina, traindo ignóbilmente �<
_

ln ar - cortada: "

q mandato que- lhe. conferiu ° te de 400 contos na verba des-. '. ,�,"

novo catMinense. Cegos de ben- tínada a al,imentaçãa,.� compra Id���_ pará publicaçao"'qo in-

la :branca, curvam-se sem dis. de calçado, vestuario, roupa de
.

t,eresse
/

do Estado, totalment�

tir áo senhor de baraço e cu- cama. m€dica'menta, -dieta, as- corb:l�a.
.

:tj:!lo que aqui representa o che- . sistencia médica e dentada aos Para auxílios diversos, 1de-m.
fe politico do PSD, não-se nel'-

. penibnciarios. Alem d,esse, a .

".. Para compra de uniformes e
eebem, 'na sua torva insensatez verba _destinada ii compra de

t·, 'f t calçados, idern. -

que estão cavando·a sua prO. má erla. pnma 80 reu um cor e

W"la ruina :politica. Ataca<fós do dé Cr$ ·75p.OOO,00.
�

11.0 - Verba para uniforme
pivôr pâl;lico -de que o Gover- 20 _ ENERGIA ELETRICA dos contínuos dás repartições-
nador Irineu Bornhausen, fazen--' corte de Cr$ l.OOú.OOO,OO na

Cortada.
' .-

'tIt> pma boa-' administração, ar'"' verbà destinada ao i)agamento 12,0 _ Postos de defesa vege;-regimente em to'rno de si urna· da Usina do Capivarí pelo con:" tal _:_. Na verba de!Stinada a es-
força politica, po_deí"osa e domj.

sumo de energia eletrica da Ca- te fim houve um corte de Cr-$-nadóra, lançam-se c-om furra .

,d�m91idorá contra tudo que pa�� pHal do Estado 100.000,00.

te do Ex�cl!tivo, sem percebe- 3° - EDIFICIDS DAS SE- 13.0 - Postos de monta -- Re-
fem que �stãó .d.estruindo a si CRÉTARIAS - Reduzida a ze- .duzids: de 500 para 300 mil C1'U-
propri:os, no mais darmátí,co e- ro a verba destinada a.o inicio zeiros' a verba âestinadà a esse-

xemplo de «harà'quiri» jamais da construção da série dâs Se- serviço�.
oçOrridó na )listoria politiéa de cretarias de Estado. "

14.0 Para melhoria 1:1os nos-

.'

Santà Catarina".
\ 40 - AGUA E ESGOTO - sos r.ebanhos ,.- A�v€tba ,tdês-
Pensam eles que estão ferin-, Reduzíd\l de Cr$ 600;OQO,Óft j tinada 'a 'esse fim;· que � era de �

dQ o Covernador. Enganaln-se. para. Cr$ 200,000,.00 a verba Cr$ 20Q,OOU,OO, fico.u",;e.duzid1l.
O Sr. lrioeu. Bornhauserr ,é ,l,m:í destinad'R,' ao desenv01vlmel1to a Cr$ 1..00 . .000,00. !.:
h.ninem superior, de sêntimentó's,' dos. "'.€I'Vl'oÇO'S' ..:1_ Ag'ua .�. 1J's�goto '

'
.

." ue '" ,15�0 - Para a re'QÚjsi�ão de-�levados"e qUe deseja apenas nas cidades de�LaJ'es, .Tubarão '

b
-,' 'réprodutores -Dê Cr$ ,too.poo,ooo. em dê ,Santa üata,rina. Essas

.
e Flol'iap.opolis ..

il'leompIeenssões do P,Sb rtã.o
,

_
.foi cortada' parà ..H. ,50.,000,0.0

lfte .ath�gen:t nem lhe prov;GciÍm 5°
-,'

POSTO') DE' DEFESA' a vero:a em ·epl,grafe;.
'

..

'O menor assomo 'de -rf!'volta, Esc VEGET.\lJ'� Ctlrt� de Cr$,...
,

16P i. Abrigo ,de- menores --;-
ti.verrros'

-

éom' 8. iExciff'e .D 'ért"' 'lOD OQO�o·ó.> nà verba, - 'desHna,da, - lHoU'i"R cOJte' de' verba 'destihar
�ntt:amos tão s.ereno e tranqui- à cOTl?r�,-qe sementes. para:'os �

da li alimeataQ.ão, vest-uado, me·.lo cómo se aJ!rese�ta notnúil� postos âe .1}gro-peeuanVb. dicamento, material médico�-e
lllente.... Apenll§! lam,enta;',e lã__ _6"';_ 1MATERNIDADE CAR-e ;as!jlistência deniariª. /

lne?tlil: proful\datÁente, que a; MELA <

DqTttA - Corte· de' ,",

nlalona parlamentar, em,vez' de 00 000 b d· /.; - l.7.0 � PoliCi� Militar \"- Cor-,
t b Cr$. L O. ,00 na ver a es- < 't: C $ 5'

,. "

bra alLa-r pelos l'nter--es"e" do -

.. - " ,atam,._ r ,O,,)p.noo,.oo. -n,a,'_ VctJ;' ,8
-

u
. _

. • '" tiF):à,d'<> a-' essa dV!a te rn.idade; ..
'

I
-.;

,

�tadc", esteja ,c{)locand·o o seu Y"
.

- '

"

destina'à� aJardámentos e ég�i-
lllandato exclusivamente' a ser:' 7° ":'-'_ SOPA ESCOLAR.,- 'parrié-ntçs da Forçá -Publica.
�ço- da sua 'grei'(pa}'tidatia. Dis� Corte der5G.OJJ'OO;00' 18, o ::.. Verba" para j:>&garri6n��e�nos que,:me�mo politiçamen•. -! �.' ,�. _ �

.. , lo de juros de emprestimos da�,' foi um golpe 'inf.eliz. E que' 80.- 'US'INA DE LE!T�, '- "Sul Anlérica" -oReduzida emt� Auisesse�tra�sfonnar as Sll"S Corte de $ 1.30ó�óoo,0'o _{ln ver:., _. .

f
'1 �...., - .:dois milhões de cruze.iras,

. unções numa tarefa meramen- tia destinada a compra de leite. .

te. politj;ca, 'pão. Jeria� a seu, fa� F(.)ci feit� Q €orte.sen:.que; $e
\for, arma.m!iiís eficiente do que tize�é'm. a respectIva' €ledu'çã0
essa que ó pr0p.rio PSD lhe':p0s Q� reçeita.

-

(t:rãhscr-itQ. do ·'Dia,r.io OS Tarde"
:âe F1ori:ànopolis e do -"Jotosl fie"
iIoinvile")

'.

•

-,

.

'I'

1.-
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�
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:::��;==�:j;:��=�:;:�::=:�g::::�::=�=::�:::�:�;��r;;;��:�::::����I=:�:::���;������,���:�::�::��::l:=:1
:� !. 'i 'f' ) l: ; ;

� ::
�: 5) � lO 'I'1\' �,,� � ;

'é'! ' �- """m'
� t..f.i:i. {&"''2I ,"'�,,' = ir �'..... �. , eI A ii

ii D(�íJ_t,.U·" i�!\j�� c �v a. '(�t;
.

��tg". �útÓI G'�l� ,,) � iI
� '. U

�', Anexo ao, escritório de Si l'lIrJlr!z: ITAJAÍ En'derêço telegrsfico: « I N C O » i!
::

I, - ..

=:
advocacia· do, .Dr. Arolde Si ' Jd)ÚJS de Depqsitos ' ii
Carneiro de Carvalho, e soh. :: "

' ':!
à 'responsabilidade dêste, a-;i &gar�S nt t1�U1ME1HO" ' COMI:!� �. PHHZD: ii
dia-se instalado, um Depar- ':l.ii A l;lsposição 2%"a.'a.' C�;n -av;:so c;;' 3600 di.�S"41��ooaa.·. aa' i.i,
t

- .i I -b'l" '. ,Limitada' 3%a. a. 7\1 t. •

arnerrto
'

mo '1 iarro, 'que' �: P t" 1 '4°/ ""," 90'" 1;.0/ a a
::

4,
•• ar leu. ar 109. a. ' v 10 ',' • ::

'. ' . mediante môdica comissão, �i �imitada Especial 41f2J/oo. 'a. "'" " 120 " 51/2%a. a. ii
C:_:1:=,::";'::"-- encarrega-se da aquisição e ::

" II. � .ano .6%a. a. ii
,

-!, .

'. ,da .venda -de imóveis nêste g' DEPOSITOS POPUL.�,RES, 5% �U
Veja 'na exposição uma ,�eleçãp "de preséntes :'11 município, ==: tambern �e I �� AgenCi� ne,'it& cidade à Praça Lauro lV!Ü�le,'r, e.sq. R. Major VI'eira! ii
-' - loteamentos e Q"S n"o""s" '" •• - ..

b. d o s
.J. ",il \--..l." \......, .... C'\... ... ..:;t:",,- i�·.,'1 -. u: u� \ .--- ,� 1=1" : �: e rxnqu,e os para Na�al�," r, _" vQ-P, 'rios registros "para a venda i� ,hora ume conta r,lO. lOCO e pegue com cnequei ,ii

• .l.

!lWfl ett.. S'*ri�AW'Jl!I"" me ..* da Iot t
� �� .'

� .::
_ J

•
�

I e o Les a pres "açoes. :��;:��!.!:;;;:�!,�::=;::=�:c:;��::::::"���=::��::�;��2:::�'�:::��I:I.�:::=:::::==:"f:=::�::�::::::=:=
Desejando vender ou com,

,prar um imóvel, dirija-se ao '�MH1���in1lf�nciiiln1�'���f;l���t:n�Fl�������U�
escritório do Dr. A roldo Cm- [(Q 6!l

�', Modernizem 'a sua lavoura adqutríndc os 'afarnadoll trotor,,;] neíro 'de Carvalho que des �""'2 r f"",\ � � 'T� �i E�l<irr -J.. L' H10TE i GD
-, e írnplementos agricolas 'FOI�D' e FORDSON.'"

,

'

(

,i d� ;jâ ofere�e câ:'v�pdaJo�;� r da ��v ,,�� U � ,r�' I· r\ . I � .a, lia
Disponho para pronta entrega dós seguintes l"pos: ,/e .chacaras na florescente" �11 {Antigo Hotel Bras li] r.ro
FORO' (americano) equipado, c/pneus ',' .' Cr,$ 47 ãoo.oo �'''', �

F,ORDSON (inglês) equípanoc/rodas de ferro:Cr$ 39.006,00 'Vila de Ri� das Antas.·
" ll� Sob ti A�il'�"a-c' I�"" ,'AlU'!Wn F��L�uISf� l?U(U m

.:' Rua Y.ld,éll,.', Ramos ,�,�I �v

• \.t,I.''''� ": u"'_ ....e "tI" "'" oi g,... �'Y ,t:>U fi ,mFACILIT,·AM-SE OS PAO;'U\/i.Z:;N,TOS ...,. i!:oi,':t
-

. .

. �
. ' F.one, 119 - CaIxa f;ostal,"94 �' Rua V,dal Ram.o6 - çj(a. Pstl. 126 • Fona 218 &II

.

: Canoinhas � Santa Catarina mp
. ,,'.

ti�w. Completamente rebi'ma�(} - Banhos quente e frio
� �

�1!f ljd 'm �nstalações sanitarias completas m
, ,.l v 10.i.·

�qras: ..
-

�1 ' "Quartos ar�jl'ldos 'tm
�.', "FIT, 'Àf._·S' D.U:,i�E,�X'"?_' .: Uma infinidade de tipos a �11 - . m�'!h. ,_. ... ....

d � - Cozinha de 1 li ordem. "

"\ ',' " ...
"

seu agra o preço de fabrica. �
- ,-

, m
I', ;'., - O V '.'d Ltd'

> . ! �ó na
.

Dj�ia��i�.n3�fã��f;tfi�fi����i?ji5i!ii!ii!i�m.pressora
'

uro' er e _:
'
.. a., Vidraçaria Canoinhas Ltda .

.... �

�_oIi� -_ ..1� 'F"o •

ç:;'-�;-'I'lJm variado Súrtiment� de" Ill:erc;�d��ias� por'p��- �ço� ao alcance 4e ,todos . ' .. '

"

-+

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

s4f, "'..1-

:Iii!:III__eIl3:PIIl.�'

Atenç�ó Srs: A,gricult,Qres! .:

ElIlillal!O Abrão Seleme
Revendedor FOf!,D �l

•
• .'

""\ .

D(jença� dos OLHOS� ;OU'VI-'
UÓS,NAFIZ eGARGANTA

::-.
'. � -.'

.

'_,-,. ""

DR� A�4TONIO SÁl,lBA, I
,

, ;'
' '

. '.
'" . I

i\'iÉDIOO
'

.

Com cursos dê especialização nos, Hóspitais
.

vde �uenos Afres, República Al'gen�ina
Rec�ita 'o�ulos '- Tratamento moderno, das' reni

�. tes e. sinusites • Operaçõés' das 'amigdalas por
·processo Jriqderno /

•. Operações em geral
dentro 'da �specialidade exclusivamente.

-')'" "

. Oftrá . co&sulta� cm' �Hnninn�s; oe 1� ,'á ,a� . �e . Nn,�mDm no 'Im�Plm
( •

_

1

_' ;' :•. ' SA�JA �RUl,-� �á8 � ,�s 11
;

�
.'

��S M �s 11 linfaS.
'I

Esc'ritario' e, residencia'

,I'"I-ma CorOl)el Albuq\lerque s/n - 'FoD.,e 205

Canoinq.as
.'

S. Catarina
"

----_...&:,-...,;;..,----��

iCa_sa� ,E.rlj�la 'B' T··
.

h
'

�._"".. ..',---. ;.......... "a'" � r '�.� ta: '. e·'� r,p. � 2'1"\ a." 'r
- :)- '-� ,

.

-."_ D;;a
..�� � �J! iõ! Iool ....'\.oJiI' � I � I

PiÉ'ltfim:ltOUt1i'1 6) lr.G,;td� Rua Paula Pereira s/n - Telet<:me- 277 � -:. Caixa Postal 125��t,:í't:.hII!.HHfUi1 lU. WVI...UÜ, . , "
.

CANOlNTi\s. .. SANTA CATARINA

COMPRA' E' VENDA
DE IMOVEIS

__ .... r�� •

Marmora1ia S. Carlos Ltda.
.

"
,

Instalada a nua CeI. AlbuqtJcr
que 25, nesta ciclade, contando
com (� acumulo de seus servicos I
para' os' di::ls de Finados, có.llvfda !

. ",pus fregueses em 'geral à 3ssegu-
'

.

d' 1.1
• , I'rarem seus pe 11.:.,08 'lO 8rtlgos (H)

IS1l3 fnLrkação como: ffiOnUD,1en-
Los, jaz:gc�.", pbcus, letrcirQs de .

iI;t'lal, niqudllllos' ,e' bl"OWlé fUll- 'It1!do, €sta{u8s, elc. ',' I
Olltro�sim avisa que se encarre

ga de renovar monumentos (1' pin
turaS" 8' cal c pico aos mesmos.

101)(,2

, �-. '. Çónhe�e" Õ v[qhõ,: ',."� t
'F&lSANTt,·:MICHJEtONi,
:ltàeli(ià; do's

'

il�rt;Ciádore�!}":�;�"
'Rél�íte ,seu paladâr� .pro,vandooÔ.,

',- 1" �•• -

Indicador -Profissional
==-�._--,---=.====

--_.._..�,-,;.,?�--------..;;._---------.

Dr. /- roido Carneiro dt3 Carvalho
AnVOGADO

, '\

'(lnscrito na Ord'em dos Advogadós do Brasil, Secção dó
Estudo de Santa Cà.tarína, sob nu. 360)

-

........
�
. .;-

.

Inventários, cobl'anças, contratos 'e' outras causas .0

civ'eis e càmer'ciais, Direito industrial ,e legislação do ':
i

trabalho -' Naturalisações e titulos ··declaratorlos.
'

Causas Criminais.
.

. .._ \

r

,Rua VHial :':;:amoli C�noinh;as 5. C.

CÁRVAlHOII DR.
I, ',I

Sf\'U�O:
A:dvog�do'

,
"

--Errr pú:sentes ou bri�ql:ledOS não petca 's'eu temp�.
, .� ( f!,' "

. ,

Procurs a nossa casa, E·stok permanénte.
Preços da Fabdca.IO-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.BECO
SEM SAlDA ...

Talvez fosse melhor o titulo "O' advogàdo-lavrador", en.:·

fretanto, aproveitemos a deixa dos colegas.
'"

� .\,<

Não era nosso intuito dar atenção às criticas formuladas

pelo sr. Alpino Budant ao Presidente da Associação Rural. Elas

não têm consistencia. Não resistem a um sopro. São completa
mente destituídas de fundamento:

Respondemo-las em atenção a amigos nossos que insisti
nesse sentido.

E, para melhor refutarmos a arenga do sr. Budant, va

mos dividir a réplica em dois capítulos. Um sobre a nossa in

vestidurà na Presidencia da Associação Rural. Outro sobre a.ia

tuação dó ,sr. Budant nos governos anteriores ou atual.

A nossa investidura na Rural foi inquinada de ilegal, ir.
'regular, anti-estatutarta, porque, diz o decano 'da imprensa local,
não somos proprietários de um palmo de chão. Vamos admitir,
para argumentar, que efetí.van:e�te seja assim. Que façamos paro.
te dessa legião de brasileiros que não é )proprietaria de terras.

vitima dessa politica.cagraria que dificulta e atrapalha o .nosso

desenvolvimento, Identifiquemo-nos com esses patrícios nossos:
Acompanhemo-los na sua pobreza. E. na sua infor tuna. :E: na sua

desdita.'
A Associação Rural local, foi fundada em meados de 1946,

há cinco anos, portanto. O artigo primeiro dos '�I)S Estatutos,
estabelece que a entidade seria constituída, inicialmente, pelos
profissiona!s da agrlcuttura. O paTagrafo unico desse artigo de
fine o que seja profissional da agricultura, dizendo que

: assim

são entendidos aqueles que exercem atividade rural em qualquer
das suas formas: "agricultura, extrativa (sgronçmo, veterinario,
profissionais de atividades subsidiarias e afins), como tambem
o proprietario, o arrendatário e o parceiro de estabelecimento
rural.

Dessas disposições conclue-se: 1°. - só inicialmente a en

tidade seria constituida pelos profissionais da agricultura; 2°.
não é necessário, não constitue condição sinequa non, ser pro- .

prietarío de estabelecimento rural, vale dizer, de terreno rural,
para associar-se, p cidadão, à Associação. Tambern os arrenda
tários e os 'parceiros,. isto é, aqueles que não são proprietarios e

plantam .e_ colhem em terrenos alheios, na base de pagamento
ou de participação do proprietário na colheita (terça e meia), po
derão associar- se à Rural.

Esta explicação seria perfeitamente dispensável. Poder-ia
mos liquidar o assunto em duas palavras, dando na cabeça da

peçonha com, os proprios Estatutos, que definem os direitos e fi
xam as obrigações dos' associados,

Disp-õe 'o Art. '80," dos mesrf-lOs :t;tatutos que a todos os

associados' cdrnpete o direito de votar e ser votado, Resta exa

minar, portanto, se fomos, ou não, admHidos como' associados da

Rural, ,porque aceitos como aSEociados e satisfeita a obrigação do

pagamento da joia e mensalidade, quaLquer ci,dadãb poderá pre
sídiF a�'entidade, usando do direito de V(ltaÍ' e ser votado,

Fomos admitidos como associados em 1950, por volta do
mes de outubro, sob n. 681, q�ando Presidehte da Assocíaçã6' o
sr. Eurico,Paul, correligionário e irmão de .(óonvicções, politicas
do sr. Albino. Budant. Satisfizemos '8 tesouraria com o pagamen
to de j,oia e mensalidades. E' obvio ,que em fevereiro de 1951,
quando das eleições, poderiamos vóta-r e ser v0tados E' certo
que nessa ocasião não exercemos a direito do voto, Não nos 'en
contravamos 'l1a cidade e não comparecemos á AsseIllbleia Ge
ral, entreta'nto( fomos votados e eleitos.

"

Veêm por aí' os' nossos leitores (fUe a Dose a iuvestidura na

Presidencia da Associação Rural' é tão, legal, tão regular, tão lícita,
quanto a' do Exmó. Sr, Dr. Getuiío "Dorneles Vargas na Presidência
da República, Quem Ele meteu nunlbêco sem saida, exibindo ao pú
hlico os frutos menos saz'ouados da sua inttligencia, foi o pl'oprio sr.

Albino Budant ...

C· (. I' .

d d'
- r.1· Iansa especle aOI! Cltores,' os 018 orgaos ue Imprensa 0-

cal, o extemporaneo interesse do sr. Albino Budaut pela Associação
Rural. No passado, quando a Associação esteve nas mãos dp corn

�anheiros seus e ele poderia ter desenvolvido uma c&mpanha jorna
hstica' em I

prol dos lavradores, sileneciou. Não s.e ...deixou em p.oIgdl'
pelo palpitânte assunto. Sempre deu prefere'ncia ,ás tJ'icas politfcas e

lOS aQgostiantes problemas '�Q futeból. Aô inves de construir, de au

.Xilíá'r;· de despertar' a afenção dQ� seus leitóres da zOlla ['urar estio
mulando-os e procurando ministrar-lhes ensinamentos uleis, presa de

Complexos, a, eles rleú vasão pl)a vaivula do 'despeito, do ódio mes

��itlho e da destruição. Em passado recánte semeou a discordia e a

ilzania, ofendeu e amesquinhou, centeQ8s de patricios seus pdo ne

fando crime _de havecym �eus pais ?ou avoengos nasci,lo alem mal'.

Pr_ossiga o sr. Budant nas' suas jornadas fut.t-bolisticas. Nó's
havemos de prosseguir :batalbando 'e!Il defesa dos humildes lavradores,
J � , \

.� _,

E eles, os ,homens do campo, ne-cessitam de quem os defen-

da) de..,qú'em' os eEltimole, de quem bráde em f.avor dos seus direitos.
(

. -� ,

Sim, advogado-lavrador, e co� muita honra.·
, -) "

\ Aceitamos o título como,qma hõnraria, Oma deferência,
U�:galardã0. Haverá atiyidade, mais nobre do que essa de la-
\1f�r a terra, de am,�nha�la, de semear e colhêr ?

"

,

, � 6' sentido pejórativo e quasi ofensivo que o sr Budant

q�i� dar às atividades, dos nosso� hom�ns do in!erior, -só existe,
80 e aceito e bem acolhido por êle pr'oprio.

t
Quando alinhamos- aos nossos compêndios de direito os

rataelol!! g�,,:&gronorhia e .os (catalogas de trlit()res, qUflndo acei':

_...... __.-""-".� .� _ ..�::�� ;�_ �. t. .�� ....:��;.::�:;;fg;

�.
1- �"'-'7 t. :
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Aos 'senhores' assinantes
������� ��� �������
m

.

a
Tendo em vi-sta o dia, santificado e feriado da

t{íl� , �.
Il.r� semana prox í.ma , L? e 2 de novembro, quinta e aex-

� ta feira, esta f'oLha deixará de circular por duas eJl
m semanas que serão

I

aprovei tadas tambem para a mu - �l
� dança da Impresso a "Ouro Verde" para seu e - tG,
m dificio proprio, mudança já'" anunc

í

ada mas re· �
ftlil

'tardada em virtude de reformas a que foi subme- �l
�� . tido o edificio. �
trle Os senhores assinantes não serão prejudicados m

uma vez cue as nos'sas assinaturas anua'í s
tre -a

valem por 52 edições. -m
� �

I, í%.4!:!
A t

.

d
.

i 1
í

t
!;!,(o.{<!

tc� n eClpamoS agra eClmen, os aos .nossos e� ores �
� que receberem a falta do aparec;unento do. -Jornal m

I �!,E' por duas semanas conseouti vas como determinada ru.a
I tüB"-"

.

por motivo de força maior. -> iJ'

I! Ná presente ed�çª,� aparecemos com �'p,á:iinas tG
�!,�J dando vasão à materia que se acumu lou .

rol
� <:» � L

'

&Jl
lIe

A DIREÇAO m
�����������B��B����������

...

V�DAAUAAL

Governe
" ",

.Municipal
Requerimentos despachados pe

lo si'. Prefeito durante o mes de
setembro.

_:' Hequerendo licença,� para se es

tabelecer:

A Diretoria da Associação I terptlar» D2, de esteiras, com
Rural de Canoinhas, tendo em, ,32- HP, com sapatas de 12»,

�I
Vmi�a�tc··Hl�Ul,aI1a.efnl'Oorí-piif)erPlp'O"Cl�t::addoes slea� II pelo preçn- de c-s '95.893,00 ..

n '" Deferido, pelo Exmo. Sr, Mi-
vradores do' município e C01,lS,i- I ni:stt�, o citaria -requerimento,
derando que com os dois con- será o referido maquinario
j�untos ora utilizados não serà prontamente entregue, preteri-
possível atender a todas as so- dendo a Diretoria da Rural eles-

licitações para' a prestação de tinar um conjunto para o Nu-

serviços, por intermédo de seu
_

'cleo Rural de Papanduva e o
.

Presidente, sr. Aroldo Carneiro outro para o Núcleo Rural d€-.
de Carvalho, vern' 'de requerer Major Vieira. \

ao Ministério da' Agricultura, Segundo o planejamento da

pelo plano de revenda, a com- Associação Rural as despezas
pra de mais' dois conjuntos com essa aquisição serão pagas

< mecanizados. Trata-se de uh) com o p�'oduto 'das taxas co-

cojunto «Allis Chalmers», C001- bradas pelo emprego dos dois

posto de tratür de 31 BP, eixo conjuntos já recebidos.

ajtistave1. equipado com arado Em futuro pr oximo, novos

de tres discos, grade -de vinte conjuntos serão adquiridos e

-e oitá discos, plantadeira e fel'-' entregues aos Nucleos rurais

tilizador, pelo prêço �de Cr$ . , .. 'de Paula Pereira, Tres Barras

70,717,,00 e de .

um- tratcir «Ca- e outros que se organizarem.

Publicacõ,es do Recenseamento
,.. .

. Geral de 1940<
.

tados do Censo Demográfico Censo Demográfico' relativ@s
(População e Habitação), corres-' aos Estados do Ceará, Pernam-
pondentes ao Brasil (Volume buco, Bahià

.

e Rio GraQde do
II); ao estado de �Minas Gerais Sul.
(Parte XIII, Tomos. 'I e 2), e a6 A Secreteriá'Geral do C. N. E"
Estado 'de São Paulo (Parte ao ensejo da remessa do se

XVII, Tomos 1 e 2).
'

cgundo grupo' do plano. de"d-i-

vulgaçã.Q do Resenceameeto de
}940, esta esclarecendo os in
teressados: de ,que os ,dados,' da
coluna «Sepai�tlos, 'desq,tlÜa'dos,
givorsiados», constantes, do qua
dro 50 das públicações do'Cen-

-

so Demográfico, dizem respeito
,- ,a viuvos. Os resu}tadós inser-

tamos, a investidura' de Presidente da. Associação Rural, não. es-'
-

tos na_' coluna' . «viuvos'�' do
,

_

li, .. ....... ,'.

peraV&ffi08 uma estrada atapetada., Sabiamos da aspereza do ca-· Illesrrio quadro, corre$popdem,
minhú, vislumbramos (JS obstaçulos que� se nos anteporiam .•E ,. 'por sua vez; aos separàdos,
tudo aceitsfnos concienter�lente, recebendo como natural,' como '",desquitados ou divorsiades.

previst), a', campanha de que,�somos alvos e que não nús fat '

"

�" ....
.

..

mossa.

'. ,< Por ultimp diremos ao sr. B�dant�qüe mais Vale
-

não; ser
proprietario de um palmo de chão, siquer, e trabalhar, e COrfs

tru,ir e auxiliar, do que ser: iatifundtarió, senhor de grandes i!reas
improdutivas e, abandonadas, unicamente a espera de valoriz_a-

,

ção para as manobl'as especulativas.
.

A Secretaria· Geral do Con-'
selho Nacicional de Estatística,
diretamente responsavel, a con-"
tar do mês de março de 1949,
pela ultimação dos' , tra.oalhos
censitarios cte 1940, esta pro
movendo, em seis (6) etapas
sucessiyás, a dbtribuição das

publicações referentes ao Quinto
Recenseamento' Geral do Brasil�

A segunda expedição, tamberr.
constante de cinco exemplarts,1
com prende eis dados dos Cen
sos AgricuJa, Industrial, Comer
cial e dos Serviços, referentes
ao Brasil (Volume III); e os do

Verónica" Gois, com botequim
de frutas, em Rio 'dos Poços; Jo-

'

ão Alves de, Lima, com botequim+
de bebidas e generos alimenticios,
'- �
capital cr$" 700,00, em RIO d'A- I

reia; Pau'io de Souza Oliveira,
com boteauim de bebidas. em

Ponte -Tarnauduâ: José Kanzler,
com carpintaria, a rua Eugenio
de Souza.-

. Despachos: Expeça-se alvará.

Requerendo baixa de' impostos:
Damasia Maria Aives, 'do car

ro de lavoura; Nicolau Oracz, do
caminhão; Miguel Kava, da sela-

. ria; Irmãos Trevisani Ltda., da
caminhonete; Julia wru.: da IR
venderia: Waldemar . Kreíss, da
motocicleta; Euclide S. Beige, do
carro de lavoura; Marcos, de Si
queira Beige, 'idem; João Teixei-
'ra, do caminhão; José Maria Fur

tado Primo, da caminhonete,

Despachos: Achando-se., quite
� com a Tesouraria, corno requer.
Hequerendo transf. de impostos

.

Guilherme- Randig, da bicicle-

.

rta para Teodoro Priplotesko;Mi- .

guel Turquot, do carro de -lavou
ra para José de Oliveira Godoi;
José Cruz Veiga, do .'·caminhão
para Ernesto Fernandes; Pedro
Humenhuk,» .idem, para Artur

: Gaisler.·
_.

Despachos: Achando-se
-

quite
com a Tesouraria, transfira-se,

Requerendo transferencia' de do
minio util,

Raul Za'mm e :sua mulher, a

rea de 1600oi2, parte lote n. 75,
'carta 189, registro 90, para Leo
poldo Buba, dando valor' de cr$'
3000,00; P,!illiTHI Gorter, .area de
800m2, parte }otc'I77",:arta 150
registro 194, em Campo d'Agua
Verde, para Ermelino·Freitas por
cr$ 100l},-OO; A mesma, area de
800m2, parté do -mesmo lote pa
ra Justina Andrzejevski"por cr$
1000,00; A mesma, area de 120()
m2, parte do mesmo lote, para
Nabal' Lezan por cr$ 15000;00;
(Continua .na"·pagim� seguinte)

A primeira remessa,' ja ulti

m!.lda, constou de éinco exem

plares que ,�reuniram os resul-

, , � �
"

-Ademais, aqueles ,que a�nda duyid,arem das nossas ati-.
vidades agrícolas, .correm () rIsco de

-

receber, á5 suas porlas; gra
tuitamente, um ou jois cárgueiros ie milho, quando da pro,xima
safra. E o milho, sabem todos', tem diversas utilidades: cóme-�e-o
verde, e é saboroso; trr.nsforma-se-o errl farinha, e constitue ;,>li
menta rico em vitaminas; alimenta galinhas, porcos, bois; vacas,
cavalos e até burros ...

-

>_ '.1

,
.,

�

,

do di'a
CONTRA Ó HABITO

.

DE FUMAR. -
,

, O usa do fumo, aillm ,de i
nutil, ê �,inpre prejúdiciàl.'O

.

ubuso; então: conduz' ao· ta
bagismo e em .pouco ,tempo
'o.individuo' é1scravo dov�cio.

Evite um 'hé_bito perni.
cioso, rtagindo ap -deseJO de

Tumà;r.
'

__ SNS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco Indústria e

.�

Comércio v

de Sa nta Catarin'a
t.,.f� && MS

A - DISPONIVEL
CAIXA

Em moeda corrente
,Em depósito no 'Banco do Brasil
Em. depósito à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

B - REALIZÁVEL
Títulos e Valores Mobiliários

Apólices e obrigações 'Federai",
inclusive as do valor nominal de

Cr$, 8.000.000,00, depositadas
no Banco do Brasil S/A., à or
dem da Superintendência da
Moeda e do Crédito.
Apólices Estaduais
'Apólices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Emprêstimoe , em C/Corrente
Empréstimós Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País
Outros créditos \
Imóveis �

Outros valores

f -

C • IMOBILIZADO
23 Edifíci�s de uso do Banco
Móveis e Utensílios'
Material .de expediente
Instalações

.

D·RESULTADOS PENDENTES
. /

Juros e Descontos
. .

�

Impostos" ..,. '

Deàpesas ,Gerais, e ;Outras 'Coutas

E - CONTAS' DE COMPEN-
SAÇÃO

Valores em 'garantia
Valores em custodia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

,

L

=..

Séde: tTAJAi SANTA 'G-ATARINA
,,_,;.. FUNDADO EM 1935. -

(16 anos de existência);

.1CI'$ Cr$ Cr$ F - NÃO EXlGIVEL

'Capital < .

Fundo de reserva legal
"",Fundo de previsão
Outras reservas

,
G . EXIGIVEL

DEPOSITOS

Cr$

22.500.000,00

Cr$

22.500.000,00
3.000.000,00
21.500.000,00
3.000.000,00 50,000.000,00

Cr$

AG�NCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos '; Canoínhas - Concórdia ., Cresciuma - Curitibanos - Chapecó-, .

Florianópolis. - Gaspar >- Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - .Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba -._pôrto União
Rio Negrinho - Rio do �ul - Sto, Amaro.ida Imperatriz ". São Francisco do Sul - São Joaquim - -Taió - Tangará - Tijucas '" Tubarão -' Urussanga - Vide'

A�ncia CURITIBA: - Rua Mons�nhor Celso" 50 Agência RIO DE JANEIRO: • Rua Visconde de Inhauma 1
,

Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCa» ._(39 Departamentos) Caixa Postal, 12.39 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

Capital Cr$ 22.500.000;00 Fundos de' reserva"" Cr$ 27.5QO.000;00 � Depósitos em 30:9-�951 Cr$ 603.368.925,20

Balancete Geral em 29 de Setembro de 1951

__ � A_.�T_IV_O � �I�I ��P�--SS_I_V_O-------�--�
=:

• f

46.186.293,10

2fl·628.815,40
7.961.599,10 79.776.707,60

á vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C sem limite
em C/C limitadas
em r./C populares
em, ,C/C sem juros
em C/C de aviso

\

Otto Rena�x

36.051.889,00
2:2.755.387,30

135.497.133,20
73.756.623,10
69,841.402,20
13.973.488,70
15.917'.465,60 367.793.389,10

'Ó, .,..

Genésio 'M. Lins
D.iretor.:Superi'ntendente

Dr;''Ro.dôlfo Renaux Bauer
,

Diretor.Gerente'-

Dr. Mario Miranda Lins
Hercilio Deeke
Diretores-Adjuutos

\.

,.
r

7.238.083,610
174.534;00'

-. 32.000,00
6.416;835,00

111.451,768,80,
1.590.120,50

475.696 190,40'
.

386.350'.544,90
25.208,552,80 (

600.000,00 1.000.897.177,40
2.579,4,37,30
,1.232.229,00 1.019.262.296,30

13.861 4,52,60
692.000,00

12.243.890,60
2.305.198,90

"

381.275,60
39,00 14.930.404,10

8 prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

1_ a prazo fixo
de aviso prévio
OUTR�S RESPONSA-

_BILIDADES )

Obrigações .diversas
Agencias no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e outros

créditos
Dividendos a pagar

li - RESULTADOS PEN·
-

DENTES
Contas de resultados

I - tONTAS DE COM
PENSAÇÃO

Depositantes- de valores em ga
rantia e em custódia

Depositantes de titulos em cobro
do País'
do Exterior

Outras contas

,( ,

Antonio Ramos

Diretores
�

2.138.708,40
7.000.000,00

133.831.762,00
92.605,065,70 235.575.536,10

603,368.925,20

203.037,10
427.222,20

5 553,8'06,30.

.

'\.

.-:; 1."784.320,90
387.210.169,50
44.362.167,20

8.058.637,50 �
.

214.689,80 447,629.9'84,90 1.050.998.910,10

\
).

./ 19.154:563,50

6.184,065,60

-

238.975.873;40.
'� ,�

� 387.485.226,60
� 623.414.646,60'

8.795.0ÓO,OO 1.258:670.746,60
.,. 2.378.824.220,�0

626.461.100,00

623.3.97.035,40
17.611,20 623.414.646,60

. 8.795.000,00 1.258.670.746,60
2.378.824.220,20

ITAJAI 15 DE OUTUBRO DÊ 1951
Serafim Fránklin Pereira

r. \
.Cheíe da Contabilidade da Direção Geral

Dipl. Reg. no CRC nr';, o.iai

- <. \
.

-(Íoverno Municipal
'(Continuação da pagina anterior)
Sady -Ehlke e sua mulher, area

de 586,5m2, parte das datas ns.

40 e 38, cartas ns. 35 e 36. re-

'glstros 430 e 431, sendo 460m2
'da la. data-e 126,5m2 -da" 2a.

data; a rua CeI. Albuquerque
parâ Estefano Wrublevski, por
cr$ 3.000,00; Joaquim Vieira de

Lima e sua mulher, area de

400m2, parte lote n. 195, carta
200" registro, 213, em Campo
d'Agua Verde, para Claudomí
ro Bley,' por cr$ 500,00; Os

mesmos, area de ·1600m2, parte
do mesmo lote, para Otto Horns
chuck por -cr$ 2.Ó00,00; Cristo
van Fuck e sua mulher, areà
de 28.385m2, parte" dos lotes

ns. 195 e 181, cartas ns. 200 e

175, .registros 213 e 199, sendo

4.185m2,\do 1° .. e 24200nl�, do
20. lote,. sito em Campo d'A

gua Verde 'para Demetrio Aze

rêdo Coutinho por cr$ 3.000,00
Feres Coury e sua mulher, a:.

rea de 1.600m2, sendo, 8.00m2·

/

de cada data de ns, 582 tO' 584 lote 1'75, carta 209, registro 192,
cartas ns. 737 g� 738, registros .

em Campo d'Agua Verde para
607 e 608, sitos a rua Gil Cos- Doriva] Paulo Wolter., por cr$'
ta para Saliba Nader, por cr$ 2500,00; Luiz Doerlitz e sua mu-

6 000,00; Nicolau e Silvestre lher, ares de 986,4om2,. parte
Gonçalves, area de 'L'600m2, lote 48, carta. 114, registro 61,
parte lote n. 38, carta 5, regís- prolongamento rua Major Viei
tro 50, para ��.

uel Rornanhuk

I
ra para Izidoro Novack por cr$

p\>r cr$ 2 .. 000, Q; Eurico João 2.000,00.
Froehner e s a mulher, area D h f �,

espac ,os: Trans ira-se.
de 2.400m2, parI€- lote n. 180,
carta J 99, registro 198, em A- Requerendo licença para

. construir "' .

gua Verde, para Berta Goll
,�hl'oeder por cr$ 2.000;00;Fran- Orlando Santi Catz, uma ca-

cisco Bechel e sua mulher, a- sa de madeira, area de 76m2,
rea de 1.600n,2, parte loté 199, a rua Major Vieira, prolonga
carta 205, registro 217, em A- mento, conforme planta em 3

gua Verde, para Francisco Stei- vias; Isidoro Novack, idem, seno

lein por cr$. 2.000,00; Os mes- do" 80m2, a rua Vidal Ramos,
n.os, area de 720m2, parte lote conforme planta em 3 vias.

19], carta 191, registro 209, em
- 'Despachos: Preliminarmente

Agua Verde' parã Haench'& ouça-se o dr. Chefe d(h,,5° dis ..
Bechel por cr$ 3.000,00; José trito sanitario e � o sr."' Diretdr
Lulu Vieira, area de· 1600m2, .; do DMER. . Como requer.

parte lote 7th_. carta 149, regís-
troU93, em Çampo à'.Ag'u��2r
de para Adolfo Voigt por cr$

I; 1,600,00; Alvino Roeslêr e s.ua

de 3.025m2, parte

Eduardo schumann, uma ga
. rage, rancho e cerca, a rua Pau
la Pereira; o mesmo um muro

.

a mesma rua, e o respectivo
alinhamento.

Despacho: Corno requer..
Alfredo Walter Bach, uma

cerca provisoria, a rua Paula
Pereira, Despacho: Concedo a

.

titulo precarío e durante 1 ano.

informar,
A vista da informação empe-

nhe-se e pague· se.
.

Ney P. Míraâda Lima, requer
certificar qual a importancia do
desconto sofrido

-

em' seus ven

cimentos mensais, referente 'o
mes de agosto,'; e se .recebendo
os vencimentos de agosto p. P'
com desconto, o fez, sob pro'
testo de rehaver a ímportancís
lJaga. ,

Despacho: Certifique, o sr.

Secretario que o requerente es

tá percebendo mediante pro'
testo, exatamente-os vencímen
t05 que por .Ieí: ·lhe competei,
ex-vi do que dispõe o art. 186
do Decreto lei n. 7po, de 28-:2['
42 e.jirt, 194 da ConstituiçãO
IDstadual. �

Celeste Lombardi, requer por
c.Qmpra, area 5m2, no Çemite'
rio Municipal para construir ja
zigo perpétuo.
Despacho:' Como requer.

'.

Benedito 'Terézio Carvalho Jr-
Prefeito '"

-c

. Ruprecht Loeffler, um muro

â rua Paula Pereira; Benito G.
.

Bastos, idem a rua CeI. Albu

querque.
Despachos. como requerem,

Requerimentos diversos
.

Silda Fernandes, requer licen
ça por 8 dias; Judith Goss de
L-ima, de 90 dias, conforme a-

.

testado medico; Terezinha de
Jesus Cubas, de 10.dias,. con

forme atestado medico: Sílda
Fernandes, requer exoneração
do cargo de Professor.
Despachos: Como requerem,

lavre-se competente portaria.
Lucilda Schelin Ferreira, re

quer pagamento.importancia re

ferente ao salário familia de ju
lho a d�z�rr;bro de 1950 e ja
neiro de +951.
'4' DespacHo: A .éoritadoria para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Couclusão do N°. anLerior�
� A FEN'OTIAZINA (PÚ

VERDE) o mais eficiente me

dicamento contr I as verminóses, _

sendo usado com grande pro
veito em quasí todos os países
do mundo.
EJá' tem a vantagem de ser

empregada em mistura com a

ração, especialmente com sal,
farelo ou fubá,

,

Em diversos estados do Bra

sil os criadores estão usando a

mistura da FENOTIAZINA 'Com

o salcomum (1/2 quilo de feno
tiazina para .quatro de sal), que. é'
colocada ncs coxos, para os a

mimais das Iazendss.,

,Vetcriuário J. Quevedo Máia

. Emprega-se a Fenotiazina na

seguinte dosagem:
Boi, cavalo, burro (até 300

quilos), 40 gram3S.
Boí.ccavalo, burro até 1 ano

de idade), .20 gramas.
Cabrito carneiro, porco (adul

to), 15 gramas.
.

Cabrito, carneiro porco (até
6 meses), 10 gramas,
Aves 1 grama.
E conveniente repetir a dose

depois de 40 dias.
A Fenotiazina encontrai-se á

venda .nos Postos de VjgUancja:
'Sanitaria r Animal, 'ao preço de
Cr$ 35,00 o quilo.'

----------------------------------��--,----�-----

Louças, Louças ,e
�

mais Louças
só NA .

Erlita
Vi.d:ros:

Toda Espécie, qualquer
comprimento, largura' ou

grossura.
.

, Preços sem concorrencía
só na

, VidraçariaCanoinhasLtda
Fone 277

---------------------

,
,

Belencete da f.le's'p�Sd Crç5mei3tar�a r6i�ie�3h' so mês d� Junho de 1951
"

(6digo
local t u los

Transporte
SERVIÇOS DIVERSOSo 9

O 90
090 1
O 94
O 94 1
1
,1 O·
1 OU
I 00 1
100 2
102
1 Q2 1
103
103 1
I 1
111
1 11 1
1.13
113 1
I 14
t 14 1
1 2
1 24
1 24 1
13
1 34
1 34 1
2
2 5
2 50
250 i
2 8
284
2 84 1
284 2'
29
294
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5
2 94 6
a
3 o
a 03
a 03 1
a 03 2
a 04
a 04 1
3 94 2
a 3 "

a 30
a 30 1

Pessoal fixo
Porteiro Continuo - Padrão O
Despesas diversas
Serviço de limpeza do predio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZA'ÇÃO FINANCEIRA
,

,

ADMIN[STRAÇÃO SUPEHIOH
Pessoal Fixo
.Tesoureiro - Padrão Z
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de maquinas, moveis c utencilios
Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇÕS DE ARRECADAÇÃO

Pessoal variavel
Percentagem, para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição dg talonarios, livros; etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da divido ativa .

S'ERVIÇUS, DE FISCALIZ\ÇÃü
Despesas, diversas
Viagens de interesse do serviço

SEHVIÇOS DIVEHSOS
Despesas di ,'ersas -

Quota lauçamcnto imposto sobre industries (> profissões
Segurança Publica e Assistencia Social
SERVIÇOS DIVEHSOS DE SEGUHANÇ,'\ PURL1CA
Pessoal fixo

'

Carcereiro - Padrão- K
"

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento policial
Asilo Colonia Santa Teresa (Lcprosario)
ASSISTENCIA_ SOCIÀL -c,

Despesas d iversàs
Esmolas a indigentes
Assistencia rnêdico-farmaoeutica fi indigentes
Assistencià hospitalar

'

a iudigcntes
Sepultamento de indigentes
Assisteucia a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

Educação Puhli�.
ADMINISTRAÇAO SUPEHIOR.

Matenial de consumo

Mat.edal didát.ico em geral
ReyHll'OS de prédios escolares

Despesas' diversas
Aluguel de pl'cdioi\ escolares
Assistencía a alunoR neces'3itados
ENSINO PHIl\LÜHO, SECUNDARIO E, C.O-MP.LEl\t
Pessoal fixo .�. , ,

VellciQ.lcntas de professore� de escolas isü-lada},� ,s��lldG;
normalistas e giuasianos, padrão 1\1 fi Cr$ 350,O(); 1'0'

gente ensino ririlr,lario, padrão L fi Cr$ 750.00; n\!n,

'plementaristas, prl'.hão J a Cr$ 650.0{J; !Ii'io t,itu!nd'i$,
. padrão I,a Cr$ '600,00: .'

,-

Vencimentos de prof, àuxiliares, pudt'ão G, � Cr$ 50Q,üO
Gratificação 80S "prof. qlle I,,�gercm 08 Ü.U!S\lS �ksdobl a
dos, corrcsp. á terça parte dos rcspe,ctivos vellcimer�tol;
Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados de acordo com o

3rt. 3°. da' Lei n. '72, de 19 de mai(1 de 195Ô
SERVrç6s DE INSPEÇÃO
Pessdal fixo ,

Inslv, to!.' Escol_ar - Padrão T .

De�pesas diversas' .

Cf)
Viugens QH lnt!'J'cs,;e- do serviço

� ,
'

SUBVENÇÕES, CONTumULç()ES E AtJXH�IOS
Despesas div,ersas �.

"

,
'

Contribüiçã:u ao' E�tado, 'para' monutençãO dpl! 'cursos

norn',ais regionaÍ1hall�X(lS ,l(1R -Grllp()� Escolarcs "Almi-
rante', Bun'oso", e ··tien('r�ll Osodo"', ," 1Bol'la ,Gsc!).!aJ' e cn�oval '8' (litl alun? � q,�e; c�1Í"sa Q �iceu -

(
Iud. th� ':\ta: Catanna por ci.mLa do mUI1lCJpl�

330 2
330 3

a 31'
a 311

a 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
a 8
a 84
3 84 1

. -.

- I

86.561,00 1
3.900,üO I
.1 :550,00. I

!
v

•

, I

1.1.100,00./1250,00 ,

I
!.1.[95,50

I
25.438,60 ,I

I
9A05,10� 1

,
I

3,OOG,ú(} i

35.567,20

700,00

335,5'0

I 500,00
250,00

7.4.00,60

2 MIO,O',)

'_

6M,OO

852,50

150,00
5.181,00

. :.

900,0('
L037,10

200,0\1

I
I
I

r 21.9Gn,OO

I. 400,00

I Ul52.00

, I

i
I

4.600,00 'I
1.835,50

Associação Rural de.Canoinhas
Chamamos a atenção dos senhores associedos para o Edital

'da Diretoria do Fomento" Agrícola, publicado a pagina 4 do Diário
Oficial do Estado n° ,4.512, de 2, 'de' outubro de 1951. respeito ao

plano de revenda de maquinát;io agrícola pelo Ministêrio da Agricul
tura, Do edital. em apreço consta não só 'uma 'relaçãovdo ,maquinaxio
disponível, tamhem o preço de cada unidade. ' .", '.;'"

Segundo o plano de revenda, os lavradores ÍnstrÍto8 ho 'Ser
viço de Estatfetica da produção poderão adquirir até· Cr$ 200.000;00:
(DUZENTOS MIL CRUZEIROS) de máquinas agrícolas (tratores
de diversos .tipos, arados, grades etc.) para pagamento 'em 4 anos, à
preço de fabrica, juros de 7%' anuais,

. Os Interessados no plano de revenda ou em'.' conhecer a re-

lação do maquiuârio e os preços poderão obter' completos esclareci
.meutos juntoia Secção .de Fomento Agrícola, em Florianôpolis, oj1,_
nesta cidade, junto ao Presidente da Associação Hural,

'

�

Cauoinhaã; 18 de" óutubro de 1951: "
,

Aroldo Carneiro de Carvalho - PwÚdente
Walmor A. J;::'urtado - Secrctário .

..

I
>

27-10-1951

�----,----�------------�--------------,--------�

2x148.

Bolas de

480,00 '

i
r

9.600,00 I
500,00 I

7AOO,60

1.795,50

49A76,10

9.405,10

5 '130,CO

3800.00/

4,.917.50
l.M2,oo

1240,00
7.18l,ooi

7.541,00
1.037,10

150,00 I
200,00 II

Irmão',

1.Ú90,OO
2.000.00

6.6H,OQ 1
] 50,00 I

!

34.'.3{h\OO
4J00;00

4,622,00
"

,

3.-840,00

106.200,00
.·4,500,00

5.67-1.00

4.320,00

-, 1.oo�,oo

250,00 I ,
�;_ 1.5Qo,oo

A maior casa de Calçados da cidade
\' Roupas Feitas "

'

Malas' Chapéus
Sombrinhas Guarda Chuvas.
Perfumaria Armarinhos

. -Artefatós de couros etc: '

Futebol e todos os artigos para Esportes,
•

• 1 J. ;.

Os melhores preços

"Correio d·o·.Norte" informa:
;\,
...:.

Afim de bem informar os
nossos leitores que 'prestaram
exahie para, moristas' nesta ci
dade até a presente data não
receberam 'suas Carteiras de
Habilitacão, o nosso Diretor,
Dr. Arolde Carneiro de Carva
lho, em sua recente viagem 9

Florianópolis pleiteou e obteve
ri li Inspetoria dê Veículos e

Transito Público a. rele.ção que
a seguir publicamos, da qual
constam os nomes dos interes
sados e a especificação dos do
eumentos que faltam e provo:'
cararn a paralização dos preces-

'

sos.

Deverão os interessados, no
menor prazo possível, providen
ciar a apresentação dos referi
,dos documentos.

Exames prestados nesta cida
de em junho de 1949,

Licença N° :NOMES

617 Aldo Pacheco dos Reis
G42 Alfredo Vilmont
593 Alberto Maioki
57'7 Alberto Gardel
567 Augusto Correa
SIN Bernadino Crestani
(\56 Clementino E. Pieczarcka
594 Francisco Carvalho
600 Francisco Rosa
603 Herminio S. da Rocha,
597 João Abranges, Mendes
540 Jacó Arrendartchük
544 José Saidel
564 João Rodxigues
(j18 José 'Cachinski '

'558 Nivaldo Mores.ki
61)9 Paulo Rornanovlck
643 Pedro 'Sa.rít&r.à
53a Sebastião Varelà
605 Salvador dÓs Santos
5.83 Salvador Fernandes
543 Vitor Emídio
667 Vald�miro Kostin
627, Wigando Knopp
520 Orivaldo Dornelles-

Aos nomes acima ,éítados,
faltam C6rtificado de Res.e.rvista.,

"

'�5.90@,O(j
1.250,00

I
I�
I 'r,

i

....� �

-Bananas, tal'ito :n.o verão éo-
.

,

\,

mo no. i,nverno
As melhores só na

'Casa Sezefr€do
(�eJ Siegf,-i-ad O:�àn�

Vendas pOl' àtacado e' varejo
Préços sem ('�:mcurren0ia

Revendedor das aramadas. sementes
da firma 'Di81'bergel' Agro. Comercial

,

Lt<la. .de São Paulo' 22-P (

65'3 Albino Grítens
527; Aristides MalloÍl
605 Felles Miguel Isfair

'

655 Julio Urbanek
576 Milton Mendes
622 "Roberto Brandes
651' Sezefredo M. Reíchardt
654 Zenon V. Wojciechowski

Aos nomes acima citados',
faltam Carteira de Identidade e '

Certifícndo [:e R?<:'>l"vista.
.

604 Anil)!:;} ''de Lara
695 Alfredo Fernandes
596 Benito Gastão Bastos
611 Gustavo Brandes Junior
598 Orlando Treml

Aos nomes acima citados,
faltam Carteira' de identidade e

5'32 Kui�t Mende, fa-ltando Car
teira de Identidade Modelo Ü),
No proximo numero os 'rete

rentes 8 junho 1950.

.

Em sua' casa existem

vidrsçes quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá�m,'prazer � domicilio.

-Senhores
r Viajantes',

Façam seus almoços, em'
tUa Negrô:�'IlO ponto de pa
rada dos- opibus e sirvam...

se do Restal!lrante Pet(how.

Motor á -venda
Vende,;se·· um 'motor

,elélrico com .4 H. P.
.

Ver e .tratar com

Francisco Komochena

PINTOR
Executa qu'alquer serviço

com perfeição a preços �ó-
dic08�'

.

\VAI:.TER \VI'Í'T
,

.

Campo d'Agua Verde

loebmovel 12/HP
Vende-s� (r$24.000,OO

Tratar cOln

Agenor.,J .. Kr�il.ing, �

Agua :Verde 150x4 /,

_'
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q�t�m.. :piu�s.c,-lhe Btn casa a- fJ;$posa morta
E. a fi7hinha mais nooa-são dom/f!
Hoje, ,Ç) 8mPresári.q vai .bater-lhe a porta
Que CI: plálgia ,o -reclama impaciente ..

�
.

"�� \� AQ palco, ,surge, pouco imp01'ta ..' () seu pesar, aquela. .(xtrf{nna ge1,'l,te
E, ao so,m das ovações que os' tIres COI ta
Trejei_ta, .conta, e ri nervosamente

Aos aplausos da' turba ele. trabiilha
Para se esconder no manto em que se embuça

,

A cruciante dor que o atrapalha
'

.
,

"

-

, i

1.

No manto a dor cruel mais se lhe aguça
Ecenquanto o labio. tremulo gargalha
Dentro do peito o coração soluça
,

HOjE:- O lov�m Valdir Va.
rela; Srta. Zackie, filha do
sr. Simão SelemetfooemNel
son, filho do $1. Hercitio Da
maso da Silveira.

.

AMANHÃ:- Sra. AniiaDrea
dá Silva, de Serrito; Emilia:
no , Tereza.filhos do sr. José
Ereitas Filho. '.

-

.
DIA '29:- Ma'rcos, filho do

sr. Wieg�ndo Olsen; Wilson,
filho do sr. Henrique Stoe..

'"

b.e'rl, .de Curitiba; Sr., rllad
Seleme.

.

� ... � ..

r l!!11'30:- St;a. 4deJinà, es-_.
posa aó sr. Narciso f}artnick;
Srta. AZice ,silva;, Sr: Nelson'
Cor.deiro,: eni1taM fudith, fi
lha do sr. Brasilio dejPaula.

DIA 31:- Sr, Gustaoo Br.a11.
âes; Sra. Adelaide, esposa do
$1'. Darcy Viianoua; Sr. Ge
'1tero�o Prohmann; Metli1w
Nereu, filho do : sr, Vende/i-
no t(loch.

. .

DIA 1:- Sra. Dioair, espo
sa do sr. Dr. .Aroldo C. de
Carvalho; 'Sra; Adelina, es

posa do sr. Frederico Kohler;
Sr. Emilio Tiitel; Sr. Helio'
Bustos, '

,

DIA' 2:� Dna. Bertha, es-'
posa do S1'. Jacob Tremi, Di1a.
.Elvira, .esposa do sr.· Anlo
nio Cm'deiro; Sr. Emitio Lem
ke:; Sr. Estefano BeafitC71U8;
Srta. NilJa, filha rio sr.. Va
lerio Silvá; Sr. 41do Fttrtf,ldo.

) ,

. Nossos' parabens. ,
,

"

Afençao Cclt\nos!'
Pall'lil,,-Pal:ba emais Palha

...
s>.

•
- I

, COMPRA'
. Simão Seleme, estabelecido com fabrica de palhqcs e

esteira!! para bananas à ma Senador Feli'pe SchluidL

Saiba_ qproveitar suas. colheitas malhando a palha em;
machinas trilhadeir.as, apropriadas, ou manüaI.:nente
e procure. vender' na: fabrica ao preço de Cr$ '6,00 a

arroba,- qualquer quantidade.

,2!, 'Pe,rguuta de Alai'beira
.::::::::::::::::,;,::,::::,;,::::,;,:::-:::::::.o:.:::�=::::::::::::::::=:::-:::::::::::::::::::::::::'::::::::':::::::'_.:_..::�.;_'_':;:; -:_'_-::_-.-_.:::;:.:

. ,

.... "'E verdade"que; 'de cada Cinco habitantes da
terra um ·é chiIlê�???,

Recorte e,. envie a
.
respo�ta à Casa Schreiber.

Aos acerÚultes -sérfi dedicado umq musica no
.

programr.t
., «Folhas SoltaS·»1 da ZYP 6

"

E não se esque.ça: Bicicl�tas para senhoras: homens e

crianças, TticieIos' e Tico-Ticos na Casa Sch�eiber.. '

Riscos e bordados começados, ffos,. linh�s, etc.

sempre na' Casa Sehreiber.
r

f: .•
.O ••••••• G ••••••••••

.

.

� "<"
" "-

R_esposta: , ; .. , .., .. __ - -, .. -�--,-._ , ,", .. - - , -, .. - :.. :_"""""-;C"
.....

� Á

Rerp.etente: . __, : _ _ .. _ __ _ _ : � , -
'."

Endereço: .

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

� ,. ..
-

(

Vende-se
I Por preço de .ocasião, um' toca
discos equipado C(IJ}1 uni traus
missor. Ultimanovidade.
Ver e tratar 'Com ,A,riü;i:lioJ\,Iar

t.ius, no Banco- N(\ci6�I1)i 'ilô Co·
mercio S_ A.

. 15zj.x3

'r

E rnolduracõésl
�uéfdrós' Santos,' serviço

perfeitô e garsntído.
só nà

Vjdt-tlçal'ia Caoóinbas ! taa.

A Q'fidná Refampagu
"' 1.... ".. _. � J

avisa a praça que acha-se
, aparelhada -para executar

qualquer serviço de instala
ções de aguas e 'esgotos. (En
canamentos e consertos de

.

bombas, etc.)
'Serviço rápido e perfeito.

Telefone 212 151x3

Ano 5 - CAl�WÍNHAS - S. Catarina, 27 de O;;\ubro de

..

G:ov�riId,', MÜl1fctpâI
" . � .

.

Aviso s6hi:� certifi6ádos 'de' Reser�isf�s'
.' d� 3? Cat�goria'

De ordem do dd9�1{í()' Benedi- ., " P'ul:ki �mhtl)sio Leite., Rodol·
to Terêsio: de Ó:rrvnlho .l nulor, I piJ(� Sehadêá, Juv,elJal Alves,. H��.
Prefeito Münidpul e Presideutõ . rique Alves dos, �allto.s, :Mal'J�B
da J uut a Militar de Ali!StaI11entQ, dc<Mclo .Leal. Joao. Jhbell'o, A�I.
torno' público: para' cOIfhec.imCllbo ,

! tí�r,iF-eÜc.i�a . dos', 8�tIílS, aMalllUdos interessados, que se encontram �eves, J?a:o Paulo dfolt L�r ,. Ae.
'na Secretaria da Municipalidade 'SIS Prospiteos LucatsZe:zuUlO� Br�.
os Certificados de Heservistas de . sil'ino �1E.d.eim�" .Franeisco .rSlQUeI's- Categoria, 'correspolldeul-es ·a08 r� Padilba,

.

Alfred(J �,Padl ha da
-, cidadãos abaixo rehlCionados, que Silva, FrancIsco. dos ::,ant�s, Gen.
deverão procura-los dentro de 30 j il Maciel Ferreira, 'Adelio �e.
dias, à contar desta data. _

- deiros. Sal�ador S08r�s �la�tID�,
João l'od1'lgues, Inaoio Craieskí,
Boleslau. Wzorck" João de.Moura,

, Sebasteãe Franco, Valdemiro dos
Heis, Jorge Pinto, Rodolpho Au�r·
bach, J�ão, Lemos de Souza, se.
báe:te€ío de'Matos, Luiz' Duram,
Pedro Cordeiro Neto, Pedro To
peroski, DOl'valino '{le Matos, Au:
gusto Cardoso de Barros, Afonso
de. Oliveira Godoy, João' Abran
chcs l\Ihii'ilcs, ZacaI'il:li� Moissa,
Atistídt>s Feneirà, -Toribio Maciel,
Hipólito NepoIÍloVeeno Pinto, Pe
'\iro Paulo Portes,' José �ondra�,
Lniz dos Santos Caldeira, Joa-

lO'J'a das N·o"v,·,dãdes' *"
ql;inl .J�i�gles de LimaI Joã,o Pe-

-

.

rlm ue Almnida, Helru,uth Bau·
Vestidos feitos, �aias, 'blusas e" cipf6s 'knth, . AI! illo de A nd,rade, Luiz

•

�'
P7í\18rhtJ. Marcos 'Franz, Durva·

" ••
E

LO]' a dp.s N6v. i'danes'-� �

�!I�) Ilodi'igu('s da Srlf�, J(?ão Fer·

I it-'�'
" '-"." '.,

- t 11iiWlcs. Guilherme Npltzkl. Fran·
" .

A[H,. no Ponto CHie <fé Canoinhas 1 "

. cisco BÍ<llcsld, Jacó Mendarchuk,
roo'" ",.,."

I ,.' I 't\nsclmo �e! reira: das Chagas, F.e.,� � �.W . � �,.w_,� 'W �lat � W J Irs 1spbalr, Atuldes do, Rosario,
,y T'�r T-""V 'T:��'T"'T' V.aJdem'iJ�()·F.:uck, Sirr�ão Ladanev8'
__________--..

.

-... - 1<.1',
.

Jo�t, So(\res, .Fra�oso,. Aug�s·
',�,;

-

to Dllft�ek dos Santo&.

r---·
...�... · ...·,�'-----...._........... "Sf'cÍ'etaria da Prefe,itllfa Muni·

A
-' .

.,..
.

c i"rlaí dê' CEl1Ioinbas, 24 de outu·
- .

ufl!QI!II)I!Rte. '

bi:O de l?�n,. .;
,

f,· , "',..,
- Moacir....T. Lemoi!

� ,

" "':_:' lllsp. E�c. Resp,· Exp. Sec:
,

"

" í

Os mais lindos e ultimos .artigos da
moda voce encontrará na

Loja das -Novidadss
Tailheurs de linho irlandes, luvas '

bolsas e bijo{ttetiás·'
.

I
,

f

J UI
- SUA CASA EM f'LOR1ANOPOLIS-

o maldit, o m� modeMo

� conto'tJtálJet hótet dI)
8átadO th lIanúJ Cata,,lna
âeui tnaUf}Ut,aoo em 6teoo.
Sem no ooUlÇão da CapUaJ
'CalutlnenfJe, dw�.. de:

.-

• fb,'a�' com' to(l.o o contõ'tlo
• t/lp{ltta� �:.
� ComplelD � âe 6a,

;

•.ofmp/lJ·· {J,a/ão tÚ �p{!iio

I

, BrI!Dl!mt!D,11!1

'_ ,

, ,

.) r '

O Llla HOTEL coi1eedera deseolitoa ea...

..-laIa �Cl8 eenbor.es .18Jaotes oomerei8i" e.

�ortad?... ,O.. carteira e,,�Id�. pdt.
....oc..çllo de oa._l

'I'ioPRIEDADE DI

M A C H A O O & elA' S., A.
COMtRCI8 E' AGrNCIAS

, .

-

,'Consorcio
,-Rel:lfiza-se hoje, em Bela Vista

d� Tt.ijJo o cnhice màttimonial
do' jov-em' EraldQ, filbo ÔQ sr. Mi·

guel, Lt18Sfl('k, cdro a ,srta. r:ecilià,
fiiha do sr, Robel'to }\och.

N oss.os P?ron-ens

o Precaito do dia
o QUr�RTO 1)0 DOENTE

o qUArto do doellt� deve ser

convcllicr.ltemcllte vPlltilado," O ar'

imohilizacl,o I-<'m, sôbre os eufcr·
,uos, ação ailldp �aís llociv� do

qu'c sôbre os sadios. .

Prov idcl1cic para quc, no quar�o
em <jl\e penl't'-dOCCC .algum d�en·
te, () ar sl�ja nill{}\'ado de r�QdO
contínuo e cauteloso. . SN ES.

Minha 'Senhora!
, ,

N,ão s� preocupa com o

mod,elo· de seu futuro
"

,,;estido'
, ,

E'f"'"
. A

',� ,e c e
tem sempre os ultimts.
modelOS, �e:.xpo:slo$ �na

CASA 'ER,LiTA .

"�o .'
" '

',c, cf"

·f.ERIDAS,
E C zoE M A.S,!
INFL.AMAÇOES,'
ç O· C, E I � A S',.

>

F R I E I �, A S"'I
ES·P,I NH,NS, I;;lC.

t.

_,'
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