
DEPUTADOFEDERAuf
LEOBERTO /,'LEAL
Acompanhado de sua exma. esposa, senhora D, Ivone Brüg·.

g'mann Leal e de seu secretário particular, esteve nesta cidade, em

visita' aos- seus correligionários e amigos o exrno. sr. dr,
.

Leobefto
Leal, Deputodo Federal eleito' pelo Partido Social Democrático cuja
atuação no Palacio Tiradentes vem correspoudendo, pleuarrrente, às

aspirações dos que ,'0 mandaram àquela Casa. --

/

-

Nesta-cidadé-e na Vila. de Tres Barras, onde possue grande
circulo de amigos e admiradores, o ilustre. parlamentar foi alvo de

significativas homenagens. 1,
J '.

A' noite de quarta feira n'b "Bar Mieco" seus correligioriâ-
rios ofereceratti-Ihe uma churrascada que contou, tambem, com a pre
sença do sr, -Beuedito T. de Carvalho, Prefeito Municipal, do sr. dr.

Cesa.r Amim, !E�Jgellh.eilO IHcsidente-" : do sr. dr. ,Aroldo Carvalho,
Presidente do Diretório da UDN e Diretor desta folha.

Oferecendo o churrasco ao homenageado, discursou, em brio
lhante improviso, o deputado estadual 'pessedista, Dr. Fernando O.
de Oliveira. Seguin-se na tribuna o dr. Amido Carvalho que dirigiu
tambem, palavras de saudações e boas vindas aos ilustres visitantes.

.
.

. Agradecendo as .homenagens de que. foi alvo, fa�u o Dr.
Leoberto Leal que disse da satisfação de rever velhos amfgns e cor

religionários dediéados e do seu .intcresse prb solução de problemas
peculiares à nossa região. A borde ndo, a seguir. a situação das nossas

instituições de caridade - Hospital Santa Cruz e Associação pró
Ginásio - face à ÍHsignificaJlcia dos auxiiios constantes do orçarnen
to da República para O ano de 1952, assumiu. soleuernunte, O co�·
promisscBe defender 08 nossos interesses na Caruara Federal, plei
teándo; para o exercício de 1953, dotações orçameutarias que corres

pondam áfi aeceseidades das duas obras.

t Finalizando sua oração f) ilustre: ()r�dor foi muit(; aplaudi!:!_o
e cumprimentado.

-Entre outros, anotamos' a presença das seguintes pessoas:
Deputado Fernando de Oliveira, Ih, Rubem M. Costa, Dr.' Tarcisio
Schaefer, sr. Albino. Budant, dr. Segundo -de Oliveira. srs, Vjdal AI·
ves Lau Fernandes, Carlos Remais, Helio Bastos, Alvaro Soares
Ma'cl�ado, Generoso Prohmann, Miguel Procopiak, Bento. de Lima,
Donato de Souza, Osvaldo Koch e iuumeras .ouu as pessoas cujos
nO!De� 11&0 nos ocorrem�gorá:'

'

, I

- ..

Entreza de Certificados de\.....1a. Cate-
o .

.

-::. goria �s 14 yhoras de 29 do corrente

-

EDITAL
. De. ordem do cidadão Benedito Terêzio de Carvalho Junior,

Prefeito M unicipal, Presidente da Junta de A listainento Militar de

Canoiuhas, faço saber aos cidadãos abaixo relacionados que se en

eontrarn na Secretaria da .IAM, qo Edificio da Prefeitura Municipal,
seus ;Ce�tiiicados de Heserv ist.ü� de 3a, CfIt,egf\I'ia, cuja entrega será

procedida ás 14 horas, do dia 29 do corrente, ?epois de �úfel'ido o

juramento de estilo '

.

\ 'João Maria de Camargo, Thobias Lourenço de Miranda, To-.
az Martins de Souza, Fortunato Bento da. Silva, .Porfirio Lisboa,

Ary Cornelsen, Julio da, Cunha Ramos, João Selna, João Baptist.a
de Morais. Joaquim de Sá Ribas, �Belledito Schuedner, Max GUI
IheI;me Wachtel, Miguel Gonçal.ves do Rosario, Iwrival de Castro,

Laprindo Correa de Paula, Estephanio Jientar�" Antonio, de Pau�.
Alinor Caetano da Silva, Antonio Pechebela. Miguel Roçlngues, Joao
Mária de Oliveira Germano Goslar, Mario Vuicik, Leopoldo Soek,
Lucidorio Ferreir6 dos Santbs, Caotidio Mii'anda" João Moii'sa, Mi

guel Kicheleski,- Darcy. Co.clho. - Benvi[)�o dos Santos �jlho, �doIP.ho
Pereira Coutinho, AnafitaclO Cachoroskl. Alfeo Tal;>ahpa, Argellllro
Fernandes dO&- Santos, B'dgido >\lves dos Sallto,s, GerU11jno 1eeki,
Hormino Soares da Rocha, Hortencio Baptista Rosa, Silvestre Kogi,
Sebastião Ricilrdo' Ribeiro, Paulo Szernek, Osny Justino Vieira, 0-
deonor Alves, Na.rciilo dá '.Veiga, Nedenor dos Santos, Estephano 3u
thewitz Zacarias --AJves Elias, Francisco' Karvat Filho, Leonardo Var
geniaki: Leopoldo Bechel, Joaquim Rodrigues Ferreira Filho" João

Gonçalves, Julio Marcinichen, Tade�s. Zygmund Knory�,. !ose C�.
chinsky, João Ur.ban� Reiner�, Sebast�ão �os �antos, Vl.f1SsHno �!
randa Joã-o Mana Pues, Jose DobreslDskl, MIlton d� LIma, Cesano
de Li�a; Nicolau Oracz; Catlos .

laniski; Antoniú da Silva; Antonio
Martins Sobrinho; Arnoldo Maia;'-Alipio Rodrigues; Ludovico Ru-

.

chinski' Luiz Lacowski; Aristides Mallon; Willy Vogt; Victor Emi
diO' Theodoro'Max Müller; Sebastião) Brandenburg;. Waldemar Mül

ler;' Lidorino FigueiredO; Ant.onio Krzesil)..ski; Adão .Mernit�ki; Alc?u
Branco_BacheQ9; Antonio 'de Barros; Nelson Ferreira;. Miguel LIS....

·

covski' Carlos ....Bojarski; João Marcondes; Ladislau. Vatras; Leopold�)
Gogon�; Aloysio Soares de Carvalho; Affon.so: Castilhos; .

Theodoro
Rutckeviski' David Carvalho do Prado; Alcides Carvalho do Prado;
Miguel Keldzeski; Alinor Alves; João Ferreirã; Horaeio dos Santos:
Zilfret Carlos Müller; Sát.urnill() d0 Sa n1.os; Victor �ourenço; Vergi
linu Becker dos Santos; Waldemar ADuies; I�ivaldo MClreschi; J�o
Maia; João Weber; João Pill(.(I.de l\lmeida; João Flll't,adn; Laumir.
Ribeiro do Nascimento: ·.Nlariallo K::lhesck; Hllctavio 19uacio dOR San
tos' Osni Osvaldo de' Souza; Osol'io Prelo de Lima; Adolpbo Baptis
ta;' Francisco dos Santos; Francisco de Assis Lima, Guilherme Mei·'
ners: José Boeno; Gustavo Cavalheiro; Juvcnal GOllçalvesde Freitas;
Jos{ Gallante' José "Novack Filho; Aldo Pacheco dos�eis; 1v,o Ba
daz Gamállo; '1saltino de Paula PádÜha; J9sé Gpgolla; Julio L?f'·ó"

wicz; José João Dellcr; Zigmont Carvati; Waldioniro Alves David;
Bermelioo dos Santos; Pedro Lem(ls Sphail'; Alexandre Iurkiv, Ca·
semiro }\useky, João ;\ueruach, Ladisla? SL!mukoski, Martim Muudt.
Miguel Probki, Pedro· Alves Vieira. Wlgando Rno!), Teoduro Pere

mibida, Estefano Latchokyl, Ermelino Freitas. Lorival Schotka, João
Balan e Adauto Placido Cllbas.

. _
.

. De iset;ção: Daniel Dranka, Severino Alves, AI;noldo Carva-
lho do Prado I\nt·onio Maxillliàno de Quadros', Waldomiro da Silva,
teonildo Gon�alves, José de Paula da Silva,

.

Waldemil'? Sawinsky!--
Pedro Kerecz Alvino de Campos, Jo:=é Dolizny e' Helmut Müller,

, /'"\

Canoinhas, 22 de fevereiro de 1952

Benedito T. Carvalho Junior - Presidente çl� JAM de Canoinhas
Moacir ':Lemo� • Secretario
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.) alvo, Çle, �spQntanea e- justa !íQ;':'� ..<

_ e papanduva I menagem. ,

.

'.

I A o descer
_ do carro que o

Como par()quiana, não podia conduzia a essa Vila, foi o ope-
deixar de rnanifestar o ii'nenso .roso Prefeito saudado por uma
jubil<r que senti .

p'�I'pa"sar, em -gentil menina que lhe ofereceu
meu c()raçao, por' ocasi.ão dos' uma corbélia de flores. Em se

fest&jos realizados nesta Vila,. guida,' pela distinta senhorita
em honra do glorioso São Se· Alaide Güebert e finalmente,
bastiã9 s: 2e de janeiro p.p. 1-, em brilhante improviso, saudou
gual entusiasmo e religiosidade o o 'Rvmo,. Padre João W, Ze
manifestaram tambem a massa lezny preclaro, e esforçado Vi
c.2_rr.pacta de fieig presentes, Na- garío desta Paroquia, apresEm
quela manhã formosa, o'Astro . tando-lhe li S, Exciá. corcLiÍs a-
Rei parecia transmitjr lá do in- gra_decimentos pela honra da
finito as bençãos 'do Todo Po- visÍta e a oférta tão altarx1ente
deroso àqueJa multidão que �- altr;uista e cristã.
glútr)erada, em frente a rêsiden-

, Em seguida, numa luzida pro-cia do sr.'. 8raciliano Machado cissão rumaràm todos a matriz
aguardava ancios_a/ a . hora de onde solenemente foi celebrada
recepcionar, a imágem< de seu' Santa Mi�sa Paroquial, soleni

Padroeiro, a ,quat foi uma dá- zab.a por belo& éantos polifonos
diva mui' generosa do insigne do coro "Sta. Cecilia" logo apos

as solenidades li.turhicas, reáliPrefeito Municipal, sr. Benedi- zatam-s'e os festejÇls populares
to 1'ereiio de Carvalho Junior. com brilho e magnificiência..

\
,

.

;.:_ ..,.:8.' Excia. foi, nessa ocasião (A correEpondente)
� ........

--

CERTIFICADOS
EM PROFUSÃO'
Dadas as inumeras dificul

dades enfrentadas por cida
'dâos residentes neste muni
cipio e que a anos vem lu
bando pela obtenção de seus

Certificados de Reser vistas
de :)<, Categoria - docurnen- ito índispensavel ao exercicio
de determinadas �r?fissões, I'o sr. Prefeito MUI1lCIPal. no

inicio deste ano deiib�rou Ienviar" a Florianopolis urna r

funcionária da Prefeitura en

carregada de entender-se com

a Chefia da' 1 óa Circunscri
ção de Recrutamento, e de
obter, tão rapídarnentequan
to possivel os Certificados
correspondentes a Canoínhas.

.
A importante iniciativa do

Prefeito Terezio Junior alcan
çou, podemos afirmar, pleno
exito. Trinta Certificados, cu
jos requerimentos haviam si
do encaminhados ha anos, já
foram recebidos e entregues
aos ínteressados; mais de uma'
centena de Qutros,' conforme
Edital que publicamos noutro'
local chegou há dias e serão

entregues aOS interessados no

próximo dia. 29;, cerca de
500 estão prontos em Floria
nopolis e dentro de 30 dias
.prevavelmehte, serão entre
gues aos interessados. '

Graças ao espírito de co

laboração e a clarividencía
do Exmo. Sr. Coronel Rapha
el Munhoz de Moraes, Chefe'
da 16a C. R:; à dedicação e

ao espirito de' sacrifício da
Senhorita Ludomila Bojarski
Auxiliar da Secretaria. Muni
cipal e que se encontr!l em

Florianopolis ja ha mais de
trinta dias; a iniciativa e ao

zelo do sr. Benedito Terezio
de Carvalho Junior por to
dos Os ;problemas da nossa
comuna, muito em breve to
dos os canotnhenses que re

quereram seus ,certificados
de Tercw-ira Categoria terão
em mãos a quitação- militar
e para :"empre estarão livres
de dificuldades e aborreci
mentos'oriundos da falta des
se impoftante docurnef\to�' I

Matéri� Paga

Maçâs; Doces Macãs!
, ' , '. ,

o prometido é devido. E sem maiores contratempos aqui
estou com minha pequena cronica, modesta sim, procurando não
visar pessoas em particular ou estabelecimentos comerciais; mal!

enumerar alguns f!'ltos para esclarecer «quem é o ladrão e quem
é o roubado», (Frase extraída de um dos livros de Pitti Grilli),

Bons tempos aqueles -ern 'que' comprava-se uma maçã por
um cruzeiro, CSl,u

\

melhor por um mil reis. O freguez pedia a ma

çã, exigia qrre. fosse da California e tinha o direito de escolher
na caixa. O lucro 9? vendedor não pa:.sava_ de duzentos ou tre
zentos- reis por maçã ou sejam 20 a 30%.

A tualmente, não pergunta-se a procedencia, não escolhe
s� na caixa e paga-se cinco cruzeiros. Quanto custa ao vende
dor? Quando muito tres cruzeiros, as vezes não ultrapassando a

dois cruzeiros e cinquenta centavos. Como se ve, o seu lucro
fica em apenas 80 a 100%,
.1.
Entretanto muitos não contentes com esses parcos lucros

procuram ganhar mais, de uma forma pouco conveniente. Acon
teceu ha dias passados, Uma turma de rapazes, depois de um

bom chírnarrâa, resolveram dar um giro pela cidade. Deu na
cachola de um deles, comer maçãs. Depois de certa relutancia
por parte dos demais, dirigiram-se a um bar, onde foram aten
didos de uma maneira um tanto fora do

'

comum. As' maçãs
eram atiradas, e cada qual pegava a sua antes de tocar o.solo .

Os rapazes eram cinco. As maçãs compradas em igual numero.
Porém, quando p'2rguntaram-Ihe, quantas maçãs devemos, a�
posta não' se fez esperar, oito. Interfere o empregado dizendo,
foram nove. Como? replicaram os rapazes, se somos cinco, e ca

da um tem uma maçã, como" podem transfbrrnarem-se em 'oito
ou nove. Conversa daqui, conversa dali, para

-

evitar maior dis
cussão, um da turma tira uma nota .e díz-Ihe», ':1pe_,scQnte quanto
achar que devemos-lhe!' E O. tal, muito cinielif·me:h\M': cobra oito
maçãs. Ao .verificarern a extorsão' de que for�rr( y'
tinha recebido o troco, muito calmamente separá-��
�ais duas maçãs e deixa

-

em cima do balcão, dizendo-lhe:
"Por via das duvidas fiquexom '

mais isso, e até amanhã", ·_Foi· . ;
assim que se- compraram cinêo.'
mRçãs e pagou-s'e déz,
Não é justo muitos dirão.

Justo. ou nãu... são 'os sinais
dos tem pos e 'lucros da ép0ca.

E no final de contas quem
sae como ladrão é o f:reguês.

- M. N. Seleme' "

ATENÇÃO
O Moinho Tricolin, avisa aos

senhores colopos que está com
prando trigo, centeio, milho e

arroz, pagando o� melhores pre
ços da praça.'
Dispõe de' qm silo para de

postito de sementeiras.
Orientação de

Daniél Clemente Palatinski

....

e o 7° ,e .80 c::àpituÍo: 'd(')' Se-�
. dado DEUSA DE iJOBA-

.

(

Domingo as; 2. horas Repríse
.............

,.-,

.
'-

Terça Feira as 8,30 �oras
. Cais dam,aldiôao
cum RobeTt NUtcl1Um Jane

Greer e outros

Quarta feira 8,3'0 hrs. reprisé
"'

Quinta feira 8,30 horas
.

Perdida de' Amor·
. com Jrene Dunne e Fred

lVIcMurray
. ,

Sexta feira 8,30 hrs .. reprise,
, ,Com exeção de "O noi.vo de
minha' mulh'er", todos os-fiI-.

mes são da R. K. O.

Aguardem. paraidomingo
proximo?

'Mais fOIle
que o �mor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'COMPHA ,E VENDA DE IMOVEIS
.da venda de .imóveis nêste

município, como tarsbern de
loteamentos e dos necessá-
rios registros para a venda
de lotes a prestações.
"Desejando vender ou-com.

prar um imóvel" dirija-se ao

escritório doDr. Arolde Car-
;:t

Anexo ao escritório de
advocacia do Dr. Aroldo
Carneiro d� Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a- ,

cha-se instalado-um Depar
farnerrto t�biliário� que

•

mediante módica' comissão,
encarrega-se da aquisição e

[, instituto 'de Aposentadoria e Pensões dos
I ' Comerciarios

, 'í

e; I. A. P. C. '

\ .
�

De ordemdo Sr. D�i���� deste Instituto, em Floria- �1nopoliS: comunicamos 5l�e de' acordo com a Porl�r�á Ministerial
n. 1 no Exmo.' Sr. Ministro de Estado dos Negócios do Tra

balho, Industriá e Comércio, publicada no c Diario 'Oficial de

5-1-52, a partir de janeiro p. p. será cobrada. a taxa comple-
,

mental' de I% (um por .cento) sobre o salario de classe para o

SAM (Serviço de Assiatencia Médica), sendo meio por cento dos
.empregados e mais meio por cento das empresas vinculadas a

'este Instituto.
' ,

( Outrossim, avisamos que �ºe acordo ,com 6 novo salâ
.rio minijno insjituido para este Município, passou' de janeiro
40. corrente, a1)O em .diante, a. ser de Cr$ 600,0.0 (seiscentos cru

zeiros) o .��J�riq 'Ifl�njm,Q � classe p!'lra empregadores e empre

gados mll�ore� de, 18 (dezoito) anos.
o.

Canoiuhaa, 'fever�iro, de 1952
"

"

Instituto' dos Comerciarios
�

, !
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207x1

-
'.

111:::::=====:=::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::===::::::::::===:::===:::
i : ..

'

'; � ...

'

,_ -,_" " ",
-

.
(.

ii;

Ü 8aR(o·lnd�'e" 'om,. d� Sra. (alarina SI IA I
:= ��, .oi

(
� �

•
_' _ ••

5i Matriz: tTAJAÍ - Enderêço telegrafico: « I N C O» 5:
::- __.. -

�

oi" �
_

>-

__

�

..._:: --

ii �.,
- ". Taxas de Depósitos H

-li. _ co,Ia� ijf ,MOUIMfHlD CONIAS A PRAZO: �
j it A Dísposíçâc. r

.' 2%a� a. Com aviso de 30 dià's 4%a. a. i!
5: Limitada 3%a. a.

". "." 60 "4%%a. a. ii
i: Pàrticu.:!§r

'

.

.

�%à. a. "'. " "90 " 5%a. a. ii
ii Limitada Especial 4%%á:'á:'.�<" " " 120 ", 5%%a. a. n
•• "'.," "1 ano 6(11 a a

••

F
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ii Agencia nesta cidãde à Praça Lauro Müller, esq.R. Major Vieira 55
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� VENDE;::SE �
� ," '-'.

, �
�,Uma' serraria em perfeito esiado de.Iun» �
I� cionamenio, quadro rissol,' lccomovel �
� Ivlershsl de 36 HP 'efefivos,_ com -regisrt �

'; -" iro legal do !:i! l!. e� quots de 212 �,
� metros cúbicos por 'mes. \ �
� P d'- �

. � "- teço e ocssieo
,r- �

� Ver e tretsr com' o sr. �
� ,.ESIÉlt'lLNO WRUBLEVSKI 'C�
� .

,.' Caixa Posfal, 138 "',Y �
�������������������*�����

neiro de Carvalho 'que des
de já oferece à venda lotes'
e checaras na florescente
Vila de R.io, das Antas.

.Rua Vidal Ramos
,

Fone, 119 - Caixa Postal, 94
�

Canoinhas Santa Catarina

,

Artigos de vidro a preços

fenõmenàlm'ente �

baratos na
, Casa.Erlita

lVIolduras:
, Uma infinidade de tipos a

seu agrado 'preço de fabrica.
I· ,

só na
1

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

Louças, Louças e

mais Louças.
.• ç

só NA

CASA. ERLITA..

�R.EFEITljRA
, tv1UNICIP�L DEr (ANOINHAS

,ªI,n,�,e,', dO ..Receita Orçamentaria" "fer�qt,e, ao mês de dezel,1lbf9 �e '951
� <O ...

° 11 1
o 12, 1
° 17 3
'o 18 3
o 27 3

Saldo disponível do exercÍpio de 1950
�

C6digp
Ger!ll P,I se RII M, I NAÇÃ,tO

RECEI�A QRDIN��IA �

,

: TrU)Ut�ria�).
, a) lmpostos '

.• ,.

,Imposto 'F�ritorial
Imposto Predial

'/,.
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imp_osto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões

,
"

b) Taxas

.'

4 14 °
4 �15, °
4 16 O

6 12,0
- 6 14 °
6 20 O
6 21 O
623 O

Taxa Rodoviária'
'J'a'lfas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas qéFis,calização e Serviços Dwersos
Tâxa de Limpeza Pública

-

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda ,de Capitais

R�C�ITAS DIVERSAS
Receita de Cemitério3
Quo"ta:-parte imposto federal sobre 'combustíveis e

luprificantes "c

Quota-parte imposto federal sobre a renda
.

Quota prevista no art, 20 da Constituição Federal'

Quota prevista po art. 21 da Constituição Federal
RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Receita de IndenIzações e Restitúiç_ões
Contribuiçõ�s Diversas
Multas" -----

Eventuais

1 11 2
1 22 4
1 23 4
1 24 1

'J 01 O
2 02 O

4 12 °
4 13 °

SOMA Cr$

Canoinhas, 31 de dezembro. de 1951.-

Albino, R. Budant

A lt R E G A DA ç Ã.O

.1 Do Mês I· 'Total

I

97.382,60 986,80
112,637,10� �.016,80
779.325,40 4,627,6(1,
411.290,10 - 2.269,00
2.629,50 -',

-

2643727,30
34 .7:51 ,�6

2675479,2U

Contador/
Benedito T. ,de Carvalho Jr.-

248.880,00 840,00
5,397,LO 278,00
22.575;00 50,00
18..685,00 80,00.

26.075,80 7.612,,�O
5.1.62,60

3,046,00 252,00

252.644,80 40.132,90
249AOU,20
291.841,80

21.521,90
- 90,00

I Dr. Bechara Seleme
Ci{"{g\&0- .p�nti�ta

_ A � •

� ;

Dentaduras totais e. parciais, Pontes
fixas e -rnóveis, Corôas acrilicas Odus ,

•
i

'
" .., _-

Consultas: dias úteis das �'às 12 "e 14 às \7 hr�.·
Aos sábados das 9 às 12 horas.

-

Santa Catarina
(
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16.904,20·
.

-8,546,50
2569151,40

1.673,20
7Q5,00

74,575,90
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folhas de zinco galvanizado, para <' ,

depósito de madeiras, edificado Continuação do N."'anteribr"'" para um Estado cerno o nosso'

junto à linha da estrada de 'fer- A pl'odlição-arSmai tambem rico em reservas 'carboniferas
1'0 da Rede Viação Paraná San- dispensou o Governo atentos �e podem e' .devern ser

ta Catarina, nesta cidade, cuidados, Foram adquiridos e transformadas em eletficidade,

__Ver e trllt&r com o Dr, Saulo distribui dos aos mur:.icipios 66 Por outro lãdo, empenhou-se
,CarvalJlO. à Rua Cd Albuquerque. reprodutOles e aumentado o o Executivo em dar- inicio as

_rebónho de gadn vacum da obras de arrlplição da usina 'do
Ilha para' produção de leite .. 'BraGinho, no município de Ja
Por· outro lado, procurou-se, raguá" .qó' Sul, cuja, conclusão
atraves do Serviço de Defesa ei?tá prévista ,pâra ó' corrent�
Animal, dar toda assistencia ,exercicio.
pos�ivel aos criadores, no com

bate as doença.s infecto, -conta
giosas e parasitarias que aco

mettm os reb�nhos.
Ao Governo Federal indiquE:i

os municipios de L�jes, ChalJecó .

-Porto União e Crescil1ma para
instalação de quatro granqes

. Jrigorificos; para serem incll1ido's
.

,�8.367,80' no plano de organização qe uma

113.653,';)0 rede nacional de armazens

783.�53,OO frigoríficos e matadouros inrlus-:
413.559,10 triais.

2.629,50

Prefeito

r _
No setor da energia eletrica

249.120,00 intenso foi o empenno do Gover-
5.675,OQ, . no no sentido de prover as graves.22.625,00 \deficiencias de qhe p�deceffi as

19.045,00 nossas usinas,' notadamente as de

I Joinvile E Blumenau, ambas ser-

33.688,30

I
vindoa duas và�ae ricas zonas de'

5.162,60 concentração, industrJal, severa-

'3.298 do, mente, castigadas, no ano. passa-
, ., do, pelo racionçmel'lto decorr�nte

da prolongada estiagen que asso-

lou o EstadG, Pro.bl'ema de trata
- ento demorado, nâo fora possi·
vel, em tão curto lapso de tempo,
dar-lhe solução adequada, razão
por que não puderam evitar

22.321,50 os enormes prejuizos causados
90,00

.

a industria e re�pectivo ope,r,ario.
No entanto, no proposito ,de

18.577,40 evitar a repetiçã0 . dessa crise,
9341,50 o GOverno do Estado abriu o

çredito de 25 rnilhões.de cruzei
ros para estender a linha de,
transmissão da- Usina do Capi
vari a, Jaragua. do Sul, de
onde distribuira

.

energia
termoeletrica ao

. Norte do
Estado

'.

e ao Vale do ItajaÍ.
associção de energia hidro I e,

termoeletrica, é o sistema ideal

'.

Com essas' prbvidencil:!s, em

breve ficarãu aquefãs zónas a

coberto 'dos contínuó� e,calami
tosos rac�ónainent�� de 'energi�
elétrica, que há vários· anos véIl}'asrixia'ndo o desenv6lvirhénto
econômico de um dos mais 'im:
port�ntes parques iÍlaustrais do

�ul do Brasil.'
'

.

.

'

\
No meu programa d� Gover-

no, r�servei .um lugar espE!eial
aos plaQos que :pretendo execu.

tár nesse importante. setor ,da,
nossa vida econômica. A. fúrmá
esçolhida para a execuçãO des
se projeto é a da cooperação do
poder público cQril as empresas
particulares, Essa ,cooperação
permitirá' �s empresas ampliar
flS instalaçõef' de suas usinas pa-

.

ra atender: às necessidades lo
cais e serA efetuada· à medida'
em-que Q Estadó fôr obtendo
os recursos destinados a tal fim.

Serviço ·ÇJ.e Agua e .Esgoto
Conforme salientei no

'

início
deste relatório, estou ààndo'con�
ta ao povo de' Santa Catarina,
ao final do meu primeiro ano
de Go�êrno, dos trabalhos reá-

-

lizados e das dificuldadfls encon

trsdas no espinhoso caminho da
admini-s__tração pública. Cumpre'
me tatnbém, 'nesta oportunida
de, esclarecer 8_ opinião pública
sóbre a malévola e insidiosa
campnha que se pretende fazer
enl

.

torno de' empreendimentos
herdados do Governo anterior,
cuja conclusão estaria sendo in'
tencionalmente pro'crastina a
....-. t ..j

'(Continua em outro local)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tem bom 'gosto?
Tome Café

8ta. Tereza16·P

ri

Em sua casa existem'
vidraçes quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria anoinhas LU:l. a

tenderá com prazer a domicilio.

Delegacia Auxiliar de
Policia de Canoinhas"\

Aviso N_l 3 .' A pessoâ - que o agente -;'a.
be sofrer das faculdades mentaisj

Aviso.N .. 3
Baixa instruções a serem obser

vadas neste mur icipio, nos dias
23, 24, 25 e 26 do corrente:

1 . Proibir a realização de bai
les, publicos_ sem' a necessária au

torização policial;
2 - Proibir a entrada de'gru

pos carnavalescos em bares, 'ca
fés' e casas comerciais;
3 - Proibir em qualquer reéin

to ou na �via pública, o uso de
V"_...)Avisa as pessoas interessadas fantasias' .atentatórias á moral;
que o emplacamento de veiculos, 4 - Proibir o transito pelas viasdeste município terminará á. lO' publicas de. grupos carnavalescos

, de março proximo vindo, de a-' compostos por indivíduos maltracordo com as determinações do 81';--,. pilhos, .empunhando, latas, fragMajor-Inspetor Geral de Transi- . mentos.de madeira e outros objetos;to, em Radiograma n. 81 do cor- 5 - Proibir o ruso de fantasiasrente:" mês. constando 'de' uniformes. distinth... c >.

-,,-,."

Edgar Perdigão Pereira, Dele
gado Especial de Policia, 'no uso
de suas atribuições, etc.
Avisa aos senhores proprietários de estabelecimentos comer-'

ciais':'q� negociam com b�bidas
alc06licas-;-qUe a partir da presente data, +esta Delegacia fará
rigorosa fiscalização para o fiel
cumprimento do que Se -refere o
Artigo 63' da Lei das Contraven-'
ções Penais, tem; a seguinte re-
dação: J'

Artigo 63 - Servir bebidas al
coólicas.

1 . A menor de dezoito anos;
2 " A" quem./se acha em esta

do de embriaguez;

4 - A pessoa que o agente sa
be estar judicialmente proibida de -

frequentar lugares onde se con
some bebida de tal natureza;
PENA - Prisão simples, de-dois

meses- a um ano, ou multa, d '!

quinhentos cruzeiros a c� mil
-. -

!cruzeiros.

Aviso N. 2

PREFEITURA. MUNICIPÀL DE CANQ.INHASBala,n(ete dá' Despesa OF<amentarla refere'iltl lO �ês, 4e �oveinbro ;e 1251
D ES P'ESA ORÇAMEN TA RI A

Anterior I. Do mê� I Total

Código
Local

. '

34.400,SO-,

"-

2.409,70
142.789,20

42,20

20.081,30
19.696,80 ""-

1.15::;.60 220.,575,30

13.391,10
502.20-

105.530,40
2.000,00

. 121.4-23,70

,
,

PREMIOS DE SEGURO E lNDENIZAÇAO
. POR ACIDENTES

.' Despesas díversas '

.

Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis, _

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXIL,lOSDespesas diversas _.,.,o
.

Contribuições
_

a institutos de aposentadorias,L. B. A. e S. E..S. 1.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e JuizSubvenções concedidas por lei a diversas ínstítuí-,ções
Auxi-lio à "Associação pró Ginásio de Canoinha�"Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes .do Brasil
- Secção de Santa Catarina

,

. , D1VERSOS
Despesas diversas
Aluguel prédios ihtendências, cadeias; correios etelefones

"

, Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão a Agostinho Teixeira de Lima,Pensão a Augusto Gaíssler, >

..-Pensão a João Florentino de Souza e->,

"Despesas policiais "e judiciáriasAquisição de placas

9 4

9 44
9 44 1
9 44' :l
9 8

'

9 84-
9'84 1

• 84 2
9 84 3

9 84 4
9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

9 94 2
9 94 3
9 94 4
9 94 5
9 94 6
9 94 7
9 94 8

21.22�,70
3.269,00

21,224.7,0
3.::69,VO

21.296,2018.050,40

1'1-400,00
56.0C)0,OO

17.400,00-
õ6.00\i,OO

/

Junta de Alistamento
Militar 'de Canolnhas---

Delegacia Auxiliar de
Policia de Canoinhas
Of. n. 363/51. (cópia)
Florianópolis. em 3\de Outubro

de 1951
.

Senhor Delegado
Tenho o prazer de comunicar-lhe
que assumi.no dia 20 rle setembro
p.p" Chefia do Serviço de -Censu
ra de Diversões Públicas, cujo
representante oessa cidade é V.S ..

Como de;e ser de seu oonheci-Deve� comparecer a êsta J A i\1 mento, manda a lei que o progra-os senhores; Francisco Seidler,
ma de qualquer diversão públicaGemod Bollmann, filho de Ei nes-
seja visado, no interior pelos De-,to Bolhnann, Dinarte Gonçalves legados de Policia.da Silva filho de Ernesto Gonçal- Os respectivos programas deverãovee .da Silva, Teolilo Sereuiski,

.

'ser apresentados com antecedência,filho de André Sereniski, Veigan
Prust, filho-de Carlos Prust, afim podendo se ç,onceder aprovação pa-
de regularisarem seus requerimen- rEI vários dias seguidos, mas não
tos de caderneta Militar.

' excedente do prazo de sete dias
B di T .

d C Ih J
.

e desde que tais programas nãoene ItO erezro e arva o r.
Presidente da JAM.

' sejam-de qualquer forma alterados.
.Lembro a V. S. que o progra

ma deverá S(\l' selado com Cr$
6.50 (um de 5,00 e 1,50 taxa de
saúde), e encaminhado a este ler-

AVISO
Devem corrrparecer com

urgencia, nesta JAM, . os

cidadãos Francisco Seidler,
Dinarte Gonçalves da Sil-
va, Teófilo

-

Sereniski e
e

/ Waldomiro de Ollveira
Godói.

AI

vos, emblemas, "bonés, _ golas, bo
tão ou outras quaisquer insígniasadotadas pelas classes armadas;

6 - Proibir o 'uso de fantasias
de uniformes pertencentes a qual-:
quer outra 'clesse, para não esta
belecer confusão com aqueles quetenham de andar uniformizados
no exercicio da respectiva função
publica ou particular;

7 - Proibir e transito ' de pes
soas armadas em 'zonas de mene

tnicio, clubes, dàncings, boites, lu
gares onde haja ajuntamento, "ou
reunião ou previsivel aglomeração
publica.

S - Proibir a venda. de aguar
dente ou conhaque, nos dias 23,
24, 25 e 26, nos estabelecimentos
comerciais, ou. .casas de diversões
publicas, clubes, etc.:
9 - Proibir em qualquer recin

to OtI na: "via publica, o uso de
lança perfume como entorpecente;

10 - Proibi I' o uso de mascaras _
Com protestos de estima e con-

na .wia publica, ficando seus pc r�" sideração. firmo-me ".

tadores sujeitos á fiscalização po- _ Enio Callado Floreslicial a qualquer momento. . ------- -

Chefe dn Serviço rle Censura deCumpra-se Diversões PúblicasCanoinhas 20 de fevereiro de 1952

viço. ,'�
A repetição do programa no

dia seguinte não implica na ísen
ção do pagâmento de nova taxa.
EN' .r" dastao sujeitos 80 pagamentotaxà acima e apresentação do res

pectivo programa a8 seguintes ca
sas

.

de diversões:

Cinem�s, Estações' de Rádio,
Serviços de' Alto- Falante, Clubes
(mesmo que tenham estatutos -re-

- �istrados). .Salões que realizam
bailes públicos, boites, cabaréts,- ""
circos, parques, pistas. arenae, etc.

, Aproveito â oportunidade plJra
solicitar a remessa de uma rela
'ção detalhada contando o numero
de . cinemas, estações- de rádio,
serviços d� alto-falante, elubes re-

'

creativos e salões desse municipio.

Edgard Perdigão Pereira
Delegado Especial de POhcia"

Confere com o original.
Edgard Perdigão Pereira
Del. Esp. de' Polícia

Go v er no Mun icip a I:
,/ y?

,Portaria de 21-1-1952'
4.539,70
50Ó,00'
500,00
500,00
500,10
104,10

)195,00
154.120,YO

1.405,00 o Senhor Benedito 'terezio de, Carvalho Jr., Pre .."'"

37.749,90 feito Municipal de Canoinhas, no uso de suas atribuições,5.500,00' _;.fesolve: APROVAR5.500.0n
5.500,00
5.')�(',�O
2.5,8,00
�,1,C;5,OO

1 B33648,<J0

1.405,00
33.210,20

-, 5.000,00
,5.000,00
5.00�,00
5.000,00
2.454,00
7.Q(;0.' °

,

167Y52B.OO.....CREDITOS ESPECIAIS-

_'Amortização da divida flutuante
I 'Despesa oriunda aquisição caminhonete

Diretor do D, M. E R - Padrão Z2
Operarios serv. levantamento planta cadastral
Aquisição motoniveladora Adams 6Í2

Restos a pagar de 1950
SOMA Cr$

68,00'1,0068.000,00

1 O,QOO,r °
7.949,00

t
I,

�OR.73�,10
1----

�0742tl7, 1 Ü

2.000,00

150.000,00

12. i '00,00
7.949,00

150.()1 0,00 '

3011.73.0,10
7.3B032tl,0\)
22J).575,�0
2600903. �O

( \

306,120,9U
... Saldo para detembro

SALDOS DISPQNIVEIS
Na Tesquraria
No Banco Nacional do Comercio
No Banco Inco
Na Caixa Economica Federal

RESPONSAVEIS
Nas Intendencias

_ . Estedo de Sta: Catarina - �IJe!l'p. cf a Justiça EleitoralDepósito Judiciario
FUNDOS VINCULADOS

No Banc::> Nacional do Comercio
Na Caixa Economica
No' Banco Inco

DEPOSITOS Na Tesouraria

Canoinhas. 30 de novembro de 1951.,
AI bínô· R: 'Budant

" Cóntador
Benedito T. de Carvalho Jr.

Prefeit.o

-'

n.e)acordo�com.o art. 141 do
Decreto-Lei n. 7-00 'de 28 de
Outubro de 1942

1"
A' escala de férias dos funcionários do Quadro

, Unico da Prefeitura Municipal de Canoinhas, para o anode 1952, organisada pela Secretaria Municipal e que se
gue abaixo:
--

------------��----------------�---.:-�

NOME PADRÃO- M,ESCARGO

Eduardo Souza

Prefe4tura

-

secretario Z3
"" março

contador Z2 outubro
escriturario U julho/". ,

«
_

U agosto
escrt. arqvsta. R maio

« - DMER U ma:rç::>
tesóureiro Z jaríeiro".-1953
Drtr. Fazenda Z2 fevreir.-1953
« DMER Z2 nQ..vembro
Fiscal S junho

« S maio
Op. Maquina Z2 julho
Ax. Ag. Est. � outubro,
Ag. Florestal T dezembro
Carcereiro, K maio,,-'
Fiscal' S outubro

• <._,:::
Port. contmuo K junho

Municip�l de Canoin1í�, 25 de janeiro
de 19-52

Alfredo O. Garcindo
Albino R. -Budant
Gi'lberto Aquino FÕTIseca
Miguel Mal oski
Nelson Bayestorff
Milton A. Nunps
Clementino Pieczarka
Edgar Mayer �I

Alexandre Novak
José B. _ Fedalto
Teodoro Schroeder
Boleslau KuviecieI)
Nilton Bayestorff

�

EVclasio- Cpelho
Pedro, Paulo Portes

thodolfo Jablonski

Benedito Terezio de Carvalho Jr. - Prefeito ':,.

.--AMoacir J. Lemos Resp. Exp� Secretaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;.. CORREIO DO NORTE

PR-EFEITURA MUNI,CIPAL DE CAN-OINHAS,
_ Balan(�te' da Despesa Órçamentaria referente ao' mês d_e Novembro de 1951

"

Código
Local

DESPESA ORÇ.kMENTARIA
Anterior I Do mês I Tot�

___'---_�------�--------------'-----_,_------''-'------I

.

O 70 4
073
O 73 1
O 74 I;

O 74 1

o 74 2
O 9
O 90
O 90 1
O 94
O 94 1
1
i o z
1 00
-í 00 1
1 00'2
1 02
.1 02 1
1 03
1 03 J
� L
'1 11
1111
1, 13
1 1'3 1
1 14
114,-1
1 2:
1.24
1 24 1
1 3
1 34 _

1,,34 J

2
2 5
2 50
�, se \12 8
2 84
2 84.1.

. 2 84/27
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 '94 3
'2-94 4,
2 '94 5
2 94 6
3
3 o
3: 03
3 óá 1
3 O� !!
3 04
3 04 1
3 04' 2
3 3,-
.'

330
�'30 1

3 30.2

3 30 3

3 31 "

3- 31 1

3 6
3)60
3 60 il
3 64
3 64 1
,3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

4
4 8
4 84
4 8'1 1
4 9
4. 94

_ 4 94 1

4 94 2
4 94 3
,

TITULOS

)
.,

Agente Florestal - Padrão T
Material de consumo

Livros e impressos ,I ,

Despesas diversas "

'

Despesas de transporte de funcionários quando em

�n�
, -_

Díárías=a funcionários em viagem a serviço
SERVIÇOS DIVERSOS

.Pessoal fixo
Porteiro-Continuo -"-- Padrão, 0/
Despesas diversas

.

Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal', fixo

-

Tesoureiro - Padrão Z

Quebras ao Tesoureiro
IMaterial permanente
Aquisição' de máquinas, moveis e utensílios
Material de consumo "'-....
Material de 'expediente "--

'_:', SERVIÇOS DE ARR,ECADAÇÃO
Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
�aterial de consumo -

Aquis�ção de tal9n_ário�, livros, etc.
Despesas diversas ' ,

'Percentagem para cobrança da divida ativa
ii SERVIÇOS DE FISG8,LIZAÇÃO

Despesas diversas
'

Viagens de interesse do serviço.!

SERVIÇOS' DIVERSOS
Despesas 'diversas .

Quota lançamento ímpostosobre .índustrias e- pro-
fissões - 1 "'.

-

z

SEGURANÇA 'PúBLICA E ,ASSISTí!:NCIA SOCIAL

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PúBLICA
Pessoal fixo �

,
.

,

Carcereiro - Padrão K .

SUB�ENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do, destacamento po-
licial '.' .

Asno Colónia San�a T�resa :(Lepfosatio)
.

ASSIST�NCIA SOCIAL
, Despesas diversas

�splolas a índígentes
A.ssistência médico-farmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes

I

Sepultamentól de indigentes
Assístênêía, â presos, pobres
Amparo à maternidade e à -ínrancía
,�, EDUCAÇÃO P(iULIÇA

< �:. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
.

Materi�l de consumo . \
Material didático .em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas

.

<

_ Aluguel de 'prédios escolares
,

Assistência a alunos necessitados ,

ENSIN'o PRIMAR!O, SECUNDARIO E
CbMPLEMENTAR

Pessoal fixo
"

-Veneímentos de professores de escolas Isoladas, sen-;
€lo: normalistas e ginasianos, padrão ÍVI a Cr$ 850,00;
regente ensino] primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, ã-'Cr$ 65if,00; não ti':
tulados, padrão I, a Cr$ 600,00
Vericimentos de professores auxiliares, padrão G, a'
Cr$ 500,00

- \
- - .

Gratificação aos professores qUE\ regerem os cursos
desdobrados, correspondente à terça parte dos res
pectivos vencimentos'
Pessoal vatiavel f

"

_

Substitutos' de professores licenciados te acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950
'. SERVIÇOS DE INSPEÇÃq
Pessoal fixo

Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas
,

Viagens de interesse do- serviço
.

SUBV�NÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

--

.

'

.

i

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur-"
sos normais -regíonaís anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"

.

�B91sa escolar e enxoval a um aluno que cursa a'

"Escola Industrial de Santa Catarina por conta
do município

.

SAiJDE :PÚBLICA "

SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas

. Ao Centro de Saúde do. Estado
, SERVIÇOS DIVERSOS

. Despesas diversas
Desobstrução de corregos e rios

I Drenagem de terrenos alagadiços
.

. Limpeza de valos, boeiros e sargetas

r:

"

,I,';:

Cr$. Gr$. Cr$.

11.400,00 1.100,00 12.500,00

5.978.50 5.978,50

1.375,50---- - 318,00 1.693,50
i

760,00 760,00
"

.

7.400,00 700,00 8.100,00

3.175,50 320,00 . 3.495,50

15.600,00· 1.500,00 17.100,00
920,00 920,00

7.770,60 7 J70,60
"

4.301,50 4.301,50
'
.. -,

.
�

65.931,20 2.329,00 68.260,20
�

9.405,10 9.405,10

8.120,007.880,00
"

.

6.200,00 600,00 6.800,00
1

�

t,-.;;-
v'

W
,

7.462.50 83Q,00 8.292,50
2.599,00 2.599,00
850,00 119,50 96950

2.700,06 285,00 2.985,00
,8.729,50 8.7't9,50 �

9.496,00 7.350,00 16.846,00

7.751,00
1.315,60

231,00 7.982,00
1.375,60

450,00
1.200,90

450,00
1.200,00

�

.;;_/""

177.'858,20 17.450,00 195.308,20
\

6.500,00 800,00
'

7.300,00

8.807,30 692,70 9.500,00

\

5.908,00 i 1.200,00 7.108,00

8.Wi490 8.100,00
...

1.750,00 1.750,00

./.

1
I

I

1.352,00
9.000,00

r

4.262,50
. .1-.352,00
15.520,00

?
.

4.262,50

6.520;00

/
.

Gevemo ,MunisJpál
Requerimentos desp_achados durante

I
. .

o mes de dezembro
'" Conclusão do numero anterior

2831 Herculano Cord�iro ' de um açougue
2832 Romão Iclniguel. '

carro de lavoura
2833 Juvencio Evangelista I

,

de Souza ' engarrafamento-bebidas]'
2834 Basilio Ribeiro '

carro de lavourá
2835 :Julio Pedro Sampaio '

casa comercial
2836 Pedro Schner

.

baixa imp. caro de lavoura Deferido
2837 Braz Malacoski .,

casa comercial '

2838 Estanislau Bitner carro 18�a
2839 franci�co Novak" ' :� Indust, e Prof.
2840 José Haki Orna carroça

2841) João Mendes de Souza Ind. e Prof.
2842 Firma Irmãos Lavinas ' , ,

2843 Teofilo Irkevicz _ �arro lavoura
2844 Carlos Penter tran'sI/lotes 16 - 17 - 18
2845 Bartolomeu Chmiluk baixa imp. de uma carroça ,

- Prefeit��a Municipal de Canoinhas, Secretaria,' 14 de janeiro de 1952 !
'-�

l\f O J\ C I 'R J O S É L E MOS

Inspetor Escolar Municipal Hesponsavel Expediente Secretaria.

Posto Ouro Verde e 8ficinà Mecânica'
'.. "".---

\
BASILIO HUMENHUK & ,CIA� LTDA�.
\, CANOINHAS ,_ Fone, 145 - Sta. Catarina

A V I S A, \

Que já está funcionando a bombade gasollna,\ �

atendendo a qualquer hora do dia ou da noite

serviços de urgencia,
'õ

,

Gazolina, serviço mecânico de emergencia,
oleo, a!',

, ...... ::;.�

SA'UL,G CARVAlltIO
Advogado

Escritorio e resídencia '\
'"

Rua Coronel Albuquerque s/n � Fon� 205.
Canoinhas '-s� .Catarina

.

DR.

Dr. Arolde Carneiro de
ADVOGADO

I
-

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa. Catarina, .sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos- e outras causas

cíveis e comere taiS, Direito- industrial. e' legislação do
trabalho - Naturalísações e titulos dêclaratorios.

Causas Criminais .

Escri,tório e residencie ;

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.
I

r1

-

AGENCIA JOIO SILEME
Distribuidor dos afamados caminhões:

Mer(edes Benz � � Renault ..

'f Federal
Automoveis I Mercedes Benz

�

e. Ó. K. W.
_,

.

Tratores HANOMA(j e RENAULT.
Mot�res ,Est�adonários' � (onjun,tos e"

létricos • Peças e A(�ssórios em geral.
OFICINAS MECA"ICAS .;

'Rua P. Pereira, 16,,- Telesr.: Sermão - Fone, 179
<r

(ANOINHAS - Caixa Postol, 12 _. Sta. � Catarina
, � r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

�PREFElrURA MUNiCIPAL DE CANOINHAS
,Balan(ete da Despesa· Orçamentaria referente ao mês de Novembro' de 1951

..

5
...

5 1
5 11
5 11 t
5 13

.

5 13 1
.5 2
5 21
5 21.1
5 23
5 23 1

6
6 4
6 41
6,41 1
6 4l 2

6 9
6 91
6 91 1
6 93-
6 911
8
ii 1

8 2

8::20
8 20 1
8 20 2
8 21
8 21 1

8'21 2

8 21 3'
8 22
8 22 1

8 23
8.23 1
8 24
8 24 1"

8 24 2·
8 24 3

8 5 .

8�.51
85e1-
8 53
8 53 1
8 7

8 72
8 72 1
8 73'
8 73 1
8 8
8 84 '

8 84 l

3 84 2

..J

8 94 2'
9-
9 o
9 00
9 00 1
9 2 .

9 24 \
9 24 1.

9 3
9 30
9 30 1

9 31
9 31 1
9 34
9 34 1.

9 3(°2 '

934 3.'

,;--
.

c..s

619,00
�

5,000,00
.......

23-2-1952

.1M w

1;:>ESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior jl Do mês I Tot�

de 15 Carpinteiros e ajudantes, Ordenado Cr$ 8,00 e

6,Otl por hora inícíalmente

Queiram dirigir-se a Rua Mateus Lmee 2120.

Com Silvino A. Koch CURITI/BA
"

619,00

c-sFOMENTÓ
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal varíavel

Operários serviço fomento dá produção vegetal
Material de consumo

.

Material serviço fomento da produção vegetal
.'

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal variável

' l

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo
Material serviço fomento da produção animal

SERVIÇOS INDUSTRIAIS,
INDUSTRlAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel _

Op-erários serviço' extração de pedras
Operários fabrica tubos de cimento

�-SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal variável
Zeladores' de cemitérios
Material de consumo

Para o' serviço de' .cemitérios
SERVIÇOS DE UTILIDADE P,úRLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO' DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS
8 11 Pessoal variavel ,

8 11 1 Operários .dos serviços de ruas das vilas de 'Três
Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

li 11 -2' Operários do serviço de ruas, praças e jardins, da
-,

f,;' .

cidade, , .;

8 II 3 Zelador da Praça LauroMüller .

8 13 Material de consumo

8 13 1 'Para serviços' de ruas, praças e jardins
.8 J4 Despesas diversas

I

_

8 14 1 -Transporte de material para serviços de' ruas, pra
ças e Jardins
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS'

- Departamento Muriícípal de Estradàs
. -'

de Rodagem

Cr.$

5.000,00

<.

438,00

Ampla e leal prestavão de
-

_ contas do Governador
I'IRINEU' IUJRNDAUS'EN
I (Continuação da 2a. pagina).

335,50 ". 335,50
950,00 950,00

l

4.075,00 700,00 4,775,00
,.d

,. I,
.-

(

48.1:00,40 :4.99.3,60 53.094,00

1.l2:887 ,00 ',3.048,00 115.935,00
-.-e.�6'j.,00 800,00 7.067,oú

32.642.50 225,00 32,867,50 ,

2.753,90 34,50 2.7�8,40

Pessoal-fixo
Fiscal - Padrão-U
Dois Fiscais ;_,. Padrão T
Pessoal variavel •

Operários serviços, estradas e pontes do distrito de
'de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira'

,

Operários serviços estradas e pontes dos �distritos '"

Canoínhas �

.

Zeladores de estradas
Material permanente'
Aquisição de ferramentas
Material de consumo '

_

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas

. L (
Combustivel e 'outras despesas para transporte de

pessoal e.materíal
'

Custeio de' veículos
Diárias e transportes aos fiscais em .sérvtços de es-

tradas e pontes
.

SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
Pessoal variavel -

Operários' serviço de limpeza pública
Matei'ial(de consumo

Para serviço de limpeza pública
.

;
CONSTRUÇÃO E CONSERV:AÇÃO DE PRóPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL Y"_
Material permanente '

.

.

Para serviços de próprios municipais,
Material de consumo

Para serviços de próprios municipais
. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesas diversas

Iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras
Energia para motores, reparos ge instalações e ou-

tras despesas
DIVERSOS, \

'Despesas diversas <,

. ,

Para 'aplicação especial em beneficio ?,e orde� r�r�l,.
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

Aplicação .da taxa rodoviária
,/ . ENCARGOS DIVERSOS

PESSOAL. INATIVO
.(

Pessoal fixo
Aposentados !�. '

INDENIZAÇõES, REPOSIÇõES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas .-
Restituições de -impostos
cerrados

e taxas de exercíêíos en-
f: '

ENOARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo> ,� _

Para substituição de funcionários e extranumerá-
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares e aquisição.
respectivos terrenos .

.-

Construção de casas populares
-

Salário família

43,8,00

35 alqueires de terras cultiva-

806,00
. .das, situadas em Sereiasinha (dis
"trito de Canoinbas); 8 datas com

uma casa situados (em Taunay,
gado, animais cavalares, porcos etc.

Preço e condições tratar com o

sr. José Szczygiel, em Taunay.:
- 1x

�-

13.000,00
34.500�oo

57.684,10

17.904,00
20.120,00

3.201,20

,25,141;4õ

49.967,80
47:292,90

• q

4.374,50

16,757,00

10.252,00·

990,00

15.600,00

11.900,00
31.400,00

1.100,00
3.100,00

96..367,70
�3L075,00

17.380,0,0

47.149,60 1- ln 534,50

17.904,00
18.268.00 1.852,00

Z
2,.720,70 480,50

24,135,80 1.005,60

25.00
7.073,00

4,374,50
(

,

"

//

13.841.00 2916,00
t

10.25�,00
\

,990,00
---

806,00

15'.000,00 600,00

fi

1.423,00

2.000,00 , 2.000,00

2.725,00 2.725.00

dos
-28.956,60 ,2,610,001 31.566,60

'"

24,990,00 2.490,00
-:

27.480,00

/

_ 1.58Q,00

88,582,80
230.797,00"

7.784.90
278,00

, 15.800,00

J .363,00

pelo'meu Govêrno, quando, na

realidade, o que houve foi falta
de verba para ultimar obras.
prematuramente .inauguradas. E'
o caso do esgôto de Lajes e da

água de Tubarão. Ambos esses
. empreendimentos foram inau

gurados antes de concluídos. A

'prova disso é que sórnente-ago
ra estão sendo feitas as ligações
domiciliares, quer do' esgôto de

Lages, quer da água de Tuba
rão, -este último, aliás conclui
do em agosto do ano passado.
'Alem da falta de verba, .concor-
reu, também, para "o retarda
mento das obras, a impossibili
dade 'da pronta' entrega do ma

terial necessário por parte dos
fornecedores.

Educação
Nb setor educacional, várias fo
ram as medidas tomadas no

sentido de ampliar f' tonar mais

eficiente ° ensino primàrio e

normal.
'

Com relação 80 primeiro, re-
.

alizou-se o' concurso de ingresso
de Professores ao Magistério
Prímàrio; provendo-se grande
numero de escolas e classes com

professres mais capazes, pre
parados' pelos Cursos Normais
Regionais Escolas Normais e

Institutos de Educação.
-Afirn de atender às necessi

dades dos núcleos de lnaícr

AV"'I50�
A VIDRAÇARIA CANOI::

NUAS LTDA., avisa a todos os

seus clientes que acaba de mudar
suas instalações' para a rua Coro
.nel Albuquerque, ao lado da re-

sidencia do Sr, Schuster.' Ix
.

Vende-se

-Emolduracõss!
,

,

Quadros antos, serviço
perfeito e garantido.'

5Ó na

Vidraçaria' Canoinbas Ltda .•

Minha Senhora!
Não se preocupe com o

.modelo de seu futu ro
vestido

d E'f A
/

"

e G e
tem sempre' os 'ultimes
modelos, expostos. na

CÁSA ERLITA
'r

população escolar, ampliou o "

Govêrno a rede de estabeleci
mentos escolares, criando 52 no

va unidades, entre Grupos' Es
colares, Escolas Isoladas e Esco-
las Reunidas. ......-

O Ensino' Normal, não foi'
menos digne. de . atenção por
parte do Governo, Com o aumen

te. da rede: escolar, ha .necessi-·,
dade de novos professores, e,

-

, consequentemente," de estabele-"
cimentos que. QS preparem. Pro
curou Se portanto, .aumentar o'
numero de Cursos Normais Re
gionais, tendo sido criados mais
tres desses estabelecimentos,
sendo um em Píratuba, outro
no Rio NegrinhQ_ e ° terceiro'
Corupá, E estão se ultimando.
as negociaçõ�s,.-para tornar gra
tuito o ensino normal do se

gundo ciclo na Escola Normal
e no Ginasio Barão de Antoní-

.

na, de Mafra, com tambem na

Escola Normal Particular Santos
Anjos e no Gínasío Particular
São José, estes ultírnos na 'cí-

.

dade de Porto União.

'Encontram-se fia 'fase final as
construções dos grupos escola
res de Chapeeó, Xaxírn, Videira,
Seára e Papanduva. Renovou:'
se o mobíflarío e· o material de
varias Escolas Isoladas.e Reuni
das, que funcíonayam com equi
pamento defieierite e antiquado.

,

.

Para o corrente ano, está pro
gramado o Inicio das' obras dos
.grupos escolares de Uruguai, Pi
ratuba, Tijucas, Tangará e Lau
ro Mueller, 'alem de varios ou

tros grupos e escolas rurais.

SAUDE PUBLICA
A' continuidade administrati-

va constitui, depois da restau
ração financeira, a principal
preocupação do meu 'Governo.
Todas as obras herdadas do Go
verno antéríor, em fase de, an
damento, �u apenas Iniciadas, ti
veram prosseguimento normal,

Em' "Lajes, foi concluída a

construção do Pavilhão de Tu
berculosos, com a capacidade de
30 leitos, anexo ao Hospital
«Nossa Senhora dos Prazeres»,
construção essa realizada em co

laboração cem o Serviço Nacio
nal de Tuberculo\s�.
Em face da carência de leitos

para tuberculosos, em Santa-Ca
tariníf,: ° Governo do Estado
pediu e obteve o auxilio das
autoridades íederals, devendo-

I

ser instalados, em breve, 400
leitos, com aquele fim, distri.-·
buidôs" por varies municipios.
(Conclue no proximo numero)

\

Vldros:"
Toda Espécie, qualquer

.

comprimento, largura, ou
grossura,

Preços sem conéorrencía
I" só na

'1

Vidraçaria CanoinhasLtda
.. \ ;.....

-, Fone 277
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Dona Gertrudes de
AImeida. Tavares '

,

Na vjla de, Tres Bar;'as faleceu
, '., quarta feira jiltirna, depois de-íon-

ga enfennjda::le, a exmg. senhora
dona Gertrudes --de Almeida Ta
vares (Tuca), esposa do sr. Ri
cardo Tavares; antigo e concei-
tuado funcionário da 'Southeru
Brasil Lumber e prestigioso Ih-
tendente Distrital. .;_.

Senhora de boní�simo coração
e excelsas virtudes, o prematuro t

e inesperado desaparecimento de
Dona Gertrudes teve dolorosa re

Nã9_ ,percussão naquela Vila e nesta
cidade: '"

- ,

.Custa-me dizer-te as palavras mais' profundas. Não
tenho coragem: tenho medo do teu' sorriso. '

Eis por que zombo de mim mesmo e deixo que=se
estilhace em gracejos o meu seg-redo. '\ '

Faço pouco de, 'minha, mdgua, de medo que o tapas
antes de, mim.

.'

, Custa-me dizer-te as palavras mais sinceras.
'tenbo coragem: tenho medo que não creias nelas.

E11 porque as disfarço sob 'mentiras,' dizendo o con- O sepultamento da saudosa se-
trario do qué penso, nhora teve lugar à tarde de quin-

Faço parecer absurda a minha dor, de medo que a ta feira, com g�a.:nde acompanha-
julgues absurda, tu mesma, mento.

�

N Aos seus desola rios filhos e in-Custa-me dizer-te as pala?_rFts �ais Pre�iosl!'s. ão
consolavel esposo levamos, nestetenho coragem.-tenho medo que naa saibas retribuir-me. dolõroso transe, palavras de con-Eis porque tI digo palavras cruéis e me gabo da
: forto e solidariedade, externando"minha insensibilidade.

.

.

,
.

Faço-te mal, de medo que não saibas nunca o que
o nosso profundo pesar pelo rude

é !J mal. .

'

"'. golpe sofrido.
'" Paz e descanço eterno à alma

I Custa-me ficar aos teus pés, sem nada dizer-te. Não daquela que em _vida foi -mãe ex.

,t�n ,6pragem.; tenho medo que osmeus labios possam trair
. tremosa, esposa dedicada e' amiga

O m.� coração. �'t / incomparavel.. ,'Eis porque vou palrando, tagareland«, escondendo
sob pa!avras o coração. ..

� ..

Maltrllto 'o meu sofrimento, de medo que tu mesma
o maltra.fls. .';

.

:.�' 9: ,��.
,

Cuslà-me. séparar de ti. Não tenho coragem: tenho
medo qu.e 'Percebas a 'minha .couardia. '

f/ ljiS' porque, de cabeça' erguida, me apsoximo de ti"
com um' ar/de indiferença. .

'

>
.

,. 'A constante prouocaeão do teu olhar renova a minha
(Jor á' cada irrstan{e.:: .

.

De, ·�'O� Jardlneíro", de Tagore, tradução de �.
-: .

Guilherme de Almeida.
r

:N' . 'Â�l�ERSARIAM"SE' ,

, HQJ;E;,:: Sr: Ney Pacheco, Mi�
.

srta. Celina, filha do �r. Ludovi-
rqnd'á�Liníaj jovéfu Orlando Bàuer; co Pieczarka.

.

"'" ,/

srá. Francis�a, esposa dó sr. João ' DIA 27:- Sra Alice, espOSa do --Delegacia Auxiliar de
Werka. �:'�_ .'. sr."Jair Darhaso da Silveirà; José, C

.

hAMANHA:� Sra�. Ternporia, es�. fí.lho "do sr': João A. ,Br�\!�ardt Policia de' anol� as
posa';'Ôo sr. Nico1aiJ.'furtadoj srfa. . DIA' 28:- Sr:--Má'x Schuma- Of. n' 380/ 51 ,(copia)
Eíi�genia Anª,;; filli'�(El,Q�sr. Ludo- cher-. M'aria Luiza, filha d� sr. '''''1' }' 8 d 'O 't b

'

,

� '<+,' \)1' or1&nopo IS, e, u u ro;vico'1>.iecz_ark�,,�ra. Alpide; éSpO� Romão Kawaj,sr. Henrique Neus- � 1951. "

sa do ·'s�: C�flõs. F: Ramais. '

taeclter, de Rio do SuL r
"

Senhor Df:legado�
,

<DIA 25;�" Sr. ;;,{itor B<;5jarskij DiA.,' 29:- ISr. ÀÚ,amiro Ha�s Em meu poder seu rRdio n.

'" sr:f: .Ema, esposa do sr: Alfredo Peters,e.o sr.'Theodoro Humenhuk." 82 de 5 do corrente, que passo
;Fie�le.r.

'

,

"

�.,
.

. Aos' pniversariantes, nossos efu- a.. responder.
DIA 26.:- Sr. -Harolclp Koepp; sivós parabeas, com vot0S de mil,., '.

Não só, os b a i 1 e s públicosLéa, 'filh�' dó 'sr. Jacob Seleme; felicidades.
, corno tarríbern os bàiles reali-,"

. } '. .

-

zados em soçi2d�des .com es�a
tutos e diretoria estão suj'eitos
ao pagamento da taxa de Cr$-

.t
f l'

/

6,5.0 por baile ou esta r�a lza- blicas inclusive as de clube!" es-
da em seus salões. Esta taxa .

'pOl'tv_os, recreativos, carnaViil�ê somente para a aprovação do, lesc0s, 'etc., são especialm�n-te'
re�pectivo programa pelo Ser- obrigados a _obtere'm, COm a di-
viço de Censura de Diversões vida antecédencia, a "provação
Pu6Bcas, cujo representante nes- do programa da função e,c-1"(:e1'-
S3 cidade' é V. 9· tificádo de registro dé censura

OS'L,b:üles pu'blic(,Ls pagarão a prévia do� assuntos c.QpstanteS'
taxa acinJà alem da que é, co' do mesmo programa ..

brada por essa Dekgtcia" A tabela qUf acompanhou °

O artigo 93 do Decreto fed'e-. Decreto Estaclual n' 126, de

1:81, n 2G 493, d.e 24,1-19'16, diz: 28i����'çãd�Z�e p;'ogramas em

Todos os empresa rios, presi- geral Cr$ 5,uo
, dentes ou diretores de compa- Taxa de Séllldí: Cr$ 1;50

nhias teatra-js, cinenl.Bs, cassiríós T 1 r$'-a-, ota . �l' '),50tit'cos e de quai.squt"r outros es- A �presentação do programa.

taQ,elecírnento �de diversõés pÍl- ,
-

, �----�----'---------'�'�-------------------�---------.

'. Cu s t e me

. �ear;:nâs; bananas �. mais bananas
��s màlh0re� da praça àos �enores preços'

;

..

..
>. nà Gasa c5ezefredo· ,

qú,e 'continua e continuará� vendendo
'.' cada '-10 ,quilos por Cr$_JO,OO

'Descon.to· especial· pará reven�edbr�s
só

.

n�� (asa Se�_efre:do de Siegfri�,d Qlsen

SOUEE'DADE' 'BENEFIGlurfE OrE.RARIA
CONVI"tE·- .BAILE

Convidamos os 'srs. Assoda4o,ª- e Exmas.
I:<fmílias' para os bailes .carnavalescps �que esta
Sociedade réalizará em as noites de 23 e 25 do

....corrente .mês, abrilhantados por "de :Paula e seu,'
Conjunto".' , "

Às mesas, poderão ser reservadas á partir
do dia 17 deste mês.�

•

A DIRETORIA
r

Dona Rosa Pâcheco
,

,

, '

Tambem, na Vila de Tres Bar
ras faleceu na semana que hoje
finda a exma. sra. dona Rosa Pa
checo, viuva do saudoso Leocadio
"Pacheco dos Santos Lima.- '"

.

� , -

,

,A pranteada senhora contava
82, anos de idade e deixa muitos

. filhos.

Seu desaparecimenfo foi muito
(sentido.

Pêsames à familia enlutada.

José,Zadorosny
GUARDA-LIYROS

Reg. n, 0452' __:_�'CRCfSC
aceita escritas avulsas.' contratos,
distratos e alterações' sociais, re

gistro de livros, fir;mas, etc.
.

PAPANDUVA Ix
�

fl '.
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·Esquadrias.
Assembléia

Cruz" S.'A.
Ordinária

1 a Convocação
Ficam convocados -os senhores acionistas- 'desta sociedade,

para reunirem-se .ern Assembléia 'Geral Ordínária, -a;,!eanzar�se
r.o dia 17 (desessete} de março próximo, as.14 (quatorze) horas,
na sede social BO, Campo d'Água Verde s/n" nesta crdâde, afim
de deliberarem sobre a' seguinteTordern do '�c)�a:

�- 1°. Leitura, �ame� discussão e delilfer;ção sõbre 0" balan
ço geral, conta de lucros e perdas, contatda: diretoria e parecer
'do Conselho Fiscal, relativo ao exercido -de :1951.

2' Eleição dos membros efetivos e sup)e'htes do Conselho"
Fiscal, para o exercício de 1952.

.

3' -Assuntos diversos.
NOTA

Acham-se 8 disposição dos senhores acionistas, no escritorio
da sociedade, cito no Campo d' Agqa' Verde, os documentos a

que se refere o astígo 99 do decreto-lei n' �.627 q_e 27/9/1940.
Canoinhas, 30 de fevereiro de 195'2

'K,
.� ( ""CartoJ' Schramm- -r- diretor-gerente
f. Witmar Friedrich A diretor-cerrrereíal ,

Festa Escolar em Marcilio Dias
/'

Na ;progressista. Vila' de .lVI�rcilio Dias, reaiizou-se
domingo ultimo, conforme foi amplamente" noticiado, uma
festa promovida pela população 10Gal e destinada a an

gariar fundos para a construção de'UlTlf noya Escola.
O' resultado dá festividade foi aúsplciosó, denotando

não só o interess�' dà população pela �dl�rCã�ãó q? novo
prédio como também o zelo' e carinho, os trabalhos e a

éficiéncia da comissão prqmotora dos festej�S:.
_,

--=-. c

1- Casa Monte �astelp {II
r Monte Castelo, - ex-Rio das Anta's, �,,<'

,
.

Avisa sua distintã' fr�8ue!ia que dis�Ç5e
� ...

- -li ...
\-

•

.

de um variad,o sortimento de f�zeo�âs/�up'as
f '

"

"�'I: feitas" ch�peus. cal�ados, altJ,�inrQs�e os ._a�rti90s.
. de primeira neceSSidade pelos menores preços

,II b I�lef SU�S &omp� l�m�I�_s�cl::!a:�aMO:;à,Cast�l.ó Ile
de�erá,!;ser-feit:� ell1 3 vias: sen
do a, via s.elada r,einetida para
este �ét'viço, outra' p&r� o apre
sentant€!

>

com o' vi,sto de V: S,,--
e a tereeira árquívada n!=,ssa
Delegacia. >- \.

Esperando' contar: com, indis-!
'Pensi'vel colaboração de V. S:
para a boa.;marcha dos serviços
desta Chefia, ,SUBscrevo-me"

mui coràialmente,
,ENIO ('ALL�Do'.FLQRES

Chefe dó Serviço' de Censura
de Diversões Públicas
Confere COrL o original
Edgard, Pe'rdigão PereÍl::a
DeL Esp, ,de Policia.

eluóe eanolrinense: = -Convite
A Di..retoria convida seus associados e Exmas.

Fan;úlia� para os BAILES DE 'CARNAVAL, que""
levará a efeito em seús� salões nos dias 24 e 26,

'

e uma vcsperal no dia 26.

ITHASS SELEIVIE - Secretário em exercido

&=P=A;;::R=A=-F=-E='Rll)rr.rE C.Z· E MAS I

1·f'1 F L.A M:AçO E S, .

C O: G E j R A S I

J'

F' "R I t,::l� R A .5;
E��INHAS, ETC.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


