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,Quasi indiferença do Ministério "do Trabalho

conterr::âneos - Tambem o precedente é' lei
- O sr, Benedito T. de Carvalho, operoso PrefeitoiNunicipal,"

recebeu, na semana transata; resposta do Ministério do Trabalho aos

veementes telegramas que dirigiu em tôrno 'à situação dos operários
da Lumber.'

,

Para conhecimento público e cumprindo mesmo a obrigação
de governar ás claras, de tudo prestando contas ao povo, atendemos
as solicitações daquela autoridade e divulgamos, a seguir, o expedi
ente recebido dá Capital Federal:

•

A atuação do · I?epütado \Jorge L,àcerda em f�Y9r dbS� operarigs
,

'"

Superintendencia das 'Empresas Incorporadas
Gabinete do Superintendente

'

Rio, 25 de outubro de 1951 '

Senhor Osvaldo Carijó de Castro
DD. Chefe do Gabinete do Ministro
Nesta

\

Jo Trabalho

Ano 5 Numero 180

Rio, 7 de novembro de 19'51
Ao sr. Ben�éito T. de Carvalho Junior
Prefeito Municipal - Canoinhas - S C.'

Sr. Prefeitó/ " R��at�r �t�
-

���st� �B m��: ��ll�tHM[ ��Rm,

X:
FONE, 128 -' CIRCULA AOS SAB 'DOS ,\

, Calçamento -dc .duas, ruas
c�� a presença do sr. Prefei- Segundo�ormações colhidas em fonfe fidedigna, o dinâmico

to, Municipal. do exmo. sr. Dr. Prefeito Municipal, sr. Benedito, 'r. de Carvalho Junior já deu os

Juiz de Direito da Comarca, do primeiros passos: para iniciar o calçamento das nossas principais vias
Vereador Carlos :-khra'mrn, dos publicas no ano de 1952. /

ao Patrimonio Nacional senhores Solou Rosa e 'Moacir Dentr� dos estudos elaborados pelo sr. Prefeito e desde que tu-
Lemos, Inspetores .Escolares do dei corra normalmente,' até maio do ano proximo vindouro �erk ata-
Estado e�dQ' M unicipio, alem de cada o calçamento à paralepipcdos das ruas Felipe Schmidt e Vidal

• inumeras pessoas desta cidade e �_Ramos
, j

de Tres Barras, inaugurou-se do- Todas as fontes fornecedcres de pedras) assim compreendidos
.mingo ultimo, perante toda a po-

.

os nossos� municípios litõ.râheôs· e .o de Piraquara, no vizinho Estado
pulaçãô de São João dos Cava- do Paraná, foram consultados sobre o preço das pedras e sôbre ""'ã'-
lheiros, a Escola Rural destinada possibilidade de 'ser firmado -um, 'cõntrato p.Ja o fornecimento de

'

pelo Governo Federal àquela lo- 600.000 pedras. ,

'" "
,

calidade. Alem das .providências já apontadas, em todas as pedreiras do
. Na mesma ocasião, foi inaugu=> município estão sendo procedidos estudos afim de concluir-se da pos-
rado no recinto "da 'Escola o re- sibilidade, ou não, do emprego dê pedras "daqui mesmo.

'

trato do Exmo. Sr. Governador Transmitimos a alviçareira notícia à 'j3op�lação citadina e ende-
Iriueu Bornhausen. Falaram di- reçamos parabens ao sr. Prefeito Municipal pela" impoqtante iniciati-
versos oradores, tendo o sr, So- va que o credenciará, ainda mais, perante. a 'opinião pública

,.

como

lon Rosa discursado em nome do um administrador de visão e de notavel capacidade, de trabalho.
Governo Municipal. ". ,

Por ocasião ela inauguração do,',."f,
retrato falou o ilus tre Vereador

"

Sr. 'Carlos Schrarnm' dissertar'!âo ' Foi inaugurada dOmingo \il- estava programado e que SE' pro:
sobre "a personalidade do horuc- timo, na prospera Vila de Pa· longou até, altas-horas da noite.

oageado. r' panduva, a nova":e magestosa '

D�stas" colunas endereçamos
Constata-se pelo teor 'da correspondencia ,......que a Supe- Seguiram-se recitativos e can- séde da Sociedade Hipica local. "

"1' f licit
-

'

.

t d
.

d E I' d t' '1 id tl'cose'scolaresqueimpl'e,ssionaran'} O 't
. .' nossasvçatorosas enci acoes i a

nn en encia as mpresas ncorpora as es d mesmo reso VI a a
,

" '

.

a 0t' revestiu-se do, maIOr. Dir�t0r:ia, da .Socíedade Hípica "s.-
não' indenizar aqueles trabalhadores. Apega-se, a Superíntenden- milito bem a enorme assistencia bnlha.r:Llsmo E' contou-e com a <e a população '4aq�ela impor-
eia, ao fato de que a situação dos operários admiti 10S -ao-« ser- ev idenciando o desvelo e o cari- presença do Exmo. Sr. Dr. Eu- tante Vila.';-� ��
viço posteriormente à incorporação, regula-se pela lei de extra- nho que 08 professores locais de- elides Cintra, DD Juiz de Di-
numerarios+da Uríião e não pela .Iegisleçâo trabalhista: votam á formação dos nossos pe- reito da, Comarca, do Exmo Sr. Mai�' Ul1;l�" in�dgfiração'

Se é ,mesmo, assim, como' explicada a Supérintendencia queninos patricio�' /�' Dr, Juiz de- Direito da Comar- Se,?' duv��a a, sema�a;transa-
as sucessivas negativas ao pagamento do abono-de família àque- Ao meio' .dia foi servido um ca de Mafra, dÔ�sr. Benedito T, ta fOI a d�lnaugur�çoes. Alem
l�s/tr:a?alhadores? y

,

" , ., saboroeo churrasco, seguindo-se a de Carvalho, operoso Prefeito da Escola 'Rural de São João
..

� Esqueceu-se a' Superintendencia, olvidaram os juristas do festa com leilões,o:'café, doces, etc. Municipal, alem de outras per- dos Cavalhêíros, da séde da

Ministério 'o salutar re democrátíõo pl'iriei(Jio< ingl'ês"de que Tl�M� . Diri.gim@so{lossasJe.li@itla9õ�SJ,ao,s,.-: .fsonaliG!:ades·, de' .destáqt;le:' - , 'Socieda:de"HfpíCa"'€ler"Pàpll'bdu�
BEM O PRECEDENTE 'É LEI? Ignoram esses senhores qu� no I?oradores da.quela pFo�pera lo.ca- ,

_'

Preserites as personalidades�' va, jnauguroú�se nesta Gi,slade.
chamado "govêrno capitalista'" do honrado General DUtra foram lida de pela mauguraçao' do om- de matar relêvo na vida social na zona sulSurbana;"no floresc�n-
despedid::rs cÊ'rca de 400 trabalhadores dã mesma autarquia, to· portante melhorar:negto.-� de Papf>nduva, foi convidado o 'ararbalde" do Campo' d'Agua'
,dos admitidos posteriorménte- à incorpcração, mas INDENIZADOS' . Prefeito Benedito T,' de Carva.;, Vei:de; um grande salão ,de dan-
devidamente? ,

'
,

A Cultura é o alicerce da lho, para proceder a Inau(gura- sas de pro.priedade 'dos:Senh0TEj5'
Não sabem õs senhores d,a Superintendência e do Minis- civilização; ção, o que foi feito em" ambi- Augusto' _Haens_h' e Frànciso; Be,-

'

tét'io da tremenda responsabilidade que ser1\ ,11mçada ás costas O EVANGELHO DE CRISTO, é a luz ente de intensa vibração e ale- chel e que prov8velme'rlte, será
\

d "'h f' b h O 'V que deve guiar todos os hem 'd d
'

O L,; e e Tra al 1sta Nacional, - Presidente, argas, se exata- gri,a., '

a' se e, e uma nOVa Socieda,d,e .

inten�ionados ..

men�e no seu governo fói'ern' negàqas as inqeúizações? Dando inicio "'as contra dan- a ser organizada.. ,

E' d'
'_

S 't dA' lt t Ouçam toda� a� segundas feiras ""
"

..

'

,

e esperar-se qüe a, upenn en enCla vo e a ,raz na sas, o sr. Benedito T. de Car- PEolas desoito horas de 'sába-
"sua intransigência e determine o pagamento das indenizações. a partir das 20,30 minutos, ppr 'v:alhó inaugurou o salão dan- do,' presentes o. 'Dr.! Euclides

,illtermédio da Hárlio Carioinhas: sàndo com uma das fllhas do: Cintra e exula." s1'8':-, o sr. Be-
MOMENTO ESPIRITA.' sr. Jovino Tabalipa, digno in- nedito T. Carvalho e exma. sr�.
Progra[Yla sobl'e as fl'nall'daeJes tendente Distritál. o sr Dr Pro·motor PublI'CO O"

'Não surpreendeu a pinguem a not,ieia dé que o Deputa-'
I " •

"

do Fede�al Jorge Lacerda, eleito vela UDN, iIfdependentemehte
da te;rceira revelação. Seguiu-se o grande baile que sr. Vereador Agenor Gomes, o .....

,de qual.quér solicitação, interferisse no momentoso a:ssunto em

11-,' ,

'

sr.' Dr. Aroldo Carvalho; Dire-

d
- ,'\ tor desta' folha, o sr; ,A,genor

efesa dos humildes operários. da Lumber. E que Santa Catarina '

inteira, denois desse inicio de lellislatura, compréendeu que e1e- CL' /IB'E CANO'I'NH"ENS' E-O Côrte, os próprietários do sa-
L � U, Ião e crescido num,ero de pes:'

geu um grande representante à Câmara Federal - o sr. Jorge ' -

Lacerda, ,;cujo nome já alçou-se ao pan'orama político nacional. O Assembléia Geral _.

soas residentes naque�e arra-

incar;t�avel deputado que com denodo e' brilhantismo' defendeu .
•

balde, .. f9i, pelo, Dr. 'FLualides
os initieradores 9€ carvão, conseguindo der'rotar, sucessivas ve- ,São convocados os serahores assQciados para a Assembléia Geral. Çintra� cortada a' fíta sirpboli-

zes, o· líder pessédista no ;aláciG Tira'ientes, a ser realizada dia 2 (dois) de Dezembro proximo na séde 80- ca e inat;lguradQ o salão. O con-

dal às 10 (dez) da manhã, 'com a seguinte'ordem do dia: junto muSJ.caLgu��p-':
. Efetivament,e, a, atua.ção d.o jovem pro\ninciano, na Câma- '''\ mento ,chegava do m

di ,Autorização para uma operaçã,o de crédito'. '!â
la OS, De(:)utados e das mal'S bnlhantes e o credenCIa, cáda vez Jaraguá, fes,te]·olLo",.

.

'd h'
.

1 d 1 1 Maioração das mepsalidades '

maIS, como um os mel, ores par àmentares à atual reg,is atura. numeros musicais
,Não houve erónista politico que deixasse de festej.ar "A Oração Mudança ,do ano social.

dados.
das Dragas". Não houve o�sêrvador atilado que deixasse d� en- "NOTA: essa l� a, seg�nda convocação, pois. a primeira não se Na residencia do sr. Francis-
trever na série de discursos sobre o/ Plano Nacional do Carvão realizou por motIVO de absoluta for,ça maiOr.

'

,

,

...
/ co Bechel "foi 'servido :�,m ape-

'o

ta"dirU,:erOesse'l a verdb,aredmeira ?oécVI_GaÇI'sãe. do 'ilustre e denod�90 co-=-t;s.... ,'\1' "! Ithass ,Seleme' secretário �tos.o churrasco á,os convidad0s.
an"", pe os pro as !S • '1-\. hora ao churrasco .í1otava:m-

,O paJlamentar lite-rato, na b!=leza das suas h:nagens ora-.
�

sé entr,e''' os' piesentés' 'o sr. 'Ui. 4'

tórias, na 'finnezal,da .sua arg4mentação, na objetividade dos as-

I
,,_ '), Renea'u Cubas, it:�stFe ,:Deputa-

suntos que fucalizá" têm impressionado à crônica parlamentar e ' """, tô EstadlJal; o industrial sr. Wal-

coll}ido_ gr�n��� triun.fo,s para Santa .C�tar:�a ent,r� seps pa,res.
'

.

.. outra razão pata V. S. se julgé!r çom sorte '

. domiro BobniacK" o,-'ilI.st.. Otávio.
-E jüstamente êsse jovem resolveu emprestár" seu presti- � --comprando com tempo, seus' brinquedb's',:;é -presentésf' ',,,, . X.,>Ra,uen. ,e;;óuti�'s��pes�ê�sr ,

gio, �uª- combatividade, e suá v'9ntade de SERVrR sos aesprote- para o natál na'
, �"' ti Pelas vinte' horas teve' inice o

gidos 0:perari0s da :r"umb�r. �
,

" �,gránde baile" inàu'glirªl que se

,

Capacitando-se do que ocorri� atravez �rleitu_ra desti fo-' CASÀ' SCHREIRER ,�:l�r:!bi�n::éd:l�::d�!�r:g::i�
lha, d-irigiu-se, itnediatamente, ao, Dr. André Carrazoni, ,Superi,n-

.

.
-' c

•
.

".
•

"

t mal'ãó, presente a' soCiedade, 10-
�ndefil.te das Ernprezas Incorporadas advogando a cáusa dos nos- cal" ,

"
-'

,
-.,.

sos humildes conterrâneos.
'

,�� A_ ,

'

Majs va,le preca.ver :q"ue lame�""tar
.';,

,Felicitamos o ptºgresista arra-
I Conjugando esforço's conosco, na Capital' Federal o De- balde do Campo. d�1\gua Verde

·putado Jorge Lacerda'" há de fazer sentir o' que acima elpuse- Co�su'lt. ,OS p,reços da CASA SCHREIBER'." e QS propr1etáriós do 'salão pelo.
tnos e oatal,hará,.temos certeza, até conseguir a reclamàda justiça. importa�te acontecimento.

G-8r. Ministro incumbiu-me de transmitir a V.' S. as in
formações anexas por cópia, prestadas pela. Superintendencia das Em
presas Incorporadas ao' Pahimonio Nacional acerca da dispensa de

'operári<;>s de que dá noticiá o seu telegrama de 8 de outubro transato.
Sendo o que se oferece' no momento.i.apresento a V. S.

os protestos do meu apreço e consideração. ,

\.

,

as, Osvaldo Carijó de Castro
'\ Chefe do Gabinete

CAIXA' POSTAL, 2

Escola Rural de São João
dos Cavalhei�os

Em resposta a sua carta de 22 deste, dirigida ao Senhor

Superintendente, das Empresas, Incorporadas ao Patrimonio Nacional;
acerca de reclamações feitas ao Excelentissimo Senhor Ministro do
Trabalho, pelo Prefeito de Cãnoinhas, contrsr=o ,trataments> dispensa
do a operarIas da Southern B'razil Lumber, que teriam sido despé
didos sem receber indenizações, cabe-ine informar-lhe" ém"" nome do
Senhor Superintendente que o pessoal admitido, ao serviço das Em

presas é regulado pelo decreto-lei ri. 8.249, de 29 de novembro de
1945. Desta forma, se os o�erarios referidos foram admitidos ante

riormente' a data da incorporação (19,40) regulam-se pela, legislação
,trabalhista.; se admitidos depois, pela: de extranumerarios da União,

>

hipotese em que não tem direito à indenizações. \

Valho-me do ensejo para renovar-lhe meus, protestos de
estima e consideração. I

.

'"

a. Plil1io Bueno - Secretário Particular
{

BRILHANTES FESTIVIDADES

A atuação do' Deputado Jorge Lacerda

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'. Conhece o vinho· . �.

'�RISANTE MICHIElON7
,ti. ,�elicia dos apie�iadores! :'�;'
.Deleite seu' paladar; provando-o;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Post" aUTO Verde e Gfjcina MecâilÍca
"

BASILIO HUMENHUK & C IA': LTDA.
- I,

• ./ .

. CANOÍNHAS . Fone; 145 -. -Sta, Catarina

A V'I S A
\ .

-

'.

Q\le já está funcionando a bomba de gasolina,
I, •

'

atendendo a qualquer hora do .di�ou da noite

serviços )de ':lrgencia.
G,azolina, 'serviço mecânico de ernergeneia, -'"

, .

oleo, ar, agua, etc ..•
J '

•

Aos noSsos· assinantes
. -. :.-, .

�

Correio do Norte - 'Cadastro' Social
P .

,

.

Reorganízando, como, estamos, o nosso Cadastro Social,
pedimos aos nossos bondosos- assinantes que recortem, preen
cham e remetam ao nosso endereço ou entreguem em nossa

.
.

Redação, ,o coupon abaixo:

Nascido "em de ! de l
.. _ .. __ _ _

Estado civil

Nome dafo) esposa (oL : � _._ _ � l:
.

.,'

Nome dos filhos solteiros:
_ _ __ _ _ � .

•

'PREFEITURA·MUNI'CIPAL DE' CANOI�H'AS
.

Balancete da DesPJsa Orçamentaria re:ferente ,ao mês de 'Junhà"de 1951
,";

�
... .• 1

.

•

#-
.

,

Despesa Orçamentariá '
.

r

.

I �o_mês I Total-
•

Código
local t.í t uI O s

\
Cr.$c-.s ,

� Cr.$

11:220,00 3.�0,-OO 14.370,00
"'"
r' �,

2.677,3b 2.677,30
1.32�,20 1.946,80

'

3.269,00

."

9 34 .,2 Construções de casas populares .

9 34 3 Salario familia) +->

9 4 Premios de Seguros 'é Indenização por .Acidentes
. 9. 4'4 _.Despesas diversas
9 44 1 .Seguro con tra acidentes no trabalho
9 44 2 Seguro de bens moveis e, imoveis
9 g '" Subvenções, Constribuições é. Auxiiios
9 84 Despesas diversas

'

9 84 1 Contribuições a institutos de aposentadoriàs, L. B. A. e

S. K-S. I. .'" , " \.

9 84 2 Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
9 84 3 Subvenções concedidas por lei a diversas instituições
9 84 4 Auxilio a "Associação pró Ginaeio ,de' Canoinhas" .

9 84;j . Auxilo á Associação dos Ex-Combatentes do Brasil -

, Secção de Santa Catarina'
,

Diver�os

7.393,60 2.569,80
.-

9.963,40

5.000,00 5.000,00
20.000,00 12.000,00 32.000,00

,'\

495,00 430,00 925,00
15.515,20 581,00 16.096;20
2.500,00 500,00,. 3.000,00
2,.00Q,OO 1.000,00 3.000,00
2.000,00 1.000,00 3.000,00

'I� 2.000,00 5Õ'6,OO 2.500,00
594,00 1.243,00 1.837,00'

7.960,00 7.960,00
556.066,80 212.830,10 768.896,90
68.000,00 ,68.000,00

!,

624.066,80 212.830,10 836.896,90
"124.507,30 7.147,60 131:65'4,90
748.574,10 219.977,70 968,551,80_

404.854,50
1373406,30

-'

47.129,20
2.409,70

317.207,20
42,20 t

18.369,40_: :
19.696,80 404:854,5Ô'

9-9
9 94" Despesas diveras 'J

9 94 1 Aluguel predios intendenoias, cadeias, correios e telefones
-� 94 2 Despesas imprevistas

-

9, 94 3 Pensão a farnilia de Alinor V. Corte '

9 !94 4, Pensão a Augusto' Gaisler
9 94 5, Pensão a Agostinho Teixeira de Limá
9� 94 61, Pensão a Jo��. 1!lorentin? . de., Souza
9 94 7 Despesas Policiais e Judicia nas
9 94 8 Aquisição de Placas

_ Créditos Especiais
Amortização da divida flutuante

-

Despesa oriunda aquisição caminhonete

13.891,10
502,20

71.995,00
86.388,30

Restos a pagar, de 1950.
�'). I·'

-�--------------------------------------_ .._--------------;;.-------------------__:_-------��-----------------------------------.---�;�--, �
..

:�<,

Soma
Saldo para Julho

,

-�--_._.,.---------------------------------------------------------------_-------------------------.--------.--- -

Resídencía atual:' : :.,.: __ . __::.. e- __••••• ,_•••__ _._•• __•• _ __ ••••••_�
/' '

-_._---_._-_....._--------_._-----------------------.,::..------------------- ...---_ .._---------------------:-----------------,,-----_._---------------

--------"'------_:_._-_.:_----------.---------�:._---.;---------�-----------�------------.. _-------_. ---------------- ----------------;----------
,

'

. A Oficina R-elampago
.....

,

.

Banar.as.. 'tanto no verãç co

mo no inverno

As melhores só na
, .

Casa Sezefredo
de Siegfried Olseri

I

Vendas por atacado e varejo
Preços sem concurréncia

avisa a .pràça que acha-se·

aparelhada para executar
qualquer serviço de instala
ções de águas-e esgotos. (En
canamentos e consertos de

•

bombas, .etc.)
Serviço rapido e perfeito.. 'Rev�ndedo� das afa,mad�s selI\ent�;s

.

.

.

' da firma Dierherger' Agro. ComercialTelefone 212 , ] 51x1 . Ltda, de São' Paulo
.

22-P

A'TENÇÃO!
'Grande Liquidaç80 Final

, I
-

-D I, 'A casa que mais barato vende -e melhor serve

Â I
- sua freguesia, instalada á Rua Paula Pereira s/n.,

V ' antiga Casa de Leopoldo Buba, nesta cidade, avisa
. I sua distinta freguesia e -r o povo canoinhense em

D geral, que n�s meses de Novembro e Dezembro

do ano em curso, está efetuando
N
O
�V
A
S
K
I

Llqui"ação Geri;ll
de tdao ;eu estoque de mercadorias a preço de ver
dadeira liquidaç�2 e ao alcance de todos consumidores.

- -

'Façam pois, uma visita sem compromisso,
aproveitando uma bôa oportunidade.

/

Triciclos dê todós os fipoa - Baratinhas
Jeeps -. Caminhões' de madeira todos os

tam,nhos - Bonecas � Enfeites para arvo
re de Natal -.Velas - Castiçaes - Presen
tes Finos -

..Cavalinhos todos os-tamanhos
emais de mil outros artigos qe sua exclusividade

Preços especiais para revendedores,'
v,

"·i'

Bazar' Santa Terezinba
OFERECE PARA NATA'L

POR PREÇOS SEM CONCORRENCIA

. Saldos Di�poniveis'
Na Tesouraria
No Banco Nacional do Comercio
No Banco "Inco"

'"

Na Càixa Economica
Besponsaveis

.

.Nas Intendências
Estado de Sant� Catarina

Despesa -com aJustiça Eleitoral
Fundos Viuculados-

No' Banco.Nacional do' Comercio
.Na Caixa Economiéa"
" No Banco "Inco'!

::

/'

Albino R .. Budant
.

Canoinhas, 30 de junho de' I?51 Benedito ,T. "Carvalho Jr,
Contador

\..
. Prefeito"

....

. /.'
______�__------__� � ._'__

\-.----�----
__--------------�

JSaJanéete' . da Receita. Orçamentár,ia,' relerente ao mês de. Julho de"19�r
, ARRÉêAi>AÇ�O

. Codigo
. Geral Discriminação \ .

),
Anterior _�, Õ:-mês . 1 TOTAL

L19,8,:li) �10.Q95,20
540,00 _ . 900;00

27\456.;20 :1' 1369,110,60
31.751,90

14ç)0.862:50

17.480,10
" 90'ioo

�
Í'

RECEITA· ORDINARIA
TRIBUTÁl1IA_).

a} Impostos '

Imposto Territorial .

Imposto Predial
Imposto sôbre Industrlas e Profissões
Imposto de Licença

.

• Imposto sobre J.QgQS
.

e Diversões
b) Taxas', -

Taxa Hodoviaria ,'
Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
Ta·xas..,de Fiscalização é Serviços Diversos �

Taxa de Limpeza Pública
PATRIMONIAL

Renda' Imobiliária
Renda de Capitais

-
"

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de Cemitérios 1.2Q2,OO
Quota-parle imposto federal sobre combust. e' lubrificts. 158.117,40
Quota-parto imposto federal-sobre a renda '" 124.700,10
Quota prevista no art. 20 da. Constituição Federal <,

Quota prevista no .art, 21 da Constituição. Federal.
RECEITA EXTRAORDINÁRIA I

•• ' - .

Cobrança da Divida Ati.va !

Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas

'

Multas.
.

)�ventuais

0111
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 27 3

87.543,00
98.047,30
388 722�00
387.555,60
2.354,50

15,720,00 .

3.131,00
21.380,00
17.275,00 .

-

11.127,00

4.959,00
8321,00
1.766,50
3.919,60

.

25,0.0

780;00
416,00
45,00'

.

1.255;°9

92.502,00
. 106.368,30"
390.488,50
391.475,20
2.379,50

16.500,00
,

3.547,00
21.425,00
1.8,53'0,00

1 ".

� .

1112
1 22 4
1 73 4
1 24.1

2 010
2 02 O

1.4-71,30 . 12.598,30

•

652,00 1.914,po
158.117,40
124.700,10

6 12 O
.

-p 14 O
6 20 O
6 21- O
6 23 O

15:972,60 ;
. ,- ". 90,00'

--: 8.2.96,90.
.

: 360,00
1341.654,40

.

1.507,50

• "If- _')."

SOMA Cr$
Saldo Dispcnivel do Exercício de 1950

Albino R:.. Budant
Contador

Canoinh:a's, 3'1 de julho de"19!51 \ -Be�edito T. Càrvelho dr ..
Prefeito

(
l'
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ANjVERSÁRIÀM;:�E '

� ;

Gaspar", da cidade de Bltime
nau; dna. Emilia.. esposa. do sr.

Ilmo' Wünsch:' 11,menina Siorna
ra,' filha do sr./ Dr. Rivadavia
R. Corrêa, residente em Floria-
nópolis. -",

D�a 30: Frei' André, padre
auxiliar des�1i paroquia; srta.
Guita Federrrrann, de Tres Bar
ras..

A todos nossos cumprimentos.
,

�.'

.' ,.�. , -

_. ."

Hoje: O� srs. Fernando Scholtz,
Naçcíso 'L. Rutes e Eduardo"
Prust; a srta, Elizil Grothe. re

sidente no Rio 'de Ja1leiro.
'

Amanhã: srta, Sibila, filha do

�
sr. Francisco Bechel; dna. Ma

�.
ria, esposa do sr. João C. Gaps-
ki. '

.
,

Díà 46:'1'(:1na. Irene, esposa do
sr. Horst Winter, residente em

Porto União; srta. Iris, filha do
sr. Gustavo Strattmann.
Dia 27: a srta Bernadete, fi

lha do sr. Faustino Scheuer;
srta. HI1i,dée, filha do, sr Joã0
Müller' Jr.; o 'menino Osmar
Rogério, filho. do casál dna.

ii'
Érica :- sr. Heririqúe Zacko.
Dia'28: .; o� Sr. '�La,uro. Michel,

«;:: -,�, �", ..,,,".'�'�('<' �-,.�x-�,.", .... ,

do comercio local; o jovem Joa-
J quim Fernandes Luiz.

Dia, 29: srta. Gertrudes, fiilha
do sr. Gustavd . Brandes; José
Pedro, filho 'do sr. Antonio

"""Leandro; Dna. Zilá, esposa do
sr. Alfredo O. Garcido, o sr.

Evílasjo Vieira, redator de "O

Nascim�nto� "
i 2\

Com o nascimento dia] 8 do
robusto garoto Aldo, está em

festas o lar do casal dna. Elvi
ra - sr. Henrique Wunderlich.

.

Engalanou-se o lar do sr.
� ..... '? ..... ,�- �

;1' " � ,:-.,",.., .

Fernando Freiberger e sua es-

posa. dna. Nair, com o nasci
mento do menino qUE' tia pia:
batismal receberá o nome de
Ademir Elias.

.

Parabens aos=paie e felicida
des

.

aos pimpolhos, deseja o

«Correio do Norte».'
{

Procur�-se � urgente 2. a

O'l$lCIÁ,IS �INT0�ES
!'

,
Informacões "com '

JOUANNES R'OTHERT
lé�ixâP�stal, 63

.

-' CANOINH�,�
�

-

"'
\ , ,

])iSlinto €lienté!'

Esta é· a sua, casa de confiança!".
NÃOr SE D,EIXE EXPLORA�

Saiba empregar,;",seu dinheiro, comprando

-

8â��r' Santa Terezjnha
.
Telefone, 277

'J � maj�r m�rca�� '��. Briniju����, � "rr�mt�� �m ���Ol����
� ,

"

Barato todos vendem, porém como no "BA-
ZAR SANTA' 'TEREZINHÀ", 'ningu��, e; não

'esqueça tudo que é do seu agrado
7

Vossa Senhoria encontrará no

Bazar ,Santa T�r�z-inl1a
\

Pre;os especiais para reven::ledores.

:; Não se preocupe çom o
� modelo de seu futuro

,vestido

íi'l'E'" f'
\,

A

� �" ,�', -e c e'
-N

�.
;s" ;-1

ten:t��sempre os ultimos
'�m� oHelos, eXJYostt>s na

CAStA ERLITA
'\

PIC-N1C "

Impt:essora Ouro Verde Ltda.

DESAFIO_,
JOÃO RODANISKI

'�

Lutador de Boks
Lutador de 65 kilos, pede a.

apresentação de .urn interessa
do, até 75 kilos, que queira lu-

, tar, .bastando '

parà isso dirigir
se ao seguinte endereço:

'JOÃO RODANISKI
Três Barras - Canoinhas - S. C.

fgencia" Florestal' de,
Canoinhas

No intuito de dotar um Gar
da Florestal em todos os Dis
tritos dêsse Municipio, e para'
que possamos orientar e fiscali
zar melhor as florestas pro te- ,

toras e=-remanecentes, torno

público, pará conhecimento dos "

interessàdos e do público em

geral, que de acordo com as

portarias numeres 385, 386,,387
,e 388,. o sr. Diretor do Serviço
Florestal designou os srs. Otá
vio Pecbebela, João .Polorngnei,

I

Ricardo Tavares e Antonio Ma
ron Becil, para exercerem, gra
tuitamente, a função de Guaro

�

das, Florestais nos distritos de

Papanduva, Paula Pereira, -Tres'
Barras e Major Vieira" neste
Municipio. ,

"'.

(ass) Ivelasítr=Coelho

-Delegado .Florestal do Muni

cípio de Canoínhas.

.

Avisa aos senhores proprie
tásíos dê\ sJerrarias abaixo rpen
sionados, para renovarem nes-,

f .ta Agência, os Registros de su

as Serrarias são
,
as' seguíntes

firmas:' Bento de Lima & Ir-
,

�r-

.mãos (2), Eduardo Schurriann,
Francisco Stoebert & Filhos,

.

Hatschbacb & Cia. Ltda., João
Fontana Junior," Irmãos Linz

meyer & Cia., Irmãos Rauen &
� Cia., e Irmãos Davet. "y

A partir de Janeiro de 195�, '

Efs' Serrarias que "ainda conti-
\

nuarem em atrazo com os seus
'

respectivos Registros no servi-

ço FlorestaL dó" ano anterior,
serão seus proprietaríos Multa

no dos de conformidade com o

_, Decreto-Lei numerei 132, 11/7i38,
(ass) :Ivel�sio Coelho

Agente e Delegado Florestal.
de Canoinhas.

Nas léis do to'tlo", não hª
,

conceito de separafividade.
-

,O<.

schülli de almeida

'. .i. 1

'Vi.dros':
l

,
.'

�,
, 'roda, Especie; qualquer -,

j � .

comprimento, largura ou
"""

grgssura.
,

' Preços' sem concorrencia
só na

Para seus anuncias?' ,

"

. � Vidraçari� Canoinhas Ltda
$' CORREIO DO"1NORTE

-

Fone 277 •

Ginásio Sagrado Coração de' Jesus
..-::* u_

.

, 'EXAl\-iE8 DE' AD'MISSAO '

.

A Diretoria do' Ginásio da Escola Normal
"Sagrado Coração de Je:us" faz dente que os

Exames de Admissão ao Curso Ginasial se hão
de realizar nos dias 1 o. ,:e :) de De�ernbro p. v.

.

Documentos indispensáyeis:
Certidão de Na�cim'ento (c! firma reconhecida)
Atestado de saude e ,vàcina' (c! firma reconhecida)

6 retratinhos 3x4.
\

:}i:!,;;:::: .

COURA CASPA,
QUEDA DOJ,V- t

:," BELOS E DfMAIS ç
'f n FE C C O E S ,O O

>,.
;. �

C'OURO CABErUDtl.

'. �

", ,�
Ano 5 - CANOINHAS - S. Catarina, 24 de Novembro de 1951 - N. 180

Ministério da Guerra 5a e
" Região Militar

'l'p064, COMPLEMENT1R" RARA
INCORPOHAÇãOJM, 1952

Todo cidadão residente nÓ Município de Canoi�has
pertencente à classe de 1933 ou. anteri-ores, ainda'
em falta com o Serviço Militar, deverá apresentar
/ se de 2 (dois) a 6 (seis) de J�neiro de 1952, na _çi

dade de Porto União'!. ,50. ? Eng., para
ser inspecionado e selecionado.

.

Quartel )General 'em Curitiba, 10 deNovernliro de 1951
t <, •..

.

a) Coronel . H,UGO SILVA"
Chefe do Escalão Tefritoríal

F

),
'

Liquidação de fim de �ªao
ii' NO FlS·CHER. J qf��!�o�iff!�!'
•

.. .� cores para crian-

ças de 16,00 por 10;QO ...:... Linho de seda estampado
a 14,00 � Xadrêz catarinense de,16,00 por 13,00

1 .' Fazenda enfestada-spara cortina a partir de 16,00
Linho- de seda xadrez a 18,00 � Retroz de algodão,
tubo de roo metros duzia 9,00 -"'Torçal merceriza

.do .de algodão duzia 15,00 -:- Alem de des-
"". 'contos de lu e 15% em muitos. outros -artígos .

. I '

__�__------ -

V Comprar L,á. no F,ISCHElol
...,é uma�GARKNTIA para a sua ECO�OMIA F <,

.

;}.

- SUA CASA EM rLORIANOPOLIa-:

, '

N'

Ó mai;;', o malá móde'l!no,
. I �

J ,e con6o'l!lá/Jel, hotet do
, , eátado "'cú!, Yanta Cata'tlna

áe�á tnàugutado em �'WOO.
nem no rotação da Capltal
Calallnefl�, di:Jp!JnOO.:, rh:

''''",.

,'.I! •

• �ual�" com to{� o oon/iô'do
• UlpaltgWWV'JpfJ, turuojo�··
• Completo áewlco de .Bat
• Olmpw áatão de 'l!eee/J-ção

o Lus HOTEL concedera descontos es�

peelais 808 oenb:"res .iaJantes oomerciate.

portado...... lie� carteira e"ped��ia.
associação de C\la!'8el

... "ROPRIEDADE DE
,

M A C H A O O .It elA, s;" A .

ii CqMERclO t AGtNCIAS ..

"

,P A R A F E.R I D"A 5,
,

'E C Z E."M .A 5,
IN F"LA'MÀÇOJS','
C 0, C E I ·R AS,
F R I E"" I R. A S I

ES P I,N H AS", ETC. �

..
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