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Realizaram-se as -eleíções domingo, dia 16, prendendo 8:5

atenções de todo o Estado.
Observadores políticos viram nas eleições em objeto um

teste da popularidade dos novos dirigentes
�

do Estado que en-

-< . f�entariam, assim, o primeiro embate 'depois' da vitória.

-:- R��atur 'fit� ��osto n� 1���: u�llmnM[ ���HA '. ,b�m�t�: ·I,II�Â�� �mM[ Durante m'ais de' uma semána as atenções da' politica ca-"

FONE, I28( CIRCULA AOS SABADOS- taririense convergiram para o município de Nova Trento. Maio-
----------------------..._.......---------------..;.._-�- rais de todos os partidos políticos tornaram parte-ativamente nos

C M: í.. 1 d' U'DN
Y"7

.(7)astor Georl1 'trabalhos �re-eleitorais. Comenta-se. em Flortanópolis que o SL

, onvenção UnICIpa � a·,. <r 5 _Celso Ramos em pessôa 'teria percorridq, o interior daquela pros-
L' @el1er 'e Ç}cl.T!úlia pera cog1Una em desenfreada cabala. .

,

. \

Realizou-se domingo, dia 16, na 'redáção desta Folha, a Con- 5
- A imprensa nacional, pelos seus órgãos mais representa-

venção Mtmicipal d� UON para escolha de novos dirigentes do Partido: � /lg/àdece ;inceramente as tivos, teceu longos comentários sôbre a situação politica do Es-

Creicido numero de correligionarios compareceu ao importan-' felicitaf2eJ" que lhes foram tado, a .luta entre o Legislativo e o Exec-utivo e a préva a que
te conclave que contou com a presença de répresentantes de todos seriam ambos submetidos.

D' t it
' e,(!;riadaJ" para Natal e =dno < � /

os IS nos.
\.

_

_ "Pelo P�SD candidatou-s: o, sr. Ni�olau B:do q"u�, mez:s
Procedida=a eleição, nós termos dos estatutos, foram" esco- ATora, desejando a todos a antes" Iôra derrotado pelo candidato-cudenista .João I?ayer'§obn

fhidos os srs. Dr. Orestes .Procopiak, João Seleme, Cartos Schramm. benção do ALtiuimo '}-eJ"te nhô; pela UDN fclregfstreda a candidatura do prestigioso poli-
Modesto Zaniolo, Dr. Silvio I)\'layer, Dr. Reneau Cubas, I-�rbert

. tico neotrehtino, sr. Inácio Dell Antônio.
[

.

-

proximo ano de 1952.
Ritzmann, Evaldo Ziperer, Jovino Tabalipa, Theodoro Humenhuk, Abertas as primeiras urnas constatouçse, desde logo, es-

Antoni� M. Becil, Pedro Abel Colcdel, Alfredo Garcindo, Dr. Riva- CanoinhaJ', dezembro de 1951. '-

"petaculas vitória da UDN na pessoa do. sr. Inácio Oe11 Antônio.
davia Correa, Dr. Aroldo C. de Carvalho, Luiz' Pacheco dos Reis" .

;,-
. E, a"'cada' nova urna aberta, aumentava a diferença favorável ao,

Ben-édito T. de Carvalho, João Werka,. Sele�e Isaac Seleme, Age- .

I'. \ > ',cai1�Fdato ,:denista., .•
nor Gomes, Basilio Humenhuk, Leonel' Barcelos, Alfredó- Mayer, A t

'

Paúlo Ritzmann, ,Sarkis Soares, Henrique Prelvitz, Guilherme.Gros- I pon e
>

t "O'resultado final acusa uma diferença de 461 votos à

kopf, João Correa, Alcidio Zaniolo e Calil Cador Neto paça, na qU?-'
}. ..' ,+ •• .- favor da VDN, isso entre menos de º,OOO votantes.

lidade de membros e suplentes" integrarem o Diretório Municipal. Este govêrrio udenista, no. Colheli,'o governo, assim estupenda vitória. Em todos os

D
,\,

O'· PI' d entender do. nobre confrade círculos politicos do Estado B" v-itória da UDN foi considerada
..

Na qualidade de �elegai'lo do, iretório Regional, 'presi iIJ
I'

I

S O d R C b «ijarriga,Verde», é tão. bom, corno um voto de confiança no Governador Irineu Bornhausen'
aos trabalhos o ,E:xmo. r eputa o eneau u as.

,,/ ,

I
'tão. .dinâmiéo, tão- operoso, e de repudio' à atitude da maioria parlamentar pessedista que

,

Reunidos os membros do Diretório, por esses foram' -esco-
'

que deveria-fazer em menos r.ão mede esforços para atingir o objetivo a que se propus de
lhidos, em escrutinio secreto, os componentes da 'Mesa Dicetorà. A' de um ano. o. que o PSD prejudicar a -adrrrínistração estadual.

-"escolha de Presidente 'recaiu fia pessoa do nosso conterraneo Dr. A.- - •

f
'

14
-, '

rrao corrseguru azer em .•• Valha õ pronunciamento do altivo eleitorado de Novaroido Carneirô de Carvalho, ex-deputado estadual e secretário do Di- .

retorio Estadual da UDN Para a Vice-Presidencia foi reconduzido o
Assim é o. caso. da ponte Trento como uma advertência, aos deputado,s e�taduais do PSD!"

, sôhre! o. rio. Cano.inhas,' sub -,

Dr. Orestes Procopiak, Para o cargo de Sl!cretari0, foi escolhido o
. e

-

superestmrtura de madei-
sr. João Seleme e para o de T,esoureiro o sr. Carlos Schramm,' ra, co.nstruida. ha 30 anos,

Tem povos dirigentes, portanto, o
.

Diretor[o Municipal da em pésairno estado. de con-

UDN. Depois da reorganização de todos os' Sub�iretorios distritais e servação, o.ferecendo perigo,
nucleos seccionais, Q que será feito àm janeiro, será realizada nesta ao.s transeuntes. ,Mas, teNha
cidade, em dia' previamente designado, uma grande sessão publica de paciência, sr. Budant. Se o.

encerramento, coroando a Feorganização da UDN de Canoinhas. jgovêrno. pessedista no. lon,go.
O dr.' Aroldo Car:alho, depois de eleito e 'empossado, agra-' reinado. de -14 ano.s não co.n-

deceu a confiança da expressiva unanimidade c)a, convenção e, em ra- s�guiu fazer a pon'te de ci-

pidas palav'Vas, traçou o seu prÇlgrama de ação à frente da VON local. m,ento. armado" será justo.
Parabens ao novo Diretorio e ào Partido. ' e ,- consentaneo, exígi-Ia' da

VON depois de -11 mezes de

govêrng,.?· •

.-

'1,)..Es'pete'.&q;�:t:o mars"sr.'BudaI1-t�
.
napa ..S't?-'précipita-

çÕes e de\ çriticas tão infan
tis guã'o infundadas, a po.:ri�o '

te sairá, "tenha certeza, den�
trq do. periodo. do. Go.verna-
dor Irineu 'Bo.rnhausen. <

C,o.nsider�-se, desde já, o.

s� Budant; co.nvidado. para
a inauguração.. Mas não. dei
xe de to.mpareçer .••

.'

-

nirft�r: ���wn 1. LAR��l��
CAIXA POSTAL, 2

,
\

Edital' de PrQ_clamas N. 131�
"-

José" Maria Furtado Primo, Es- '

I
torio 'na séde desta 'Vila e nQ,

Cri�ão p� Paz �,Oficia\ do
f Re-, .Joi'na� 'tCorreio do Norte'" de

.

C' "1 d d" d V'I' Cal,!J.fÍnhas.
Iglstro ,IVI e�te lstnto e I a

M' V" 15 d D b
.

V"
'

d 810r 18lra, c ezem 1'0
de Major leu'a, comarca e de 1951.'

,

C::anoinhas, Estado de Santa Ca- .Jos6 Maria Furtado Primo'
tarina, etc. \ , ,Oficial do Begistro Civii

Faz saber que pre'tendern Cd-

. sal': JOÃO BUENO DE OU- S 'e r r a r'
-,

VEIRA, natural deste Estado,.
' I a

. Canoinhas, nascido em
.
7 de ou

tubro de 192.8, de profissão la
vrador, estado civil solteiJ,'o, do
miciliado e residente. neste dis
'trito, filho de>Dionisio "Bueno de
Oliveira e de Helena Kieská, e

SYBILK lVIAIDL, natural deste
Éstado, Canoinhas. nascida eu)
19 ge setembro de 1930, de pro
fissí'j.o domestica, 'estado civil sol-

I

teira, domiciliada e residellte !les-
te distrito, filha de CristiªlIo
Maidl e· Amalia Maidl.

Apresentaram os documentos
_exigidos pelo Art. 180, Ns. 1, 2,
3 -e 4 do Coçlígo Oiv'il Se alguem
souber de algum impedimento" o·

'ponha·o na forma da lei. Lavro
presente para ser afixado em Caí:-

\ Vende,se uma, com todo�os
seús

. pertence�, iJclusive um loco·'
movei de .26' H. P., em' perfeito
.estado de conservação e fUIlcio

nament9, devidamente l!3gá1izilda
e com cótas de produção ÍIO 11'18-
íitut�' Nacional do·Pinhõ>Acolll'
pall�a ainda um barracão, cons-

i truido de madeira, coberto com

folhas de zinco galvanizado, para

depósito d-e' madeiras, edificado

junto à linha da pstr3da de fer

ro da Rede Viação Paraná San,
ta' Catarina, nesta cidade.

�

"Ver e trat&r com o Dr. Saulo

.,Çarvalho, à Rua CeI. AlbuquerQ4e.

1951 CLUBE CANOINHENSE
C O_N VITE

,1952

� A Diretoria tem a satisfação de coi1vidar seus as

sociados e· suas Exmas. Familias para o BAILE "'de 31 do.
corrent�, bem como para: (I vesperal dançante, no dia 10. de
Janeiro de 1952. 'J'

-

í
!

Ja,Jz: Band!l da Policia Mezas: Com') Zelador �
Trajes: Recõm�nda--se escuro para cavalh_e.iros e';'· traje de

.

baile pata, senho.ras e s�n�2ritas.
-.

NOTA: Fi�a vepadá a·entradaaos sóciós que estiverem em�
atrazo com a tezouraria, e às pessoas extroohas ao

quadro, social, salvo quando apresentadas por um

associado" e muilidas �e ingresso fo.rnecido pela""
Te80uraria.

"

D�zembrQ de 1951
k

"

ITHASS SELEME
S�cretario em exercicia

----I

r

Atividades' do Depu-
tado Jorge Laoerda

o ilustre Deputado Federal
udcnista, sr. Jorge L�.cerda, di
rigiu ao nosso diret.or, sr. Aroldo
Carvalho, o seguinte despacho te·
legráfico: "l1io - D.F. - dia.._:19.22
_h(lras. Estou permanecendo con·

tatu Dr;' Al'llaldo Nobrega flue
está estlJ.Q,ando novas providen
cias favor operários L�Jrnber alem
haver determin�do readmis!,í;í.ú cin
co trabalhadores. Abraços Jorge
Lacerda". '"

_

O ,)lustre representante, .sem"

nenhu,m fa vor é homem de ope
rosidade à toda-prova. 'interessa
dissim_o' pOl:;, todos os problemas
que Ma esfera federal 'envolvam
os catafinenses.· 7(

I.
Recomendamo·lo. à admiração

dos traba.lhadores de Canoinhas. -----------,------.

�-

Q) Q)

.0

65
o..
Cf)
O
t....
o..

o
>
O
Z'

O
z
«

eh
O
bD
"E
cO

Cf)
::l
CD
Cf)'

E
,::J
-(
Cf)
Q)
Cf)
Q)
::J
bD
Q)
cl::,

� !
-

.

C\I
I.!)
(J)
......

UJ
>
...J
«
(J)
,.

em Nova Trento
A pacata e ordeira população do município catarinense

de Nova Trento, cujo Prefeito,
-

0 sr: João Bayer Sobrinho, fale
.

ceu recentemente, foi chamada a escolher o. sucessor 'daquele
pranteado homem público. ,

Edit�1 de Proclamas n. 132,
José Maria Furtado Primo
Escrivão de _Paz e Oficial do

Registro Civil deste di�irilo de

Major Vieira, comarca de CÇl11l(j
inhasf 'Estado -de Santa Catari"lla

,

etc.
"

Faz saber que pretendem ca<;ar

se Adão Rolot, natural deste Es .....'
tado, Canoinhas, nascido em 7' de

\

.J ulho de 1924 de' profissão' La
vrador, estado civil sorteiro, do-

,"

miciliado neste distritq; e residen
te neste distrito, filho Legitimo
de Miguel Rolot" e .de D: Eva
Theodor�icz, e Emilia Kogge,
natural deste Estado, Canoinhas,

.

nascidà em 10 de Novembro de
1928, de profissão domestica, es

'tado civil solteira" domiciljad�
neste distrito, () residente neste

distrito, filha. de �Iberto Kagge
e de p. Maria Ko-sge..

:;'i'

Vila' de Ml:ijór Vieira, 27 de
De�embro�de 1951.

"

O""'Ufícial do R{glstro Civil
.José Mlnia Furtado Primo

Apresentaram, os documentos C
xigidol;l pelo Art.'1:80. Ns. 1:,2,3 'e 4
do . Cocligo qv.il. S�alg.uem sdu
bpr de algum ImpetlImento, opo
nha-o na ,forma da Lei. Lavro o

presente para ser afixado em Car
,todo na sede--desta Vila e no Jornal
"Correio do Norte"de Canoinhas.

José Correa da Silva
Fal�ceu qui�t� f e i r a, dia

20 do corrente. na"" prospera lo
calidade de "Palmital", o vene-'
ramlo sr. .Joisé Corrêa da Silva'
com a avançada idade de 83 anos.

O ext.into era unI dos'mais au-)
tigos habitantes deste muoicipio
e 11m dos desbrÍlvadores dªquela
rt'gião .gozaodo de grral estima
8utre a população daqueld z'Oua, ,

com,9 tambem nesta cidade, onde lorosamente não só' entre/seUs fa-
era muito conhecido. miliares como -tambem ',em todo

O desapãrecimento do sr, Juca o circulo de. suas J,'elações.
Silva, como era conhecidô aquelé_.(

.. "Correio d,o Notte" ,apresenta
.

estimado cidadão, /repercutiu do- pêsames à f�milia �níutada.

,1

@ampanbe Micbielon.
Fa,z, Rir aS Velhas.

e Cantar as Moças
.r

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA
CONVITE:SAILE·

Temos o prazer dEt. cop,vidár os Srs. Sócios e

Exmas. Familias ,pata o bàile que . esta Sociedade
fará ,realizar em... a 'ri 6i te,de""'--31 deste mês,
abrilbantado pelo afall\àdo""JAZZ TUPY;,

"<C
' As me�as ppd�ão ser reserVadas 'com o Ze-

lador' da Séde SocIal, (partir ao Q.la 3Q do' corrente.

A 'DIRETORIA
.,
-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5 23 "", Material d��onsu;�,4_. " .

5 23 1 Material serviço fomento-da prod. animal , 2.0.000,oov
Total« dos �ervi�õs de foménió :'

'

l�-'-"'-�-'-',;'-,-�-'--'-.,---C;.,;....".�--.'_

6' SERVIÇOS INDUSTRIAIS' "

6 4 . Industrias Fahris e Manufatureiras
6 41 "

Pessoal variavel i, "'{'
6 41 I' Operarios serviço' extração de pedregulho
6 41 2 Operarios serviço- extrãcão de pedras",l
6 41"'3 Operários fa brica fubos de cimento " <

B� 9, '

.

Serviços, diversos'
I , "

6 91 Pessoal variavel
(} ,91 1 Zeladores del'cemitérios
6 93 'Màt\�rial de "consumo v-, ':':i,.

�'" 93 1\ Para o serviço ge cemitérios

'" �,Tôtal dos súviços' industriais
8 t SERV'IÇOS ,DE UTiLIDADE PUBLICA
8 1" C

.

onstrução e 'Conservaçãol de Logradouros Publicos
'8�'11 � '1 Pessoal vàríavel ,.

l' .:'

8 1,1 1 .Operarios serviços das. ruas de Tres Bar
-;'" ;:J." ras, Papanduva, Majo,'Vieirá�e

�-;!,,; '" � �al'lla Pereira '_' '::": 'r,
"

8 11 �.� ..Qpet.aldo:s lServiç?s de sulis, praças e,
" ;'."" " Jardms da cidade � t!il!

8"'11 3 ,. Zel�dor""daptaça Lauro Müller
"8 13 c,o ·M��rial. dê' consumo< ': ':",.
8 13 1 Para serviços-de rrras,"praçà1'i e' jardins
'8 14

r. .

Despesas 'diversas .'
.:."," ",� ,.,.,

8�o14 1 .. Transporte/do materiaf para 'seryiços de
r""

�-':'ruas, pra&as e jardins .

'P,

8 l4' ,2 Combustível para veículos "em serviçõ
"

na cidade e Nilas
, t'

8 14 3 Planta cadastral da cidade e plano urbaníst.
8 2 Construção e,�Conservação dê Rodo,

r, •
,

,vJa� - Departamento Municipal de ,t
,

. Estradas' de Rodagem' '"

"'8 20 Pessoal fi�o -e: ,..,.,Y �8 20 1 Diretor"DMER - pádrão Z2 ' ·24.00o-,ooJ}
8 20 2" Escri�uhÚio bMER - 'Píldrão'ic U

"
� 16.800,00

8 20 3 Operador, de Maquina - Padrão Z2 ,_" -24 000,00
8 20 ",4'" Ajudant�Y op-eradór de maquina-e Padri6S 14,400,00
8 20 5

'

Frscal ,:'f Padrão U êii",� 1 '6,800,00 "'c
",8 20 e, Dóis Fiscais -, PadrãoT" .3l.200,001
8 21 h" <"-Pessoal .variavel �

,�" "j, �

8 21 1" Operartos serviços estradas" e 'pontes"êlos ,"1

• UDistritos de, Tres Barras, Papanduva, ;
. .0Major Vieira e PaUla Pereira ,,:50.000,00

8 21" 2 .Operarios serviços �de estradas e pontes
do Distrito de Canoinhas

-

� Zelad-ores" de. �st'radas
Material permarient�

Aquisição de ferrameritas
Mater'iál d� consu��o '}:,.:::::;

Para serviços. de estradas e pontes
Pespesas diversas ,c,;

Combustivel para veiculos em serviço de
\; estradas e pontes /. '

. 60.000,00
.

k
�8 24.2 Custeio de 'veiculos ' ... 40.000,00 390.100;00,
�5

.

'" Serviço de Limpeza Publica t' ,

,,8'<,51 P�ss')BI variavel """

8 51 ,I' Operarios seryiç'o de'limpeza publica
8 '5-S: '

Material, de consumo
8 530 L Para ° serviço de limpeza publica �
8 7 t.. Cunstrução"e, Conservação de' P.ro-

,

ptios "PuBlicos em, Geral
l\4aterià) permanente" •

\.

1 cC Pará servIço <;te proprios munirj.paisMaterial de,consumo 6.
�

. Para serviços de' proprios municipais
IlNminação�'Publiea )" "","

Despes»s.,...diversa-s
.

.-
?

_,

Ilurrlinação 'pú'15lica da cidade e da yi-' ,"
Ia. de Tres Barras .[ 4410ÔO,00 "8 \84 2 Energia paf_!l rn,otores, reparos de fnsta-

'

.

l�ções' é outras 'd'ts��eÂas 1 Ó.OOO,OO 54.000,00
DIversos. .�

c'" "

Despes'as' div-e.rss"s
'"'..

);'�
�

Para aplicação� em beneficlo, d�
. ordem', ,

rur�J, consoante o di�postc -n·o art...
'

15, § 4Q• d� Constituição feder�l, na
• constru�ã'o e cOl1serVaçãb ôerQdovias 130.000,00

'

8 94 2", Aplicação da.,ta'xa'rodoviaria
�

" 1 SO.OOQ,.QO 280.000,00 1.tl14,700,00
Totl'll dos sendços de utilidade' publica� ", l.O 14.70.0,0.0.
,.ENCARGOS DIVERSOS

- \"

Pessoal inàtivo'
���� �

1 Aposentados'
.

F ,,' 1,8.960,00 .18._960,00, I.

Indenizações, ReposrçQeseRestituiçõ'es
DespesÇl8_ diverias

" ,�
,

Restituições de'iiÍtnpostJs e taxas de ·e-
.

xercicios encerrados "" 2.000,00 2 ..000,00
·

. 'Encargos ;,Transitórios ':\
·

Pessoal fixo'
.

"'Para substituição de . funcionarios e ex
,tranumeral'iós licf'nciados

.

Pesso,al 'variavei' �'
Para admissão de extra�erariG's

9.,,34". ' Despe�as. diversas
9".34 1 .,Construção

�

de predios escoláres e' aqui- \",1' siçilo dos respetivos terrefto�9 ",34 2 ,Construção de casas populares':'9,"34 3 Salario-família _
'

9a 4 Premias de Seguro e Indenizaçoee por
Acidente

'

Despesas diversas'
Seguro contra acjdentes no trabalho,

'.:J0:"..,.." •

__
' ::;/ •

Se,guro de bens moveis e imoveis'

"", '1'.,1,; '"

;;1;
8 21 3

,�8 22
.

8 2,2
'8'23
8 23 1
8 24
8 24 1

-

-s

",'
.

30,000,00
7.000,00·'
3 000,00 40.000,00

8.0DO,DO

48,50 \,Oº �

'48,500.00

�'
15000,00 •

50.000,00 268,600,00
• 1" J

, �

,,,' l - """,-

40000;06
1 i,90ó,00

.�
J

5.000,00

5p.ooo,0()
it

V

15.000,00 :.

5.000,00 20,000,00'---""

, l.ooo,o�
.

,{'
I

1.000,00 2.000,00

,

y,

2.000;00

a.OOO,no

75,000,00
10.000,;000'
40.090;00 135.000,00

'/ "

Sl1bvençõés; Contríbuíções
Despesas 'dive'�sas ,

.\
,

-Contríbuíeões" à Institutos '�de, Aposenta-
'

,

dorias, L. 13.� S. E. S� J.
.

9- 84 2 Emolumentos ou custas- Oficial Registro ""

- -Cjvil e Juiz
-c ,'f' "�, 6CO,OO

9 a 4 3 Subveqções concedidas per Lei a'{'djver-" I'.
').

sas jnstituiçõe�
,

,

"

'e 35.39J,OO
"9 84".:4 Auxilio á A\sdc. pró Ginásio, de Ctl[,join�ª",s"'Z$),OOl ,UO

\ 9 1::14 .'5 ' Auxilio à Assoc dos Ex-Combatentes -do
"

�

Brasil- Secção,de Santa Catarina
Diversos '""". ,

.,

•

'Despesas diversas" .g

Aluguel de predios intendencias, cadeia�;
correios ii' telefones

Despesas imprevistas o�

"'/
Pensão á, família-de" Alinpr V. Corte
Pensão a Augusto Gaisslér
Pensão'<â Agostinho T. de Lima
Pensão a João F. de Souza
.Despesas policiais e judiciaria�

-

A quisição de placas ..

i1.
'

Tot�rf dos encargos 'diversQs
Total Geral da Despesa

""

....,. '" . �

•. ;0- \

,99
,

9 94
.9 94,1
\\

9 94 2
9 94�3\-
9 94 4
9 94.5
""'9'9{"6
�llhJ4 7
9 94 8

o 11

f·

l ",�

4. 13 O
.

T:hU
4 14"0'

� 6 23 O'

..2

"'.�

\ Aprecad�çãd prevista

, ,125.COü,OO

194·900,00,
•

S::,"",

�* Helação da Legl�slàção" Tribli�âriá
Imposto Territorial ','

"

,,� I ,AA Cr$'
Decreto-Lei N. 100, de 2/2/19P

...

, Arrecadação prevista
O 12 1 Imposto Predial "'c"

.

Lei N.'''lJ4, de 16Y7/1951 �,

, .

Arrecadação previstá' .'"
O 17�3 Imposto sobre )ndustrias �. Profissões .

"
,

�. Constituicão" Federal (art. L9 item III) ,�' '"

-.

,'"r::oei N. 93, de �4/11/i9.5()-4rrecadãÇã07preJista
(I 1 �..,.3 Imposto de Eicença, '" ,'"

(
.Decreto-Lei N. HJ2, de 20/7/194'7, alteradapela Lei N.

,,5\l, dE 5/9/1949. Lei N. 1;(4, de. '12/6/19"l (rnatricu]a
de cães), Resélução N':' lQ5, de, 5/1/1936 (!batanç.a de

gado) ,�). Arrecadação prevista" 2420.0'00,00
O 25 2 Imposto sobre. Exploração Agricola I;: "Industrial.

h; Lei N. 136, de 1.'í/il/19>1 ,,�

" TO
#

Arrecadação prevista
......""

,;;
�. () 27 3 Imposto sobre JOgOE; e' Diversões

Resolução N. 167, de 5/1/1936,�terada r\p�lo Decreto,
.;ioo N. 16, de �O/a/19 ..W - Arrecadação pn:yistà
11 2· Ta'xa Ro€loviaria

'Lei N, 15, de 17/.§/1948
,,�

. ,/ Arrecadação prevista
l' 22 4 Taxas e Custas Judjciarias t" EmolumentQs

• \:,;,
,Lei N. 13l, de 16/7!IYSI ,.' �

....
,

i
- AI�i'ecadação 'previ�ta ,"

,�

.• '"
'
..,' Ü" > 1 23· 4 Taxas de Fiscalização,' e Serviços Diversos

,

.' t),'", 'Lei' N� 133, de 16/7/1951 i.
'

,?' ,Arrecadãção prevista
" 1 2-4 1 �áxa de' Limpeza Publica '"

Lei N. 82,"de 2/6/1950..
Arrecadação prevista

271 1 Taxa Cadastral'
,""

Lei N. 135., de -19-7� 1951 �

"

1 'Arrecadação prevista
,2 01 O Renda' Imobiliaria '" "-"o�'

'""',,, Resolução "N. J 76, de 5-1-1936 ,'c

Arrf'cadação prevista
2 02 O R�nda de CapitaIs

.

..'

Atrecadação prévista
4 12 O Receita",de Cemiterfosi it�

,

Lei' N. 130, de,'16.7-1951 ..0 ?- "

Arrecadação prevista
,

' _ ,x 5�000�OO'
�uota,p�rte Imposto ��deral sl'Com'bl}stiveis�e Lu��i'ficantes

Constituição Fed .ç,aJ,' art., 15 § 2. '"

� j ,�
Arre�'ada!t.ão pFe\iista _

Quota,pavte Impostô�';:Federal sobre a Renda
Cônstituição Federsl, art., 15 § 4.

.

Arrecadação' prevista ,.

,
,.

..,.",4 1.5 O Quota previstá rio art. 20, da Constituição F�<}erar ,
.

(12% do exces8_o de "arr.ecadação ,de impostos, pelo Es
tado, exclusive o' de expor:tação, em relação à renda

:= municioal)
e

Arreêadação 'pr�vista, ' 140.coo,QO
4, 16 Q Quota prev'is-la

.

no art. 21, da Constituição Federal
1) Arrecadação prevista
6. 12 °

.. Cobrança da piviCla Ativa
'"

Resolução N, 172, de 5..,1-1 q36
Arrecadação prevista'

6, 14 O Receita� de indeni?:ações� e Restituiçõ�sI., ' .'
Decreto-Lei N. 2, de 10-2-1939

'r Arrecadação prevista
.

6';20 Q", ContÍ'ibuições Diversas
,

..
'

",

Arrecadação prevista
<

6 2,1 õ Multâs '(
�

Resoluções'; Ns', 169' e 172, de 5-1- t 936
Arrecadação

6. 22 ° Opet:_ações de Credito '

Arreé'adaçao

,Y 1,50.0,00,00/' 'l \ ,',

7;000,00

I 150.000,00
,..,)

, ..2
'

35..000,00 I
,.

". ,

/ ..

�

" -' �.
20.000,00

50.000.0Q.

,

,S 6.000;0:0 ,

'" .�. .ieno 00
. ,

170.000,00
I

�).
""

260.000,00

;--)

36,000,00

2.000,00·

2.-00'0,00,
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T ':,! AGÊNqAS .� ESGRITÓRIQS NO �STADa DE SANTA Cf\TARINA: .
" .' ... \ii

Ararangüá - Blúmenau - Braço do Norte -, Brusque - Curítíba - Caçador - Campos Novos - "Canoinhas, -

..Concórdia .-: Cresciuma,-.Curitibanos - Chapecó"
Florianópotis - Gaspar""'- Ibirama - Indaial - Ituporangas- Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Laje� - Mafra - Orleães - -Piratuba -' Pôrto União,

i6 Negrinh2 - Rio do Sul - Sto. Amaro da,Imper;ltriz - São' Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará' -. Tijucas .

- Tubarão .: Urussanga - Videira,
gência CURITIBA: -� Ru� M0'1.senhor Celso, 50

.� ," "Agênc,\? RIO DE J A.NE!RO: . RUd Vi�coryde de Inhd.U(Tld, 131 ,

aixa postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCa» s, . ,r3-g_�Departamentús�, Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegr áfíêo: ('BIOTNCa»
.

I' .

� " - ,�. ,; (

Capital"' C/$ 22.5�o.ooo,oSi" Fundos de reserva �. Cr$ 27:500.000,00 Depósltcs em 30·11�1951 Cr$ 617..3ff9.424,80
,-

Balal�cete Geral·elfl 30 de "Novelnbr,ó de 1951·
b====-;:,=="====�-

-

I. ,.Ç;.
'

, '::I,.
'C

"i.�
"�

.1(
'. ,

,,'

� 11

7.984161,1.0- 89A36.04:5,10�",

Capital
<,.•

Fundo de 'nesprva Legal
FUlldo de Plevi�ão
.Outras Heservas

<,

G - 'EXIGIVEL

-Cr$
.

22.500:000,00
_ Dl�PONIVEL
G:AIXA,

.... '" c�

Em moeda córreute
Em deposito no Banco do Brasil
Em deposito à' ordem da .Sup.
da Moeda e do'Credit�

":':'-

- REALiZÁVEL '"

.

nrlos e Valores Mobiliarios
Apolices""ll obrigacões Federais
inclusive as do �alor", nominal

de Cr$ -B.OOO.OQO,OO;' depo
sitadas no Banco' do Brasil

S/A., á ordem" da sliplrin
tendencia""" da Moeda e do
Credito. .

'

.

,Apolices Estaduais
Apolices Municipais'
,Ações € J)ebenturef'

'

""

Lefras do Tesouro Nacional
Emprestirnos em C!Conente '

Emprestinios Hipotecários
Titulas'Descontadcs
Agencias no' Pais "'"

Outros t'reditos ,

�'

Imoveis
Outros valores

,F NÃO EXIGIVEL
��

Depósitos

Ct:.$

22.5ÔO,000,00
3000000,00
2] .500.O:00�OO
3.000.00Q,OQ

.

---'

50.000,000,00

48 258 318,40
33.193.565,60

..

,7.233' 083 ,60-�
1745:H,00
3200Õ.00

6.416835.nO

"
_,,'o

�,-,

'it

á vista .e a curto prazo
<)�-

�;.,

di; pl)de�� Públicos
di:;- Autarquias >.

'ii

em C/C -Sem Limite

.en1o, C/C Limitadas
em C/C Populares 'À

<: �

em -C/C S�m- Jnw<i "

em C/C·de Av iso »

I'
'""' .F'<'

26708.084,70
26.267:137 . .20,'(
UI 837 836,10
75367.663.90
79.388.880,50

. 13 037:'lj27�20
.,' 15 8�4 666.70

jo.

378.4 �2 197,ÓO� 1.095,674.5Qo,93 \

jfl13.7S6.025,90
1 569;'854 20

432.77'6,2lJB.OO
4.18.46696Ó.50
24.881.0aS 60

J

��OO.O()O.OO

'13861452,6fl
64.9.000,00

.. ''''v

a prazo
de Poderes Públicos
ue Autarquias

, ;r

a pràZ"""fixo
de aviso pJ�évio,

3.485.819.70

.l 7.000.000,00

.. 141.167.048;20
87.294 359,90 238.9H.227.80

,

617.389.'424,80

�'

,,_

'�
Outras Hesponsabilidadea

Obrigaçõc's Diversas : 664''077.50
Agências no País ('%i 419 268 764,50
Correspondentes no País : ,18.00'2,'.697,50
Ordeps .de pagamento 'ê outros

�
-

.

�., crêdiros "",.� _" 10.202.f66.50
»: Dividendos a ,pagar

,1'
147 370,10

II - Resultado P�lldenle I
é

"Contas d� resultados

'� ,,,,"

4782850'76,10

. "

C,- IMOBILIZADO
23 Edifícios de uso do Banco
Moveis e Ütensilios
Ma,tedal de expediente
Instalações

D· Resultados Penaentes
;Turos e Descontos
Impostos' ,

Despesas Gerais é Outras Contas
.

t-
E -, .Contas '\9é Compensação
Valores em

� garantia .

Valores em custodia
Titulos -a receber deCfAlheia '

PQtrllS contas R- �

12,243'890 ,.60
2.54,2.515.60
259.812.90 .:

39.00

1 042.030.174,20
, 2.644':367,00
1'232 í49,00 1.060 517:7<12.30

,

.� � �'. ::.,:

4i:

......

.,'"

I - Coutas dei Compensação
Depositantes de valores em ga

rantia e em custódia
Depositantes de títulos em co

branco do País
do Êxteri�)�

Outras coutas

.: 6!t0 074.759,10
'"

6.929.615.00
5320Q3.l0

;>: 10305.059.80 17.766.767,90

37.092.313,.00 ,..

".�
247:596,..:744,00
3'92.47;8.015.10 "J

.

625'.416.757,60 _. "-
.

8.795.000;00 1:;274286.,516,70'

625.399."146,40
.

Í7.611,20
625.416-757,60

,

8.7g5.000,OO
------

2.457053.. 330,60
�

Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX�BAUER
/" Diretor- Gerente ,

DR. MARIO MIRANDA LINS
HERCIbIO rDEEKE

(

ITAJÁÍ, 13 de Dezembroíde 1951

OTTO RENAUX
ANTONIO RAMOS

Di;�t�res

-�,

('
. .

\GENESIO M. LINS

SERAFIM 'FRANKLIN PE'REIRA-
,

�',
,.'

'

,�
Chefê da CouiabiliiJade ha Direção Geral'

ur. 0.181,

<, Ep�ca � de pagamento
..

Impostos e : taxas
de

JANEIRO

FEVEREIHO

MARÇO

, '"

- �,. �.
,

,.

,;,�
:>

MUlJicipal de Çanoinha� �3�:d� se!�rríbr<�.S1e ,,1H5'l-
Be�edito Terezio" de Carv._alho ]upior

"Pr�feitó 't,'
- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Associavão -"Pró' 6iDélSio,
de" _Vailoinftas'"

.
.

?
p

Negocio d�e ,Ocasião
Na flo;escente Vila de Papanduva,· hoje' s'ervida pe
la rodovia. Hederal (BR2) e, pela Estradâ' de Ferro '

R!o Negro - Bento
"

Gonçalves, vende-se"
r

na zona urbana, 130 datas de 20x40 metros,
,

'
, /

uma casa de moradia, construída de mãdeira,
pomar, lavoura, potreiros, um mOiEho, colçnial
para cereais, equipado com'um jogo de pedras,
tocado à agua. .

'

'na zona ru';al, no lugar Rodeiozinho. um tet�
rena com a área de 2:�.alqueires de caiva e erva}.

_ P�eº,ô e melhores informações com o Dr. -Arpldo Carvalho,
nesta, cidade, telefone 1 �9, caixa postal 94. ,

Arolde Carneiro da Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
_

Estado de Santa/ Catarina, sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras caus,Bs ....

civeis e' comerciais, Direito industrial e legislação dol'\
trabalho - Naturalisações e, titulas declaratorios.

"

Causas Criminais.

Escritório e resldencie .

ViêJa.1 Ramos Canoinh.=ls S. C

""

rt rri k
A maior. casa de. Calçados da cidade

1·
•

Roupas Feitas

.� Malas Cliapeus ,

'� Sombrinhas- Guárda Chuvas

Perfumaria Armarinhos

Artefatos de'.: couros etc.

, Bafas .de F.utebol e t090s, os 'artígos para

Os mel hores . preços

Atenção Srs. AgrifultQres1
.

..
.

Modernizem a sua lavoura adquirindc, os afamados tratorps
e '�implerrientos agdcóla:s FORD e FOllOSON.

Disponho pflrai prónta e.nt['ega�' dos .s·eguintEs tipus:
Y.

FORD (americano) equipado cjpneus . .'. Cr$ 41 . .50(',00
FOROSON (inglês) equipá no é/rodas de ferro Cr$ 39.0ClO,00

RACILITAM-SE PS PAGAMENTOS
.•

I Emilianb Abrão Sr/emIR �:...' ii:
"

Revendedor FORD·
.

..

Código
f

local

\. .

PREFEITURA MUNICIPAL -DE
i'....'

T t u I O>,; s

., 3
9 30
9 30 'I

9 3l
9 34
9 4
9 4J
9 4"-1,
9 44
9,,8
9 84
9 g4

9 84
9 84

9 8,t
9 8't

Despesa Orçamentaria

DIVERSOS
Cr$

. Despesas diversas cf'!
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § ,4 da -Constítuíçãc
Pederal, na construção e cónservação de rodovias
Aplicação da taxa rodovíáría

ENCARGOS DIVERSOS
"""

PESSOAL INATIVO

Á:VlSO'.

,

x �

A Díreçãó da Associação Pró Gínasio de Ca-'
noinfías, "âvísa a todos os interessados' que; o CUR ..

SO GINASIAL MASCULINO, anexo ao Colegio
Sagrado Coração ele Jesus, contimiará funcionando 8
em 1952, sob.à Dir_e�ão dos I.RMAOS MARIST�S, )9
conforme confirmação telegrafica.jque esta Associa- 9 O

ção acaba de .receber daquela, Congregação. � ��
Toda e qualquer ínfcirnação que os senhores 9 2

interessados desejarem obter, puderão. solícâta-la do. 1 9 24
, Presidente . da Associação Pró Ginasio ouediretainen- 9 24

te no Colegio Sagrado Coração de Jesus.s .�
Está assim assegurado a continuação do'Cur

so Masculino sob a direção "da ·Congr.fgação
Irmãos Maristas.

Canoinhas.rd ? de Dezembro de 1951

AssoêGçª,o Pró Ginásio àe Canoínhas
,

"

João Seleme

Pessoal fixo
1 Aposentados .�'"

c _

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES- E REST�TUIÇÕES
Despesas diversas "

.

(

1 Restituições- de impôstos e taxas de exercícios en-
cerrados .� '-

�

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo >)." '

Para substttuíção de funcionários e extramlmerá
rios licenciados '"'"

9 31 Pessoal variável )'
....

9 31 ( Pata) admissão de extranumerários
"9 34 j, Despesas diversas.
9 34 1 ,.Construção de prédios escolares e aquisição

respectivos terrenos . �

2 Construção de casas populares .

3' Salário família
. ,

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
I POR ACIPENTES

1 J1espesas diversas
2":

'"
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de. bens moveis e imoveis
SUBVENÇÕES, CONTRIBUiçÕES E AUXILIOS
Despesas diversas $' .

Contribuições a institutos de""" aposentadorias,
2

L. B. A. e S. E. S. L
Emolumentos "ou custas.OfícíalRegistro Civil e JuiZ3
Subvenções concedidas por lei a' .díversas institui-
ções. j4
Auxilio à "Associ-a"ção pró Ginásio de Canoinhas"5 Auxilio à Assôcíaçã» dos Ex-Corubatentes do Brasil'
- Secção de Santa Catarina

-.. -

DIVERSOS
.Despesas diverJas

.

Aluguel' prédios Intendências, cadeias, correios e
.

, telefones: v '.'.' ,

.' ,

,

9 94" �.' Despesas imprevistas _' � '.'
9 94 ... 3.,. Pensão à família. de Alinor V. Corte
9 �1! P�ns?,o a Agostinho Teixeira. de Lima9" .

" Pensão -a Augusto Gaissler ".'!l 91 � Pensão a João Florentino de Souza .� \9 9, DeSD?SaS policiaís e judiciárias �Y 9'1, 8 ,

.

Aaui�ição de placas
.

So�;a o-s

Nas'<Iutrndencias
E�taclo de Santa Catarina
Despesa c/ a�J ustiça Eh-itoral

.1}

FUNDOS VINCULADOS
N () BilllC.o N.: Comércio
Na Caixa Econom ica ,,;;A'
No Banco <cIlI'c(��» 1;

.

) �

Créditos Especiais
Amort ização divida flntuflnte. '.
Despesa "oriunda aquisição camiuhonr-t«
Diretor do D.1\'I.E R -,

- Padrão Z 2
Opvrarios serviço Levant amento Planta

.

Restos a. pagar de 1 95-0
" .

�

Saldos Dispouiveis

" SOMA Cr$
�,

� Na T�ourAl'ia.1\'0 Banco Nacional,dQ
No BMWO Inco
Nfi' Caixa EconoHli,�a

I
L

Comercio

. HESPONSAVEIS

"'"

13891,10
.

5,,2.20
'"

',' _!J8883,00
'133276,30

DEPÓSITOS
Na Tesouraria

�

'<

. I

A nterior j Do mês I
Cr$

11.713;00
200:492,00
,\.

.

I _c

1.600

1.050

11 060,00 1.580,00 '"12.6�

1.050,00

2.00�0
1.100,00

2.0

500,00

, 457,50 16.70ó

19.7411,3.270,00

»:

6.920,10 9.597,

.�
3.!l69

"'>C.

2.25.1,30 ),
, 14.296;

7 400,�0 5.000,00 �2.4oo,

32000,00 12.000,00. 4�.ooo,
;I'

./

92.5.00
18 32u,20 2.365,00

"".

3.500,00, 5uo,oo ,

3 000,00 1.000,00
3000,00 Looo.oo
2.500,00....

0"

1.500,00
,1837,00 �13,007.960,00

387 273,10 385.591,50

925,
..� 20.685,

�68.ooo.00
-

�, 6000,00
4.372,50
6.224,90

402,18�
141-l594,90
r103�

.'

46.428,40
2.409,70

191.652,20
� 42,20

8.'i63,80
,c 19.696,,80

,

.} %
Canoinhas, 3t de Agosto de 1951"

'%';�

Albino R. Budant
I

"

Contador

."
� x

Benedito Terezio de Carvalho Jr.2,000,00
135.276,30 I

Junta -de 4listámento
MUitar de Canoinbas
EDITAL

- .�.

Marmoaria

.

'Prefeito

ó':' '

S,ão<; Carlos L tde.
\

cumprimenta seusamigos- .e.freguezes, augu
.ra�do �dos um feliz e proficuo A�o Nov

\�.
, '" .

_

Todos os ·que requereram

Quitação Militar e que ainda

não haja,m � rec�bido, deve,rão

comparecer"a Junta de Alista

mento Militar, nã'Prefeittir& Mu- -x

niC'ipa1, até '31 'de dezembro 'do
corrente ano,parr. esc1aredmenfo

�Canoinhas; 11 de dezembro de 1951
- .1.

Benedito 'T; de Carvalho Junior

Presidente da JAM
-

deseja a séus clientes e am'igos um
.

"

[�Iiz e próspero "AN6 NOVO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••••••••••;•• lIIe.a.I5••••••••••••C.II ..g" ... a,••••alll:ll;II.·a Não se ..... '

p reocu pe "COm o
•••••••••• t!I!J •••• I5••••••••c••••••

'
••••••••••S•••• ;I ••

'

•••••• II••••••••••••• IIU; •• Ii...... 111'II1II.11 •• 111 ••••••••••••• , ','

. '::' }�. •

,'. '.\"
�

> ::
'

modelo de ,seu futllio
�� Bânco índ..e <óm. de.Ste. (ata-rH1� SI�i 'ti� A4

.

vesjid�
_ �-.

'ii Matriz: ITAJAÍ ff:

Y

Enderêço telggra!k_o: « IN CO» �r - E-' i.ec êii .�
,

Taxa� de
..Deposit,os

�.
" .', �rx -

pi

55 �, CD�rAS DE NüUIMEflIn C�HIAS A PRAZO: c.!� sempre os ultimas
ii A'Disposição 2%a, a, Com aviso de 30 dias 4%a, a. si

_ modelos, expostós -na
5i Limitada' 3%a. a. "v-,,, ". €ia 4,1l2D.Joa. a. ii fi

i,is Particular'
"

"'.

4%a. a. " 90'"
_" '5'2LpaPa. 'ii

- ii Limitada �speciaI41h%a. a. " " "120 " 5V2%a.�.:: ",
.ii ;çd.'

�

�$ "�" ..

" � 1 ano �%a.!l� ii
"5L� '; DEPÓSI'fOS POPUI;;;�t\:iIlES� " 5% �. ii
iI Agencia nesta cidade à Pr�a Lauro"MiÚler, esq. R. Major Viêira� :i
::

."

,- .�_.
"

� , ;� \' "::
...

Ab
'

"I'" h' I:::: ra uma cont" no ' fiCO.· -e 'pague com c eque. ,ii
ii __

:' " :\' '>- �,
"
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.� ., CONllN:ErN"FA'-�-'-I:I(J�EL � �m -

O',,., "�.'., .\,,-"".5. W

.��' _�ob -�a�f direção d'f SRVEITRE Ci�H(_ALVEl
c'

,r
Q1 Rua Vldal Ral11-o$ -'"Cxa. �.tt 126 '!' Fone :218 mBananas, tanto no verã'o co"",- m

"

m
.

'\
'mo no""in�e_rrío

' �

"m Çompl�t&rnent�. reformado ..

- Banhos quente e frio. -

m
�A� ine.JhcH:es só na., � Instalações .sanítartas compiet&� eD

Casa Sezefrédo m ' \ Qu_artos arejado'S "ti.' W
"

"

*
de Si'e'g,fried' Olsen. �. ae _, ""'.. C;�il;ha de l'â ordem. ,.' m

;J
. Vendas. PÓ);' ataca.do e varejo �._ 'f' '___...." "'.

J

.

� �
.

. ·eD
.

T.EN .. Ç',....
.

A-' O· t
Preçostsem �n�urrencià �f�U!i�W��H��a����w�n�����i!�U!i�

A
-

. ,- Revendêdor das afamadas seínéntes ,... 1, . �; ,

,

.... ,....... '_
�

''''.
.

• da firm'a'Dierherger Agro-Comercial Aos nossos ass.inanles"
- ,

r
'Ltda. de �ão Paulo 22-P ,

.

O·�an'd' 'e'!'13qutGd""a�a-o�
,

F"I-ns,;,a"JI' �u />... .'
" ,Correio do Nor:te,-, Caaaslro S'Oclal

. ._, _--

. L. '

_,,' '_" '. ' " -Molduras:?'., Reorg;anizando, como ef:>tar:nos, o 'nosso Cadastro Sociál,
-�"_";;""""'____,-_.__._-- _ _.;,c..___; �-----J. <."1'...., ,_ ;.:ã-< '_ i-: -. ''-', . pedImos "aos -nossos bondosos· aSSinantes que recort_em, 'preen-

.. l1; tIma,;mfF?la.áde de tlPO�} .chanl é
.
remetam ao. no�so' endei'eçO�tou' �ntreguem e'm' n�a

,-,

seu, a-gt'â'ôo ]reço de f:tbric'a:
"'" Re�.açao,�"cO,UPO[i) I;lb�I-xo: '-�

t!
� ./,.. ,i • ��"

50 na �

Vitlr�ç3�ía Canoinh�s 'Ltda.
..J ',<.

_,"'r

A�ENCI� J010SILE
-.

El,
, 'nistribuidor dos afamados c;mrnhões: ';',

71'Mer<edes
.

oenz � \' j> Renault .: fede;aí,
Automoveis � Mercedes Benz e D: K. W:
Irsteres ·'H·ANOMA(i e" RENAULT.

Motores ESÚJClonários e, (onJúj1to's e�"
�Iétri(os ..

' PeÇas, e Acessórios �"m gerat
-��.OFI(INAS" ;;tE(AHt��4S .. 3�
..;.� ,._;' .>,.,::;..' "\

•

.,

�

Rua P. Pereijài 16 ��re I egr.:, Sermão .,. fone, 17t -

(AHOINHA,5�" -�"(:aixa . Posta,l, . 12 .' Sts .• (atarin-â�
.

�

Liquidação '�G�ralj·
deKtodõ seu estoque de mércadoi·ias.a-i;eç'O de ver

. dadeira liquldaçíiü e ao alcance de toéi.oS'con�umidores.
. J'

.' Façam pois,. uma "'visita se� compromissô�'
aprov�itand0'" gmá bôa oportunidade. ye

1 �

Eseola de Datilografi� "Cas�elo -,jBranc9't �.

'''� Taqüigrafia "Leite Alves"· ,
'

C,QrJ� e Costu'[_a' p�lo. Método ,�'!..'{Jague"
. .' I

Liciona�se- DatilQgrafia, Taquigrafia .e COlte� e Costura_;'
Aulas diul'flas e noturnas pina ambos os sexos.

"J"'Ipfôrmações nesta folha o�- com. BOGODAR ,KUÇZYNSKI"
Rua Caetano Cos,ta s/n � C A N..o 1 N H A S � Santa Catarina

Hospil'll Sa�ta GfUZ _,

Assembléia 'Geral' Ordin(,iria
1. r

De'"ordem., clô Sr:Pre�.idente e em"oonforrnidade c'Om
os estatutos�jsocl:ais, conv.mo' á's srs: ass,ociad-os par� a -as�'
sembleia geral ordinaria, a ,ser realizada em'i data de 6 <;le \
J:anéiro de 1952, cOEl inkié pel-as quatorze horas, no edifi-

Icio do Hospital, 'com a seguinte ORDEM DO IHA:
_ J.

-.

� 1) � ,Apresttntação, discussão",e aprovação do ,bàI8nç� _,

,

L�" 'geral e�êontas de luc,ros e perdas, com relaçãp
v'

,
ao exe,rc!cio �e 1951;" fi,' '" '

�"
.

2) - Elejçãnpar:ã' novaDirel:oJ4a,pnr término dt I:lTan.dato;
3) - Eleição para "a Comissão de Contas, por tél;mino

.

,__ de h'1ãndato. ." ,%. ,',"� .

NOTA:- A Assembleia funcio'Tl'flrá trinta minutos m:a.is tarde
'" caSQ;" não':>h'�já numero legal de associado� n'í(hol'a ,

-

,
< I acima .'designad!l; neste caso, com qualquer numero.

,

;
"

' .

ROLF WALTER - l°, Se'cretario "
'

.

� >

......
)1:.

-:VENDE-SE
�

"'"" '

..

Umzótímo terreno CO,11 48

alqueires, sendo 30 dê ",c:éQ.
va, bons ervais, contem mui-e, '

to nó de pinho, lenhá, todo l
fechado, bom. criador, casa
de morada" paiol, barbaquá,
possue boa terra de planta,
e"; 18 situados-em Rio.Preto, �

apenas 4 Y2 kts;� da Estação
.

' de Felipe, Schmldt." .�

prêço de ocasião Cr$-",.�.
7 2 dOO,OO, inclusive benfei -

'"

todas ..... A quem, interessar II _

-

."" Fuad Se/ente
.

,"1St
'

.

t tratar com o 'sr. Henrique ecre ano e7�XeI'CiciO .

",,' -Prelvitz, -gerente da Serra- '------ "'_..,._..--Z..__�_ --....;;...---------=

ha Arrnelindo Thórnazzi, em
Valinhos, : lx

COMPRA E VENDA Est�do civjl
'c ,DE,.; IMO'�EIS

- "A{l:exo ao
_
escritórió de

advocé;tcia do Dr. AroIdQ Nome dos filhos ,solteiros:
, Carneiró de CarvalhQ, e sob
aresponsâbiliclade • dêste,

-

a -

.'

--------------------------------------.---;r---------------------------------------.------.. -----------

_

cha�se in'stalado um Depar
tamento Irnobiliárió" que·
mediante módica comissão, ReÓlidençia atual: Bie

encarrega-;;:se da àquisição e -",

da venda de imóveis' nêste
município,,, camo tambem -de
loteamentos e dos necessá-'
rios re-gistros para �'irenda \.

de lotes a pres,tações.
Desejando vender,ou corri'

prar um. imóvel, dirija-s'éao
'"

'escritório do Dr, '}\ roIdo Caro
"neiro de' Céirvalho que dEs ....

de já oferece à venda lotes
e' chaearas'" na -florescente
:Vila ae Rio das Antas.

'

Minha !3enhora!

I:{ua 'J.VidáL Riunos
Irorl�, j 1��J,:�ai�a Pbstal, g�,;;

.

.canoinhas - Santa Catarina:
I

.

Associação Pró Ginasio Ide
..,.. , 0'0:- .• 1;.....".

I Canoirihas .

ASS.EMBL:EIA .G'EHAL
-Ern-"n-ome da Diretoria'" de�tã Associação, convi�0 os

:Se-nhonis assQ.ci�qos· para tom'arem parte na ASSEMBLErA GE
.RAL, á realizar-se no proximo dia 13 de Janeiro dê' 1952, nos

'salões do_ CRISTO REL ás 11 horas dá manhã.
'

i'
- ORDEM DO DIA.: Prestação de conta/s.,. 'l

<J�LEIÇ�O DENOVA DIRETORIA
.

éetrwiuha; 13 de Dezembro de 195i
"'"

Sx

J - .' ,.

,

", � -
.

.e-
.�. te

DR.; SAULO CAR'VAI.!,HO
Advogado-1 ,

,

.-.... � , :.,

Escritorio e residencia v
,_

"-...._, )

Rua Coronel iUbuquerque s/n -c. Fone 205
Canoinhas � 'S: �eatarÚIa

" .)
Nascido em

.. ..

de
.. --------::------------

. .. __ :c .. ..

de J
._--'\--- .. _ ......-

--_._---j---------------_._---------------------------------
----------------------------------------.---_ .. _----

.....
; -A

..

iNo-m 2 da (o) esposa (�) __ .. .. :__ .. _ .. _ .... .. .. ...... . ._ ..

.',\

L

.------��------.-------------------.-----"';'f--"'------------------------:-------- .. --------------------------:;;--- ...-------:------------�----------- .. ---- ..

. Posto
...
O'UIO VerCÍ'e ,e Oficina �M�cânica

: ."".:.�� f ,_
-

.,', _,:_ ."..

BASIL10 H�UMENHUK & elA. LTDA.
_

.�

i": "1''- -,. ",
� �; lO'.

CANOINHA� . _
..� Fone, 145" - Sta. Cahirina� '"

já- está Juncioua'lldo a bomba
, J

atendeI}do a. «ualque� ho_ra do ':dia
. � "",",
, ) serviços de urgencia.

:.?
.�

1

•

;_;:-

de gasolina�
k. -

ou <;la'" l,!oite
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gOGO
MIGUEL VIEIRA

," 0
"

No' bilhar, na roleta ,oú dominó - �

Pois ,de ninguém eu, tenho pend ou dó, ""

Perderás logo tudo o "que tiueres. "

II,
Certo pai deu a um filho, p'ra guardar,
O,:ande quantia dum amigo seu."

. 7

Eis que tfll-fjlho, à noite, no rbilhar,
No bacard, o cobre todo deu.
E, de manhã, aom medo de «seu pai,

'" Co'a. consciencia, em prantos, dando ai,"
Preso ao remorso, 'se enforcou: morreu.

'

'. ��x�iHg.ue a "axa Rodoviaria
e ínstituí a Tàxa. de Conserva,

�ão de Es�radas.' � '"

O Ci�aâãó Benedito Te rezio
de ('arvalho "'Junior, Prefe'ito

.

Munreipal de Canoinhas, faz sa

ber qu� a Camata·Municipal de-
creteu/e eu sanciono a seguiu
te Lei.'
Art.' 1 ° - Efcs extinta a Taxa

Rodoviaria criada, pela Lei n?
15, de 17 de Agosto' de 1948
e instituida em "substituicão a

Taxa de '"Conservaçãb de Estra
das, que incidirá sobreítodos os

prnprietarios rurais, com as ex-

, ceções previstas nesta, Lei.
§ 1 ° - São conside�ados imo

veis" rurais, para. efeito desta
Lei; as propriedades situadas

drs dos 'na exceção ffa -Ietra "13" Art. 4' -: O produto da Taxa

fÔ'ra dos pel'írnetros urbanos �
1 do al1· �', pagarão Cr$ 1,50 por' de Conservação, de Estradas se

suburbanos da cidade e vilas. alqueire. ',,-- ., rá aplicado" exclusivamerrte na

e .das p,,?voações em que seja b) - Os proprietários de ter-'� conservação e melhoria das vias,

feita a cobrança de. imposto
renos que fazem testada .ypara publicàs municipais; atendendo-
as viés municipais ou publicas se ao lqcãl� onde' for cobrada.

predial. ,

§ 20 _ O corrtribuinte-, desta
mas recebem beneficios diretos na. devida proporção.

Taxa, que possuir. írnoveis ru-:
pela proximidade das, mesmas, Art . .'\. .: Ficam extintas to-,

ruis em mãi� de um/Distrito do pagarão a_ base de Ci'$ 1,'lo por das as dividas'ãativás para com

município, 'será lançado unica-
I, alqueire. a fazenda Pública Municipal,

c) - Os proprietarios de for reiativamenteá.Ts xeRodoviaria.
mente no Distrito em que.pessuir

'. n '. ,,�
- '" a, a

• '--,

maior area:- \L_ -"" :en�s que soment!-.",por �e:lOs Art 6' - A cobta.nça da pre-

Art 2' _ Esta- ." t d '
indiretos recebetris beneficios, "sen1e. Taxa ,.será feita, de uma

.
. o 1Sen os o ps- .

t
I, , "

gamento desta Taxa:
'

por .!<ere,:n errenos encravados } so vez) durante o,mes de agôs-

a) O
:
t'

'.' - no ínter'íor de outros, distantes to de cada ano. r
, s proprre anos· que nao d'

'. '

- "-

possuem terrenos rurais'
.

ias Vias publicas, pagarao a Ta- Art. 7' - Esta' Lei entrará

b) O
" xa de Cr$ 1 00 por alqueire; 'em i, vigor a i de "

Janeiros de
,- 'S proprietartos que pos- _"

'

.' -.. ,

' ..

suem terrenos rurais até a a rea d) O �OI:JtIl5lJ1nte desta Ta-> 1952, revogadas .as disposições
d 1 '1 "1

' '$;
_
xa, que' possuir irnoveis rurais em contrario.

e .' .0.00 m e, exceto, porerr-,
r: rm mais .de urn-distrito do M.ut

aqueles cujos terrenos ru\ais _ ,
Prefeitura Municipal de Canoi-

estejam situados' a margem de nicipio, será Ianeadó'üoicamen- 'nhas, 20 de dezembro de 1951-

Estrada 'Estratézica Federal'e�' 'te no distrito em que ""'possnh,)l '-

" b
" • .r

t J 'i b I\S8. Benedito Têrezio de,.,Car-
Estradas Estad' uars, e a.queles

maIO!' 13rea, ,OITl'ln 0·8e por 1'1- ,

.

'

t t 1d' 'valho Junior: - Prefeito
situados num. raio de .1 (cinco) _

se o' o a as prllpr'edarles.,jpn-

quilometrbs dáS. sedes <!los IVlu,-
cl'O-se em vista o beneficio ,da "..A-s8. MOlilcir José de Lemos

aplicação desta Tax.a. Insp E"c Resp Exp Se'c
'

hicipios e dos Distritos, e que
. �.,. , .

pügarão na mesma! base" dos
demais c(intribuint'2s.
Art., J' A TAXA s�ra cobra

I da na seguintE' base: c,

+-

a)' - Os -proprietarios de ter-'
renas com ,testadas pãra as es-

'\
tradas municipHis, e os' enqu.-

� íGoverno Municipal
Lei N° ,162

Vês tu', então, como é que se-l:l traicoeiro?
Não, me apresento nwuta sem tapias, .

Ordeno ao qomem: .Sefa interesseiro! .........Jogue as apostas, rifas, loterias!
'

�
Pois nada gaY}hd, em mim, quem não arrisca!
Jogue no bicho, no. boz á, na bisca! ..

DouV,he tristezas. Prometo alegrias '%'

Àniversariam =se it·

l
.

"

HOJE:- Sra. Anita, esposa 'do
sr'. Leo Freund; Dr. Reneau Cu
bas; Sr. Ananias Petr intchuk, Sra.
'OBa. Marta,. esposa do S1'. 'João
Wisnieski, Osmar' 'Ney, filho do
sr, Rodolfo JabJonski.
DIA 31:- Sr: Paulo Wiese; Si

nira, filha- do sr. Jair D. da' Sil
veira, de Papandílva: ,Dl)a. Irene,
esposa do �r.' Lourenço Buba; Dna.
Mira, esposa do sr. Leonel ,Bar-
celos,'

�.

DIA 1°.:_ Pastor Georg Weg
�er; Dila I;Iitda, espos'a do sr,

Henrique Soetber; Sr. João Sé,
leme; Egon, 'filho do sr. Dietrich
Siems; Menina Beatriz, filha do
sr. \\endelino K1och.

.

DIA 2:- Anita, filha do sr. Her
cilio D. Silveira; Càrlos Alberto,

J

filho do sr. Silvio, l\'layer; Juli'o
Ribeii:o dor Vale, de Paula Perei
ra; José Evelasj0, filho do sr.

"

Mánoel Jungles, de Paiol. VeUlO;
Sr. Jaroslau SidOi'a,k. : rf'
DIA 3:- Zenifc;la�� filha do sr.

Odilon Mafra, de S1!:o Francisco;
Adernar, filhô do sr. Max Schul
macher; Sr. Artql' Bauer; 'Dna,
Zoraide, esposa dO'"Sr. Francisco

j.
Gaps�i.· '".'.
DIA 4:- Viuva Cha1bie Seleme;

- Sr. Leo -Freund; Dna. Paula, es

posa do sr. Guilherme Mohr, de
., Riedade. ""

Aos aniversariantes, nossos e- "

fusivos pàrabens.
-\

Casamenfoç
Re�ljza-se 'hoje, o enlace ma

trimonial da srta. Lydía, dil,eta
filba do casal Henrique - Joan.a'
Tódt, com o jovem Antonio, te

legrafista ferroviario," em Paula
Pereira, filho do casal Alfred� -

Maria da. Gloria Soares, ali resi
dentes.

-",,-

Realiza-se hoje, em Tres Bar
ras, Q enlace matrimonial da gen
til srta, Odette, filha do sr. Ro
salino" Barbosa .e' dna, Ignes F.
Barbosa, com ú sr, Milton" Za-�
guini, filhe> di'> sr. Henrique' Za
guini.e dna. Anita M. Zaguini.

Aos novos pares, \1;. os cumpô
I
mentos do ,."Correio. do Norte",
com votos ae felicidades

,Louças, Louça�
"

e
.

-�

mais Louças
só NA

CA.SA ERLITA

Qugo 13ra uhatdt
e [attiitia

FEUPE SCHMIDT -'

"'�

cumprimenta seus parentes e

amigos desejando-lhes feliz -

_e próspéro Ano Novo. .

,

A' Cultrlra é' o alicerce da
'civilização,

'

�o EVANGELHO DE CRISTO, é a luz
que deve guiar todo� os hem

int,enci"n�d()s , ,

Ou�ain fodas as segundas feiras a

partir das �[),30 II1inuto�, por in
termédio da Radio Canoinbas:

MOMÉNTO ESPIRITA!;, "

Programa sobre as finulidades
da terceira reve lação.

UI
- SUA CASA EM n,ORIANOPQLIS ....

','

� ma�t.· O 11'!!atâ mô,de'bno
e coni[l'f,táoe.l hotel do
!,�adO, i:te flanta Cataittla
.1ellÍ i;naufJu�ado .em 8'teoo.
8em 'no oo'tação da Capital
Calu'binenáe, diJpondO.., de:

"

( •
w

fJua'ttoâ . com WtW o oonl6íro",""""
.

• dlPa'Úamenlo� tu�uo!Jo:i,
� ,

• Completo �Wi-(ID de 6a""
• cfl,nfJÚ! � de 'tecepção

. ,

'Í\
. o Lu� HOTEL eooceder� '1Irieoóto8 'ea..
pectals ...... oenboree .i"Jaotes oottlen:ta"
'portado� 6.. cartetra ...pedid. pt<i..

<;!
'I'

•••oclaçlo de claNel
'[

.

\

'hOPRlEDADI! DI!
.

Brl!Dl!mi!nlel
r

M A C H A O O &. CIAc $ .. , A.
,
"'COMUtIO f AGOICIAS

CASPA, . ./
QUmA DOS CA·

. 'fiHOS E DEMAIS
"

',�
w;

-

BHCCOES DO

CANOINHAS. 29 DE

r

Construções .

e'm geral
,�

eM
cumprimenta seus amigos e freguezes

J

desejando-lhes feliz e próspero ANO �O'elO.
f

posto� OURO VERDE E
4. ...�.

-

OFICINA\MECANKA
Basilio Humenhuk & Ciâr Ltda.

% ,

saúda sua freguezia, almBjando�' mkJ.i." feliz
e p,rógressivo Ano de 1952.

,
.

,

Marcina-ria e �arpinÂêr-ia
de 'Ananias Petrint-chuk
deseja a seus freguezes e �migos

FEL.IZ AN,O 'NOVO. 0

•

Proprietário da Tórrefação e.�Moagem dorr,Café

SAN T A H ErL E N A
, ".

�

agrqdece a .seus amigos e freguézes
as atenções que lhe foram' d(spen-

� (
,

sadas no decor�.er do ano· e deseJa
a iodos um :'próspero e fel iz

'-A N.O N O V O.

SALVE!

,._�

1951.!� 1952!
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