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PrêFeit�ra de (anoinhas
EDITAL N_ 1-1952.

Cohcorrencia pública para, .execucão
dos serviços de calçamento, à para
lelepípedos, 98 20.000 (vinte mil) me-

,tros quadrados de' ruas
De' ordem do cidadão, Benedito Terezio' de Carvalho iunior,Prefeito' Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, e deaccrdo com as dispos,.iç\5es contidas na Lei l\1unicipal n" 48, de 27_,deagosto de 1.949, tor.fi9>:ji!ul:ílico achar-se aberta nesta secretar-ia pelo

praso de, vinte .dias �0IH:�cfb� dest� e a encerar-se ás 14 .hor<'\s de 2.8
de março, concorrencia publica para a execução dos sen:Iç<_?s de cal
çamento; á paralelepipedos, de.10,000 (vinte miljmetros quadrados de
ruas (Ruas Vidal Ramos e Felipe Schinidt).

As propostas deverão ser apresentadas em dois' envelopes; de
vidamente lacrados. e distintos. A e' B. J JO envelope A deverá conter os documentos seguintes]"1) -, Recibo de caução de C�'$ 5,000,00 feita' pelo proponente
na Tesouraria Municipal; . '

2) - Prova de nacionalidade' do proponente;3) " Prova de indoneidade financeira;
4) - Atestado fornecido.ipor entidade publica do qual constem

referencias sobre identicós serviços já prestados pelo proponente;5) - Quitações fiscais - fed\iral, estadual e municipal.Observação' -

'

Todas as folhas referentes a documentos, deverão ser entreguesde acordo com a Lei ( selãdos, autenticados."etc.). '

'O envelope B d�ve�á. conter .os doc,ume�tos seguintes:
.

'1) - Proposta. p_roprIamente dita, para, a obra, em duas VIas, assinadas, especificarido-o preço por metro quadrado, de Tua calçada a

paral�ltipiped;:is, 'exclusive o serviço de nivelamento do leito 'e o forne
imento, de areia, cujàs despesas correrão por conta da .municipalidade;, 2) ':'_;"Da P�OP()stii.' deverá constar, ainda, o seguinte:' .

_'a)·;:' declar�ção formal de submição a todas à's:,q,mQ.ições, desta'ncorreneia, inclusive "o pagamento das despezas inherentes- ao.. e011-
Irato (selos;' publicaç�o);, �,'.

b) - praso para; o inicio dos serviços de assentamento," dos pa-ralelepipedos; "
. ' . .'

'.'

c) - condições �:Ie pagamento aceitas pelotproponente;9) - produção minima em metros quadrados de calçamento por rnes.No mesmõ dia 28 de março, 'as 14 hon s, no Gabinete do' sr:refeito Municipal, na presença de uma �comissão previamente desi
da; serão abertos os envelopes A.
;

Depois de 'devic1-amerite examinados os documentos' nele conti
, serão devolvidos aos concorrentes inhabilitados seus envelopes �.m serem abertos, '

"

.

_
A esses concorrentes cabe o direito de requerer a caução exigida'r está, municipalidade na presente conc@r,re.ncia. .

. .

, �erãoi rejeitàdas as prop�stas. �,por .qmilquer 'forma: não obe-
m -as çlausulas do presente"-edifâ:T�' "

'

"'No mesmEJ dia 28; de março, ás 14,30 horas serão abertos os

velopes 13, de suas propostas.
'

,.

A cO.uéorrencia de que trata () presente edital poderá ser anu
a: sem" que caiba' aos eonéorrentes direito a qualquer reclamação ouenização.
O concorrenfe classificado em 10 lugar, será notificado afim de

ar a caução inicial até perfazer Cr$ IO.OOO,OO� no prazo de cinco
'Q.teis..
. Recusando o concorrente a assinar o contrato ou executar o ser'o, l>erderá a c�úção 'em favor da muní�ipalidade.O restant � da cau'ção, ou' seja 3,5% do total da obra, será fei

parcel�damente, mêdiante desconto de cada fatura processada ,na�uraria.
Nesta Seçretaria Municipal os interessados poderão obter mal-informaçÕes e esclarecimentos.", '

,

,Canoinhã:s, 8 de março de 1952
Moacir J. Lemos Secretario em exercicio
Benedito Terezio de Carvalhr Juni�}'" - Prefeito

Aro 5 . Canoinhas
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I t Y _X Nascímenlo ��Co!�ê 2.t.�� i���r�� .?,m�· .1."0, o Gov,,_ ;ooe ���i��n;:�;;o ���z��f.�:r:;• no MunicipaF está esmo decidido a fazer iniciar ainda no' corrente
Diener e. de sua exma. censorano as Obras d� talçam�nto das Ruas Vidal Ramos e Felipe Schmidt. '

,

,

te, a. sra, x Dince B. CarvalhoEstudado o problema durante {9do o ano de 1951; sondadas Diener' vive momentos .de gran-todas as possibilidades de aquisição dos, paralelepipedos necessar ios: de alegria desde" t do- correucotejados os preços das [antes fornecedoras - Piraquara e Linguado, te com o nascimento de seu"n.ã<? .anbandono� o sr. PI·efeit.o Municipal, em nenhum iú.,tante. a pos- primogeníto, O robusto José Ro-sibilidade de VII' a ser resolvido o problema com pedras extraídas do berto de Carvalho Diener 'canoss_l?ropri? I?unicipio, ele�ando, assim, o �l�vado _pr�ço do �ra!ls-'
_
noinhense dé arraigadas tradi-porte Ierroviario que tornaria as obras quasI ImpOSSlvelS' , ções.

'

Recentemente, confirmando as previsões do sr. Prefeito, foi 10J. ,.'E Parabens aos seus di�nos paiscalizada no territorio do ,�unícipio uma pedreir� em con�ições 1i��"" e avó�':,,",e,,;'�oas-vindas"'ao futu-,

fornecer as pedras necessanas .ao calçamento. FOI ela examinada�Ót ro assinante.profissionais competentes 'e interessados não só na extraçãocomo tam-
bem na execução dos serviços de calçarnenjo.

Assim, tudo faz crer, havera interesse em torno ao Edital hojepublicado e as hobras se�ão' atacadas nos proximos mezes.

Sobre a importância. da iniciativa e o que ela representará pa-.,aspecto aa nossa' urbs, abstemo-nos de cómentarios.�" ;l- _

_ _-

� .. ",f;��t?� .,,�. ,,' _� _

.

c4pruvado' 1)" .urojelo ,sobre o emprestimo
Depois de sucessivos pedidos l

de vista e de longos estudos da
.Camara _ de Vereadores em tor
no ao projete de Iei enviado a-

. -quela Casa pelo sr. Prefeito Mu
nicipal, consubstanciando auto
rização legislativa à realização
de uma operação de crédito foi
rejeitada por expressiva maio-

.. ris o parecei:-� da:- ,comissão de
"'finanças, súbscrito pelo V7reador Haroldo Ferreira e que, con
cluia pela negatjv8_ da autóriza-
ção. I
A Comissão de Finanças, já

era do 'c:!2..minio publico, pela vo

tação dose-re.m.entos do PTB, se
manifestara c6ntra, o projeto do
sr. cPrefeito. O plt"nario, entre
tanto, rejeitou o par�cerJ da Co
.missão de Finanças, aprovando
Q projeto com duas emenda!l 0-
fel:ec!das pelo' Vereador Ney
-Pacheco de Miranda Lima'

Acima dé injunções politicas
e dp' interesses meramente oar
tidarios, prev�leceu o espírito
publico. O interesse coletivo so

brepujou o partidarismo estra.
bico que poderia) dívisar no

projeto em referencia um,! opor
tunidade de hostilizar o !>T. Pre
feito Municipal, ignorando que

NA POLITICA FINANCE.IRA
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mIV � Emissões de Papel Moeda

'

m-IV _ Ei:nis�pe� de Pap�l M�eda 4 Bilhões IH, Milhõel;! ele Cruzeiros m7 B'l "'\I\llh- U C
.

, (somente para atividades outras que não as do
'

I hões 16P'.l� i o_es 'e. ruzell'os
Tesouro. Já recolhidos em Janeiro de 1952 - 1 m- :
Bilhão 275 M!lbóes de Cruzeiros) ,

'.
'.. � -.

V -: Juros En tre o TesouroNacional, �"

anco do Brasil Y - Juros Entre o Te�ouro Nacional e o mes'í.lUro Pagou 43 Milhões de. Cruzeiros: ,,\ S':i-I,lanco do Brasil .• _ .' m
,

' ,",' 'TeSO\]fO Recebeu 49 MI1hoes de Cr_uzeuos m�an���n.��a���a�BD���nnn�n�a�n�annnnn'i',,'
. ,

I - SALDO.oU DEFICIT
Saldo - 2 BÚhõe$ :800 Milhões de Cruzeiros
(maior sardo verH, na bist. financeira do País)
n -, Maior' Arrecádação que o -Previsto
6 Bilhões 877 Milhões de Cruzeiros ,',

-

. .

III - Conta do Tesouro Nacional no Banco
do BràsU"

-
.

TeSOIlJ't) Credór - 1 Bilhão 2S0 lVlilhões

AnQ 1950. Ano1951
"-. ,.

) - SALDO OU DEFICIT - ,

Deficit - 4 Bilhões 2\l7 Milhões de Cruzeiros'
:t?� ,;,'.. > 0-

U - Maibr Arreçadação que' ó Previsto
597 Milhões' 'de Cruzeiros

In -,Conta.do Tesouro Nacion�l no Banco
.sló Brasil

,

�
"

Tesou'i'o Devedor - 3 Bilhões 98 Milhões
'Crúzeiros ' Cruzeiros

hostilizaria tambem a coletivi
dade.
Foi o projeto, agora. à, Comis

são de Constituição. e Justiça"
devendo, depois, ser apreciado
pela Comissão 'de Redação de
Leis, Aínda lia presente sessão
tudo faz crer, será q) projeto
sancionado pelo sr. Prefeito .Mu-.

nicipal' ,

.

,

,

Mais um aos ,muitos
'l11eritos' .

Há de parecer absurdo, a mui
tos O' fato, que vamos narrar e

que vem se dt's.enrofandà d,e há
algumas se-rnanas nos bastidores
politico-a-dmini�trativos do mu

nicipio. Fatos exlranhos, talvez
tão extranhos quanto I:\queles
narrados pelos nossss copfr�es
e que' teriam sucedido na resi
dencia de conhecido industrial
conterraneb
Trata-st!' do-seguinte: o sr Pre

feit0 Municipal determind", a

reconstrução dê determirúr<f� ro
dovia util a centenas de con
tribuintes do municipio e cpn-

, seguiu transformar um caminho
carroçavel, tortuoso e quasi in- ,

. transitavel. numa belissima 1'0- ,

dovia municipal que, alem de
outros beneficios' trouxe o de
encurtar, sens_ivelmente, a. <1Iis
tancia entre �a!> localidades que
liga: Rapidamente foram reali
zadp<; 0<; melho-l'amentos tendo
sido a estrada�ntregue ao trafeg.o
corr. boeiros, pontilhões, etc.

E o sr, Prefeito, por ,esse fa
to, pelo fato de hàver determi
nado a, reconstrução dessa es

trada, esta sendo combatido.
É, ou não, 'absurdo. Temos

uisto Prefeitos e Governos com-
I batido:;; pela sua inéficiencia,'
pela sua inercia, pelo' fato, je

I .nada fazerem. .

O atual Governo Municipaj,
entretanto, é combatido; pelo
fato de FAZER; de RECONS
TRUIR, de'�ELHORAR.

•

Aos muitos méritos que já.

adquiriu nesta prirpeira fase de
sua gestão a frentE" dos. nego
dos municipais, deve reunir 'o
·sr. Benedttn T. de Ca):'va1ho Jur.
Ínáis este, que rppresenta um
v t r d a d e i r o galardão: o
de -ser o primeirO' Prefeito de
Santa Catarina, do Brasil e do
Sul do Mundo, combatido por
REALIZAR.

CIRCULA A0S SABADOS

APRES·ENTA
HOJE:- As 20,3Q horas
e amanhã as ,,14 horas.
_ M,ELODIA'-

Um super' Desenho, animado
-

dê longa metragem
-

,

Uma das melhor-es produções
do genial Walter Disney.
110 e 120 episodíos do seriado,

DEUSA de cJOBA
----" .r

Domingo:- As 17 e"<,,2Ó,30. hs,
Com orgulho, o '�yéra, Cruz'",
apresentará a g(atlde' pr.odu-,
ção da 'R. x. O. ��f, ;:�

,

,II R O S'E A:N�'§,�'
�om Joan Eva�s �� Fa'rley:. �

.

Granger, '. ,�
Uma ,hi�toria chocl:\nte;, um
drama arrebatador; que ja�,ais
-será esquecido. :i:"""<'ROSEANA Uma�<lgigat;ltesca
produção de Samuet,G:q_ldwi(!,,' '.
para a R. K. O.; e :que-o Pa- ':�,

.

�

lado Encantado dEtGaoôitinas' (:'. �
levará em sua' tela hoJe em' ,

duas sessões:' "
.,;.

Segunda feira:-: REPRISE<

Terça feira:- A&, 20,30 h9i'�s
..

"Ritmo de Melodias
com Leon Errol- Edgar knne:
dy - Frankie Carle, e sua or

questra e Il}uitos outros nu-
ma monumental produção

musi'cal

Quarta feira:- RE�RlSE .

Quinta feíra:-· As 20,30' hs,
A R. K. O. apresentar�
"Sonhando· de olhps

abertos"
.-<'

em Tecnicolor-
'"

cjDany Kaye e -Virginia Ma"y
Sexta feira - REPllISE '"

.__.
.

FINALMENTE DOMINGO
PROXIMO DIA 16

A grande produção nsc�onal
O CO'01prador de,

Fazendas
a película que tem elevado

bem alto o nome da
Cinegráfica MARISTELA e

apresentando).rocopio e .Mo,- '

rineau,' HelJo Souto, Margot·
Bittenct.u'rt, -Jackson âe -Sou
za, Luiz, Gon'zaga .. "O 'Rei
do Baião", Jaime Barcelos e
outros grande!! cartazes do
Radio e do Cinema Nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
,

8-3-1952

PREFEITURA MUNIÇIPAL' DE', CANOINHAS
Balancete _da Despesa Orçamentaria 're,ferente ao mês de ,"D�ztmbro', de 1951

Código,
Local T I T U L-O S

,

2 94 5
2 94 6
3
3 o
3 03
3 03 1

� 03 2,
3' 04
3 04 1
3 04 2
:3 3

3 30
3'30 1

3 30 2

3 30 3,

331

)
3 31 1

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3641
3 8·
3 84
3 84 1

3 84 2

4
4 8
4 84"
4 84 1
4 9 .,

4- 94
4 94 1 '

4 94 2
4 ,94 3
5
5 l'
511
5 II 1
5 13
5,13-" 1
5 �
5 21
5 21 1
5 23
5 23 1
6
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6' 9".
6 91'
6 91 1
6 93
6 93 1

8
8 1

8· 11
8111

8112

8113
8 13
8 13 1
8 14
8 14 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
.

"

P 'E-S P,E S ,t.;_' o iç A ME N T A R l'A

A�terio; I"DO mês� I�:t;-
.

. / '

Assistência a 'presos pobres
Amparo à maternidade e à ínfancía

:/ "EDUCAÇÃO PúBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo
'

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência' a alunos,necessitados ';;-·

.'
.

ENSINO PRIMÁRIO, .SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
\do: normalistas e ginasianos, padrão M a Cr$ 850,00;
-regente ensino primário, padrão' L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00;' não ti-
tulados" padrão I, a Cr$ 600,00 .

.

Vencimentos 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..
-
I.

Pessoal varíavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950'

,

SERVIÇOS DE' INSPEÇAO
Pessoal fixo

-, Inspetor Escolar - Padrão T
·

Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço ,

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIçõES E AUXILIOS
Despesas diversas

.
.

Contríbuíção ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa

.

a

"Escola Industrial de santa Catarina por conta
do município

. SAÚDE PÚBLICA
SUBVENÇÕES, CONTRIBUiçÕES E AUXILIOS

Despesas diversas' J

r

Ao Centro de Saúde do Estade
, SERVIÇOS DIVERSOS'

Despesas diversas
r ;_.:

Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços "
Límpeza de valos, boeiros e sargetas

FOMENTO
,

FOMENTO DA PRODUÇÃO.VEGETAL
Pessoal variável
Operários serviço fomento da' produção vegetal

.

Maíeríal de consume
. .

Material serviço fomento da produção vegetal
FO�ENTO DA PRODUÇÃO ANI�AL

Pessoal váríavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

Material serviço fomento dà produção animal
,

\ SERVIÇOS INDUSTRIAIS
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREI�AS

Pessoal variável
Operários serviço extração de pedras
Operários ifábríca tubos de cimento

" , ,

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal variavel

.

· Zeladores de cemitérios
Material de consumo /

Para o serviço de cemitérios
SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LQGRADOUROS PúBLICOS
Pessoal variável
Operários. dos serviços de ruas das vilas de Três

- Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula, Pereira
Operários do serviço de ruas, praças e [ardíns, da
cidade '. .

."

.

Zelador da Praça Lauro Müller
Materíal de consumo

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Transporte de material para serviços de ruas, pra-
ças e jardins

.

. ,I.
·

CONSTRUÇÃO E dONSERVA�AO DE RODOVIAS
- Departamento Municipal de. Estradas

de Rodagem
Pessoal. fixo
Fiscal - Padrão U
Dois Fisc""'ais - Padrão T
Pessoal -.Jvariavel �yI/
Operários serviços estradas e pontes do distrito de
de Três Barras, Papanduva, Majo'r Vieira e Paula
Pereira '

..-

Oper�.rios serviços estradas e pontes dos distritos
Canoinhas .

· Zeladores de estradas
�ate,.ial permanente

· Aquisição 'de ferramentas

Cr.$ Cr.$ � Cr.$
8.729.50 8.72Q.50

16 846,00 1.454,50 18.300,50

7.982,00
1.375,60

4,50,00
1.200,00

7.982,00
1375,60

r:

1()20,00
.

1.200,00

í9.5,308,20 28.950,00 224.25820

7.300,00 4.800.,00 -r2·W,o,00

9.500,00 2,601,00 12,101.00

7,108,00 720,00 7828,00

'<,

8.100,00 8 100,00

,'. 1.750,00 1.750,00

,
,

4.262,50
1.352,00
15,520,00 '340,00

Ql9,OO
)

, 5.000,00

438,00
I·'

32,00

./

4262,50
1.352,00

15.860,00

)619,00

'5.000,00

479,00

335,50
'950,00

238,00, , 573,50
46.0,00

".

1.410,00

4.775,00 83U,OO

27.176,00

.I.

. ,

53.094,00 1.550,00

115.935,00 20844,10
7.067,00 800,00

32.867,5/0 464,50

�

2.788,40

(

13.000,00 1.100,00
34.500,00 3.100,00

5655,00

27.176,00

54644,00

136.779,10
7.867,00

2.788,00·

14,100,00
37.600,00

4.110,00 61.794,léi"57.684,lO�

17.904,00
20.120,00.

H 904,00

1,821,00 24.941,o�)'

3.201,20
� -e;

3·fo},:2"o

�squa�árlas "Santa,·Cruz;" s. A.
, /

- Assembléia Geral Ordinária
1" Convocação

. r:

. Ficam convocados ,. 9s senhores acionistas desta sociedade
para reunirem-se em' Msembléia Geral Ordinária, a realizar-s�
r.o dia 17 (desessete) de março proximo, as 14 (quatorze) horas
na sede' social no Campo d'Agua Verde s/n., nesta cidade, afh�
de deliberarem,sobre a seguinte orc_1em do dia: .

.

.

.1°, Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o balan.
ço geral, conta de lucros e perdas, contas da diretoria e parecer
do Conselho Fiscai, relativo ao exercício de 1951.

3i'\f�� 2' Eleição dos membros efetivos e suplentes do C;onselho
. P'iscal, para o exercício de 1952.

.

3' Assuntos (liversó�.·
:N OT A

Acham-se 9 disposição dos ser.hores acionistas, no escritõrio
da sociedade, cito no Campo d' Agua Verde, os documentos a

que se retere-o artigo 99 do decreto-lei n 2627 de-27 /9/1940,
Canninhas., �o àe fevereiro de 1952
CarLoJ' Schramm diretor-gerente

F. WiLmar Friedrich diretor-comercial
"

I
. Casa Monte Castelo' II

,Monte Castelo ex-Rio qas Antas'

Avisa sua distinta fresuézia que dispõe
de um variado sortimentol-de faze�das, roupas"
feitas, chepeus, calçados, elurninlos e o, artigos
de' primeira necessidade pelos

-

mehQf�S' pr�çps
da praça

'

. �, .: '_ '<: .
"

II A'o fmr �m �Om�la� lem�re-�e Casa Monte Ca�t�Lo .'
". ----- - - - - -- --_ ...

:\,i',. '"�o ,'."

... '- l'f
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I Banco Ind. e (om. de Sta. (atari�a �IA I
55 Matriz: ITAJAÍ

.... -

-- Enderêço telegrafícorvI N C () ) i
.. ..

'ii Taxas de Deposltos
. ii-. CORIaS DE MOUIMfHIO

.'

CORIAS A PRAZO:
.. '

A:: . Disposição 2%a. a.
r: Limitada 3%a. a.
:: Particular 4%a. a.
:: JI/
:: Limitada Especia14Y2 lOa. a.
..
..
..

:!
..
..
..

!! Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira I
ii
Ab "I

U

h
I lUii ra uma conta no nco e pague com G eque·1

::•••••••••••••= " •••••••••••�,••••" ••••••4·1:··••••••••••••••••••••••••••••••••••
'

•••••==::=••••• I!I•••••••••••• ::. = ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �••

Com aviso de 30 dias 4%a. a.
" ;"" 60 "41h%a.a.
" "

. "90 " 50/oa -.a •.
" ." -'" 120 " 5Y20/oa. a.•
" "'1 imo 6%�. a.'

DEPOSITOS POPULARES'. 5%

. ,

Dr. 'Arolde Carneiro de Carvalho
AnVOGADO

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

.

.

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito' industrial e legislação do
trabalho - N aturalisações .

e .titulos declaratorios.
.

Causas Criminais.

• Rua Vida'l.Ramos Canoinhas S. C .

Posto' Ouro I Verde e Oficina Mecânica
BASILIO HUMENHUK & era, LTDA.
CAWOINHAS - Fone, 145' - Sta. Catarina

A V I S A

Que já1 está funcionando a bom�a- de .ga�olh)a, .

atendendo a qualquer hora do dia ou . da 'nóite

-serviços -de urgerrcia,
-.

Gazolina, serviço mecânico de; emergencia, '

J oleo, ar, agua, etc ....

/
,

Anunei-em .neste Se·manário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8-3-1952

" "

•

RELATORI() DA DIRÉTORIA,
. ".-

I

II

Prezados Senhores -ec.,

Atendendo disposições da .leí e as -que preceituam nossos estatutos, ternos o prazer de submeter a apreciação "de Vv. Ss. as

contas e atos desta díretoríà, ne decorrer' de suas atividades no exercicio de 1951, cujo resultado. reflete a difiçuldade oriunda da grande estiagem
que provocou a paralização parcial ou quasi - total da indústria ., Se assim _?ão '�osse, por cer�o ?f'm outro se_ria o exito da.s operações.. To�avia,
através dos documentos apresentados e parecer do Conselho FIscal, poderao os senhores acionistas tomar melhor conhecimento 'da situação da

sociedade, bem como julgar os-atos praticados .pela diretoria, a qual, eritretanto se encontrá a inteira disposição para prestar os ,esclareciin�!_ltós
que· forem solicitados. Canoinhas, 6 de fevereiro de 1952. f.

-

.

'-
-. '.

-

'.
-

'-

Jorg� Szpecht - Diretor-presidente Erich Hedler - Diretor-gerente Francisco Wilmar Friedrich :_ Díretor-co.nercial

BALANÇO GERA� ENCERRADO
ATIVO

,
.

�M ·3-]: DE DEZE.MERO DE
PASSIV'O

NÃO EXIGIVEL
.

"-....
RESERVAS

IMOBILIZADO
Capitallmoveis '\ '.. -

Maquinário e instalações
Veiculos
Moveis e utensílios

319.919,10
972455,90
75747,00
13.597,70

1.417,40
1. 985.80 3.403,20'

Fundo de reserva legal •

Fundo de reserva especial
Fundo de. reserva p/aumento instalações
Fundo de deprecia-ção

'J
EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO

-, Credores por fornecimentos
.

Contas de movimento
Obrigações de descontos
Dividendos a pagar ".

Lucros e perdas

319.921,80
.295.905,80
468.320,30,
61100.00
5.247.90

1.381 719.70
22.063.20
22.06320
22.063,20
51.084,30DISPONIVEL

cãixa
.

Bancos
REALIZAVEL

Matéria prima'
�lmoxarifado "�- ,

Produtos em fabricação
Devedores c-por' duplicatas
CoIitas de .. movimento

405.387.50
51.994,60
301.114,10

�I589941,10
35.171,30 1.383.668.60 DE RESULTADO PENDENTE

Despezas a pagar

O-E COMPENSAÇÃO
Efeitos a cobrar
Caução da diretoria

589.941,10
120.000,00

, 3.478.732,60,

DE COMPENSAÇÃO
Carteira de Cobrauçaa
Contas de descontos

.

ntas de ceução

121.620.80
468.320.30
120.000.00 709941,10

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

3478732,60

1951

�

1.500.000,00

117.213,90

1.150.495,80

1.021,80

709.941.10

Demonstração da Conta. J�esultadb do

Exercício Industrial

Demonstrácão da Conta Resultàdcdo"
.: Exercício Comercial

/
554.797,10

'.

3.550�20
90.02Ó,10

1.427.834,70

241.102.40

1.498.448,80
165240,40

a Gastos de administração
a Gastos de promoção de vendas
a Rendas 'e despesas extra mercantis
a Custo da Produção
de Vendas

. a Lucros e Perdas

Custo fabricação de esquadrias
Custo 'fabricação da serraria'

Produção
Lucros e Perdas

/
1427.834,70

2��.854,50 �
j

�.317.3.O4,50
..

2317:S04.;_5(i)1.663.689,20

, /'

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
a Resultado do Exercício Industrial 235.854,50. -

.de Resultado do Exercicio Comercial 241.102,40
8 Disposição da. Assembleia Geral Ordinaria 5.247,90

---

241.102.40 241.102.40

� �

2.317.304,50

ç 0'- ...

Jorge Szpecht Diretor presidente
Canoinhas, 31 Dezembro de 1951

Erich Hedlé'r -- Diretor gerente Fr�ncisco Wilmar Friedrich
-

Contador, reg, sob- n. 0832; CRC//. \

Os membros do Conselho Fiscal da «ESQUADRIAS SANTA CRUZ" S. A. reunidos 110 escritorio da: sociedade, cita no Campo d'Agua Verde s/n, terido procedido
lo exame dos livros, documentos. contas e demais lJõpeis da sociedade, _tem o prazer de declarar que encontraram tudo em perfeita ordem e1 precisão. Assim, são de parecer
qU� seja aprovado, pela Assembleia Geral Ordinária, o Balanço e 8 couta de' Lucros e Perdas, encerrados em 31- de dezerábro de 1951.

\

Canoinhas, 6 de Fevereiro de 1952

Luiz Pacheco dos Reis

Parecér do' Conselho / FIscal

Antonino Nicolaz:i:i Alvin Vogt

..

!
-

LEI N. 166 de 29�Z.. 952
.

Abre crédito especial
O Prefeito MuniciPal de
Canoinhas, Estado de" Santa
Catarina, faz saber que a

Câmara decretou e eu san:
ciono a seguinte lei:

Art. t: - Fica aberto por
COnta do excesso de 'arreca
�ação do corrente exercicio, o
�dito especial de CrI.' ,

<uO.OOO 00 «duzentos mil
c�'U2eiro;) destinado .

á aqui
�Ção d, uma motoniveladora
Ar/ams" 6n.· . /.

'

Art.·2' - Esta lei entrara
IIJt vigor na data de. suá pu ..

�

blicocâo, revogadas as dispo-
sicoes em conl!!:!_' ia.

.a: favor de Deliri» Pa1111J:her,
com a area de 7379 (sete 11'ÍÍL
trezentos e setenta e nove)
metros quadrados, de cujos
saldos sãoinitulares por di
reito de sucessão Nair e 'Nor-
-ma. Seleme .

'" Wiese.
..

Art. 2 - rica o - Prefeito .

Municipal a após o cancela
mento; expedir em nome de
Nair Seleme e de Norma Se
leme W iese, sem qualquer 0-
nus a esta nova carta' de a.

toramento da area de 8000
(oito mil metros quadrados)
nt1 excesso existente e ocupa
do por Candido Alves.
. Art. 3' .-, f'zca o Prefeito
Municipal autorizado. ainda,

a expedir em nome de Can-:
aiao Alves, carta de . afora
mento da area de 8 000 (oi
to mil metros quadrados], do
excesso referido no

.;rti/Jo
an

teQpr é lfletiva�ente ocupa'do
por este; ao prepo e er$' .

0,15 o metro quadrado, fican
do o exedente do excesso re

seruado para atenâe futuras
concessões em indenizapões"
de possiveis areas qUI o Mu-

-nicipio necessitar para retifi
capão de "ruas; notadamente
no arrabalde Campo=a'Agua
Verde.

-

Art. 4' - Esta lei entra em

vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposi
ção em contrario.

'Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 29 de fevereiro de
1952.

Benedito. Terezio de Car..
·

. valho Junior,
- Prefeito

Moacir Jo._sé de Lemos'
Insp. Esc. R;sp. Exp, SIC.

Em sua" casa existem
vidraças quebradas? ,

Disque para fprte 277 e .�'
.

Vidraçaria -Canoinhas Ltda. a
tenderá�m prazer-a domicilie

Lei N to: de 29-2-1952
Autoriza o cancelamento

de carta de Aforamento e da
outras providencias.
Benedito Terezio de 'Car

valho Junior, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas etc. faz
saber que a Câmara ll(uni
cipal decretou e eu sanciono
a seguinte lei:«

A ri. l' - Fica o Prefeito
Municipal autorizada a can- .

celar o saldo do lote 19f,
-earta de/aforamento 1916 re
gistro 209, expedida em 1916

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE cANorNHAS
I, ..'

..

_.

Balancete' da Despesa Or�amentaria -referente ao mês de Dezemtiro de 1951

Código
Local.

8 23
8 23 1
8 24
8 f24 1

Material de consumos-

Para serviços de .estradas e .pontes
Despesas diversas

_",'

Combustivel e outras despesas para transporte de'

pessoal e material
'

8 24 2 Custeio de veículos
.

8 24 3 Diárias e transportes aos fiscais em serviços de es-

'.
' tradas ,e pontes ... I"."

'

8 5 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
8 51 . Pessoal variavel )
.8 51 l

'_Operários serviço de limpeza pública
8 53

� "Material de consumo
'. .

8 '53 1
. Para serviço de limpeza pública ,

8 7 CONSTRUÇÃO E CONSE;RVAÇÃO DE PRÓPRIOS
púBLICOS / EM GERAL

, 8 72 -', :Material permanente ,
,

8 72 1 :Par.a_serv-iços de próprios municipais
8 73 Material de consumo

i 8 73 '1, Para serviços de próprios>muníclpaís
�"8 8

.

ILUMIN'AÇÃO PÚBLICA
8 84- Despesas diversas'
8 84 1 Iluminação. pública da cidade e da vila de Três

Barras
8 84 2

. Energia para motores, reparos de. instalações e ou-

tras despesas
'

8.9
8 94
8 94 1

, DIVERSOS

Despesas diversas
, :, "

'

Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante odísposto no art. 15 § 4' da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias
Aplicação da�axa .rodovíáría �

ENCARGOS DIVERSOS
P�SSOAL INATIVO"

8 94 2
> 9
9 O
9 00
9 00 1
9 2
9 24
9 24 1

Pessoal fixo
, Aposentados' ,

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Restituições de impostos e taxas de exercícios en

cerrados
9 3
9 30
9 30 1

1
, 9 31
, 9 31 1
9 34,
·9 34 1
I '

,9 34 2
•

9 34,3
9 4

. ,

(

944
, �4 1
9 44 2
98
984--
9841

99
9 94
9 94 1

I .9 94' �I 994 3
I

9944
I 9 94 5
9 94 6
9 94 7

,'994 8

: .. ;/-

t.
I

CREDITOS ESPECIAIS,
..... -

Arn,ortização ,da divida flutuante

Despês� oriunrla .. aquisição ..cRmionete
Diretor do DMER _ P;id' [.in 22

Operarios serviço Je\lunL,Jr11t'"to 'plllnt;'l cadastral
Para aquisição motoniveladora Adams 612
Restos a pag�r df 1950

Soma Cr$

Sald�ara Janeito de 1952
\-

,
.

SALDOS DISPONIVEIS-
..Nri' Tesouraria

Np Banco Inco
RESPONSÃVEIS...� i, .\

.•

Estado de. Santa Catarina
',- Despesa com· a Justiça "Eleitoral

Deposito JudÍciario

Canoirihas, 31 de
-

dezembro de 1951.

Albino· R. Budant

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do m�' I '
Total

./

-'

.>

25.141,40 25.H1,40

49.967,80 i.427,00 57.394.80'
47.292,-90 47.292,9Ó

-_

4.374,50 220,00 4.594,50

'16.757,00 3.002,00 19.759,00

'10.252,00 10.252,00

)

990,00

806,00

16.:WO,00

:� ,

990,00

806,00

18.960,00

1,423,CO

,

.2.000,00
'

2.725,GO

2.' .224,70"
/. 3.2ó9,06

25.395,5Q··

17.400,00
56.ÚOü,OO

fZ85,OO
39.687,40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6,(\00,00
2.558,00

�

. R.155,PO
2.026.550,30

68�.000,.20
.14.000,00
7.949,00

15!). (lUO, °
3n,275,50
�,577.774,80
·97.704,40
2.675.479,20

Contador
Benedito T. de Carvalho Jr.,,

l
, Prefeito

I

600,00

-\

Prefei'tura MUl)icipal,· '"de
��' Canoinhas

'

�:"

,\ '

Requértmerttos 'despachados pelo Sr. Prefeitó
IYl_.unicipal, referentes ao mês de �Janeiro'

de 1952/
Ald�noura Natél Varela 90 dias lic�nçâ p/gestação Como requer
Rodolfo Frank Licença ril CEt. com bar e mesa" de Snoker «

,

Oldemar Schroeder licença p, insto oficina >
•

«

Moyses \Damaso da Silveira Iiceuça p. est, com casa comercial «

Iud. Mad. José. Groskopff ,expedição de Alvará «
_ Edmundo Kuoll licença' p. est com hotel e serviço de bar «

Saul Chuny Zugrnan baixa imp. um aütomovel- «

Aldo Pacheco dos Reis . Idem ".«
Harol Alves Núoes licença p. est. casa frutas «

Furnianu Cia. Oliveira Transferencia area 1.520 m2 Transfira-se
Francisco N., Fuck e sua 'mulher 3.388,50 m2 , ,'«
Idem ", 8994' Ifj'2 «-#
José Bastos Licença est. com casa comercial

_ .Corno Requer
Teodoro Caetano de Oliveira licença p.sest. com cas'P comercial "«

.

Julio Urbanek lineuça p.s est. -- com casa' comercial �
(

Joaquim Fernandes Luiz p, constr. uma casa -de madeira «

Max Waehtel ideui ,II. est, com oficina mecanica espeça-se Alvará
Candido Benedito Bezerra Baixa imp. carro 'ae lavoura Como Requer
Adib Selemo Sahr lic. p. est, com moinho peq.' de Se�eais «

Milton Alves .Nunes Solicitando traus=D. M E. R '«

Carmelio José de A lméida lic. p. est. com Serraria de 4" classe '«

João Iankoski lic est. casa comercial
'

j
Etelvino Hibeiro de Lima idem
Julio Massaneiro idelli �

João Souza idem
-

Jcão, Felipe Pirmann lic, p. est, com-casa comer�ial
Irmãos Trevizani Ltda, Ind. Comer. idem p. um cortume Com Requer
Wenceslau Kraieski idem casa comercial
Francisco Guchinski idem com padaria "

Jo"é Hessel idem oficina ferreiro
Jacob Schadeck transf. imp. para Papanduva
Nàihahn, Saul Chuny e Izaac .Zugmau transf. area 780 m,2 .Transf.
João W. Gapski e sua mulher '500m2 .. «

Gu/stavo Thiem e sua mulher 8óom2
� ,., ·'v

Seleme Dama�o Ltda. trar;sfpreucia de -.mil caminhão
'Sebastião Ferreira de Souza lic. p. est.ccaaa comerciá I Come Requer.
Abrahão Mussi & Cia lic. p. est com oficina mecanioa
Carlos Werner idem para botequim
Leo Freud baixa Motocicleta-,

.

José Theodoro Koller idem urrra caminhonete
José Gapski .8obrio_ho idem 'casa' comercia]
Bartholomeu Chirniluck lic. p. c est. moinho arroz
Ceslan Sapala baixa uma bicicleta
José dos ...Santos Licença' pI estabelecer com casa comercial '

Vitor Malacoski idem
.

"

Nivaldo A lrneida licença pi estab." com serraria
,

Estefauo W rubleski baixa dos imp. de um caminhão.
Sienfs Wrubleski & Ltda. baixa -de um caminhão
Avalia Camargo trausferencia de uma-bicicleta
.Estefano Wrúblesld tranf. de, um caminhão
Edmuudo' Tromm lic. para estabelecer-se com casa comercial'
Miguel Gutervill lic. para est. como mercador de madeira

.
� .

Vit.or
_
Soar.es de Carvalho

.

trailf.' area 800 1,ll2
'

Bolt'slau Zawadzki estab com oficina de' cónsettos
Saliba-' r":ader transf." de um carro de lavoura
Afoll'so Woigt lic. para estab. com casa de comercial
Rercilio D. dá Silveira idem

idem idem filial
Pedro Humenbuck tranf. de, um caminhão

,

'J(,ilsé Buell(" Lisbod baixa carro de lavoura,
M igucl Dureck licença para pintar
Julio E. Ullbrich lic. para detnollir barracão
Frallscisco Hoffmalln baixa imp. de uma 'bicicleta

, José, AnthnJo B.uepo .Hçe�c. ·para estabelecer-se
AlIJa Kock idem para, ç{J[)struir um prédio
Os Rerrleiros de RauJo Yoss' trans�. area 160 m2,
Carlos Itiberê da CUllha Cia Alterar razão Social

idem '.', ba·ixa imp. de um caminhão '

CRndldo Celli demolir casa 'tle madeira
'

Silve�tre Porta lic. para estabelecer·se COm moinho cereais '

Jusé Réichardt baixa impoíoto de um caminhão
Laurentino R.icardo' Cordei'ro baixa. imposto de carro lavovora'
André Crip idem -

-

..._ •

Nestor Ftâ'nco transf. carro de lavoura
. - ,

MOl'fski &Posseborn Ltrla. lic. para estab. com casa comerci�l' W,\
A. Zaniolo &' Cia baixa irnp�'cafla comercial
Sergio Gãpski lic. para estab. casa comercial
Ernesto Suckow tra Il�feren,�ia de um càminhão

Benedito Terezio de Carvalho Junior - Prefeito

«

«

«

«

«

96.367,70
231.075,00

13.216,50 . 109.584,20
2.5ÓO,OO 433.575,00\ , <�

31.566,60,
-

'

31 .566,60
6.000,00 .�: 6.000,00

27.480,00- 3.480,00" 30.960.00
'\

'17,380,00 1.580,00

ENCARGOS TRANSITÓR.IOS�
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá->
rios Íicenciados

, 2.000,OQ"
Pessoal vã:riavel � .

-

'

Para admi.ssão de extranumerários
Despesas diversas, .

I Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos �

Construção de casas populares)-
Salário família

PREMIOS DE SEGURO E INDEN1ZAÇAO
POR ACIDENTES .__..-v

pespêsas diversas ('
. .'

Seguro contra-acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis
'SUBVENçõES, CONTRIBUIÇõES E AUXIL�OS
Despesas diversas,
Contribuições a' institutos' de aposenta,dorias,
L. B. A. e S. E. S. l.

,

9 84 � Emolumentos oa custas Of�cial Registro Civil e Juiz
9' 8j 3 ' �ubvenções concedidas por le� a diversas institui-

9 84 4 l��lio à r"Associ�çãOt pró Ginásio de Canoinhas"
. _9 84 5 Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil

:�sécção de Santa CataJ,"ina
'

,', \

DIVERSOS ,/"0<'- •

Despesas diversas .

Aluguel prédios intendências, cadeias" correios e

telefones, /

Despesas imprevistas-'
.

Pensão à família de AUnor V.- Corte
Pensão' a Agostinho Teixeira. de Lima
Pensão a Augusto Gaissler

"

Pensão a João Florentino de Souza

Despesas policiais' e. judic1árias
Aquisição de placas

1.423,00 '

2.725.0'0

. 21.224.70
3.269,00 "

21.296,20 4.099,30

..
' j

17.400,00
56.000,00

,.

480,00
1.o37,,51.!
500,00
500,00
SOO,OO
500,00

;.,--1.045,00
37.749,9[) .

5.500,00
5.500,00
5.51)0,00
5.500,00
2.558,00
8.155,00

!----

1.833,648,!lO ,

9.706,80 .

,

67.0311.20

192.9Pl,40

68.000,00

12.0nO,()O 2.000,00
7.949,ilO

150.(JOO,OO
:J08.730,10' 2.54".40
=-

2'380,328,00 197,446,80

19.696,80
1 .�62,60 97 7.04,40

«

»

«

«

«

•
, '.', «.

«

(]C

«

,
.

I,

,
.

.".

LEl- N° i65 de' 29-2-52
Abre Crédito Especial

O Peteito Municipal de CélnoÍ-nhas, faz saber' que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sandonq a s�guiiúe lei:
Art. l° - Ficil àbeí't.o. por conta do· Saldo dO' exetcicio anterior.

O creditou espeCial, de
.

Cr$ 69,,280,00 Sessenta e�nove mil duzentos e

oitenta ,cruzefros, pal'a os seguintes fius.

Aqllisição terreno para·o edificio rios Corr;eios e

VericimentQ Secret�rio, em disponibilidade
TeI. Cr$ 55.00.0,00

'Cr$' 14.280.00.
Cr$ 69 280.00

Art. 2° Esta lei entrará em v.jgor na data de! sua publicação, re

. vogadas as disposições em contraÍ'io. /'
.;. "':""

�

: ...

Prefeitura MunipaI de C�(jjnhas, 29 de fevereiro de 1952.
.

•

.J. i •
� .'

.,._

Benedito TerezjtJ de Carvalho' Junior - Prefeito

�Ioacir José Lemos - Insp. Esc� Resp. Exp:' Secreiaria
/ '"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO DO, NORTE
\

8:..3-1952

Indústria S/Ae Comércio dê Santa Ca(tarina
Séde� ITAJAí SANTA CATABJNA

- FUNDADO EM 1935
- / t17 anos de existência)

--�--�-

AGf:NCIAS,_E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINÀ:,' '- ._

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque \. Curitiba - Caçador, - Campos Novos - Canoinhas "- Concórdia - Crescíuma - Curitibanos - Chapecó
. Florianópolis - Gaspar - Ibirama - .Indaial - Ituporanga - Jaraguá do� Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna � Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taio - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira

Agência _

CURITIBA: - Rua Monsenho? Celso,5q/' -Agência RIO DE JANEIRO: . Rua Visconde de Inha1uma,:-134
Caixa Postal, 584 - Endereco Telegráfíco.j-dfct.D»

. ./

'"
<,

(39 Departamentos) ,

I
Caixa Postal, J239 - En�reço Telegráfico: «RIOINCO»�. .'

'Capital Cr$ 22.5o,?ooo,oo" Fundos de reser.va Cr-$ 27.500.000,00 Depósitos em, 31·1.1952 Cr$' 660.980.648,19 .

� I f

./

�,' B�LANÇO· e:t;n 31 de Janeiro de 1952

II
=========================

PASSIV-O
.--. ;/

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

\

ATIVO

Cr$ c.s / I _.
F - NÃO -EXIGIVELA. DISPONIVEL.

Ç�ixa "

Em moeda corrente >-;
.

Em'deposito no Bco. do Brasil
Em deposito ii ordem da Sup. '

, fiá Móeda e do Crédito

Cr$\ .

44.663.114,90
, -35.328.052,40

"',

. \.

8.286.105,30 88 �77.272,60
'1' RE!\LIZAVEL

", • .;.,i; .�

1 -,.," .. '

tulO�, e· \[alores Mobiliarios
�,�ili ':,"_ ,-r< l.l , ...,.

Appli�e:(e 6brigações Federais
inclti�i�v� ,às, do" valar nornínáí
de Cr$< '�.300.000,OO, deposita
das no Banco, do Brasil S A., à
:ord:erfi ","d:� � $-uJie�inteildêncfà
�a. M2�9-a",.� .dg . Credito
Apolices Est,adúai.s
Apólices Munieipai!l
,A(jõ�s '�e 'Dei}j'en'hne's /
.Letras do Tes(ju,ro Nacional

[Erppr�st.illí)Q�:i e;�::.,G/Cor�ente
Empresti!:nós ijipotecarioc;
Titulós Descon(�do5 .:

.,.

-Agencías no País
Correspondentes no País
Outros credítoé
IrrlOveis.· .

Outros . valores
. IMOBILIZADO ,

.

.23 ·Edificios de ussv do Banco
Moveis e Utensiliôs .

MJterial de expediente
Instàlações
·RESULTADOS PENDENTES,

.

,'\_
, 8.845.133,69,'

1 164:234,00
30.400,00

6 001.58S,oo
, 16.041.352,60'

1.050.000,00
123344.140.8(,) .

1.642,551.20
.

520.214387,70
457 8�8, 302 lo
,21486745,90

.

'

600.000,00 1.125. il6 . .127, 70
. - , ,.. . .

'-", .�. ··'Z'.6:t:4 367;oit # .r' . �
I

1.349.699.00 ,1.14.6.201.546,30

"

)

.
I

'
.

12:243.890,60
1.897.3.25,40
218.506,50

39,00. , 14.359.761,50

Juros e Descontos
Impostos .

'

Desp. Gerais e Outras Contas

" Contas de .Cornpensação
Valores em garantia
Valores em custodia
Titulos a receber de C/Alheia,
Outras contas:"

.

\
.

64.406,60
129.471,30

2 384.193,10

..

2.578.071.00

262.786.021,2-0
392004.826,90
M3.3n6.77(l,90
lo.895.ooo,oo 1.308.992,619,00

..... 2 560.409.270,40

GENI<.:SIO 1\'1. LINS
Diretor- Superi ntendeute

Dr, RODOLFO RENAUX BAUER

'�. Diretor- Gerente

Dr. MARIO MIRAND<\ LINS - H'ERCILIO DEEKE
_-

Diretores-Adju ntos

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão'

�

Outras Reservas .

Fundo dependente _de apr. da
la. Assembleia Geral Urdo.

G - EXIGIVEL

DEPOSITOS
'., ,

I

I ,

a vista e a curto prazo
\:, .' -,' -

"

.

de Poderes Públicos
de Autarquias
em. C/C Sem Limite
em C/C Lírnitidas
em C/C Populares '.

em C/C Sem ·Juros
em C/C de Aviso

.a prazo
de Poderes Publicos

( de Autarquias
\

f'
.
a prazo .1XO

de aviso prevío
JOutras Responsabilidades

.

Tttulos redescontados
.

Obrigações Diversas
A geneías no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e . ou-

tros. creditos '\

,Dividendos a <pagar
H - Resultados Pendentes

Contas de resultados
:1·- Contas de Compensação

Depositantes dE- valores em

garantia e em custodia
Depositantes de títulos .em co·

brança dó País"
do Exteríor

-Outras contas
/'

ITAJAí. 9 de Fevereiro de 1952",

01'-1"0 R EN AUX

A�TONIO RAMOS
Diretores

.

<.

, �----------------�

)

f.

Cr$

22.500,000,00

.c-s

22.500.000,00
'

3.9.9°.090,00
19.500:000,00
5.0'00.000,00'

4.500.000,00

Cr$

I
.

.! '.

54,500.000,00
;

b ._ ':..._"�- i1.: � l._,
l'

i'

48.059.751,00:
'28"Vi3':933;:ta ,. . " .'

145.712.896.50
14024.50:7,90
97.789:924.,:tó f � ,1 .'1 r: f �

-, :; i" t
.

13,033;;571,9'0.
14,746.264.00� '421.5·40.8�8',80 - > • -,�, .'

,_ _:_ �").." l �'(
':: l � .�

� "...
� ...�... ';,..?".-,; i

t
.

, J:' ;; < �- •

.

38.467,60.
7��oõ.:ÓQO,ÓO

14:6:716.136,20
85.685.195,80 239.439.799,60

,� , li·

660.980:648,40 �,

-0-'
- 0-

4'{0.582,156,50 .

41.075.523,70

12.719:372,90
1.494.880,10

�.,.c.r- \1 :-_ .. ,�_

".:-
,.:\: :"..!:..)../�

� J� • ,..'_

525.87V�33,20· 1.186.852.581,60
.

10'.064,069,80

654,790.848,10

643.289,159,70
17.611,20 643.306.770,90

T
.

,

.

"

10.895.000,00 1,3Q8.992.619",00 ,

e=

SE6AFIM FRANKLIN PEREIRA.
.

\

Chefe da Contabilidade: da
.

Direção Geral"
"

Dipl. Reg. no CRC nr. 0.181

ATENÇÃO1 .................-.'-'-------�---_I-1IlI!IIII!! .�

\ '

AGENCIA'dOÃlr SEtEIE
./

----

J/
. .

O Moinho Tricolin, avisa 90S

senhores colonos que está com
.prahdo=trigo ,cénteio, milho e

arroz, pagando os melhores pre
. "'(.'os da praçf1.

\ Dispõe de um silo para de
posito de sementeiras>

Orientação -de
Daniél Clemente P�latinski '

Di�tribuidor dos afamados caminhões:

Mercedes' Benz;- Renault ..

'

federal
Automoveis Mercedes 'Benz e ID. K. W/
Tratores HAHOMA(j· e RENAUlT.

Motores Estacionários e Conjuntos e ..

létricos,· Pe�af" e A(essórios em ·geràl.
t

O E I ( I NAS M�E ( A H I ( A S
�.

lua P. Pereira, 16 - Tel\egr.: Sermlo - Fone, 179
�ANÔINHks' � Caixa 'Postal, :"12 • Sta. Catárina,

....

I '-.

PRECISA-S'E
de 15 Carpinteiros e ajudantes. Ordenado C�$ 8�OO e

. 6,00 por hora inicialmente /

Queiram dirigir-sei a Rua Mateus Leme 2120.
• Com Silvino A. Koch CtJRI�IBA

Vi.dros:
.

,DR., SAULO CARVAL'HQ
.

�..'
.

./
Advogado ,'.

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n Fone 205

Canoínhas S. Catarina
VidraçariaCanoinhas.Ltda .

Fone 277 .

.

Toda Espécie, qualquer
, compfímento, largura. ou

'. grossura.
Preços sem concorrencía

só na

i .

'<:"
. ./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Hoje: o sr. Adauto Allage: sr.
Ilmo Acir Buss, residente "no
Rio de Janeiro; menino Juani,«
filho do sr. Miguel Dureck,I �

Amanhã: o sr. Ludovico Bora; _

.Dr. Orty Machado; srts. Hilde-
,

gard Thiem; menino Flavio, fi:
, 'lho do sr. Elpidió Borges, Pau
la Pereíra.unenína Veronica, fi
lha do sr. Francisco Jenzura;
Arno, filho do sr. Ernesto Koch.

r Dia 10: os .srs. José Trela, e

7 Frederico, Dallrnann., T. Barras;
'a srta. Maria Silete Burgardt.

'

'" Di� 13: o sr. Alcidio Zaniolo
Ie\o Jovem Nilo Bastos.

Dia 14: Dna. Edith, esposa do
sr. Nelson Cordeiro; a menina
Geny Maria" filha dO sr. Pedro
Paulo Portes.

'

A todos nossos efusivos pa
rabens, com votos de perenes
felicidades.

.

•

\C

� ,

Dia 11: o sr. Alvaro Machadai'
menino

. Fernando" Schaefferc-,a
,.,

' /.

sra. Dna. Ema Schumacher; a '

,menina-.Eugenia Petrintchk: Dna.:
.

Irene, esposa sr. Jucy Varela; o
menino Gilson Borges. de Paula

Pereira.
'

Dia' 12:' o,' sr; Juey .Varela e

a srta, Marilú Zaguíní:

- r Nascimento
'Está em festas o lar do casal
'f_

Braz Vieira e exma. esposa com

o nascimento da garotinha Ar:
lete Lucia,' fato' ocorrido dia L
do corrente mes.

Nossos parabéns.

., " Falecime-nf�
Faleceu na localidade de St8:

Haidée, dia 29 de fevereiro p. p.
. o'menino Izacc, filho do sr. An
tonio da Silva e senhora, pro
fessores naquela localidade. �

Nossas condolencias.

> Banaru3si>'b'ananas e mais b)é�na�as
"

as melhores da praça aosmenores preços
na easa ?5ezefr:�do

.
,
"'

.

�tqu:e' continua e. continuara vendendo
"� cada, 10 .quilos por Cr$ 10,00 �

Desconto
'

es�pecial , para .revendedores
s6 na �dsa' Sezefredo de Siegfried Olsen

"r;P;t\, Bech�ta .Seleme
.
,,:.:.', ',;-�Jtu_rgião-D'entist4Ç:l

�:--�'.' \ .�'.�-
'-

1, .' -[" "',' -

�o:.�,-jl'º,é,nfàduras, totais e parciais. Ponte�
".:�Aij���;.o"é,'mó\)ejs� .

Corôas 8:�rilicas Odus,
, ':Cbnsrittá�r:, dias úteis das 9 às 1�; 14 'às 17 hrs.

_" �;� - .

.

'<, '>
'

das 9 às: 12, horas.,

TRES BARRAS

,AnJ 5 .,.�. CAN_OINHAS -�, Catarina, 8 de Marçso de 19�

"I•••

de ,
A listam,ento
AVISO'

Militâr
o

Pr'evinao:Sé já para o in

verno e veja 'o lindo
sortimento da .

'

dr? Andrekosinski, Estanislau
Vuicik, Francisco' Eíchinger, Jo.
ão Alves, Seraphim Faustino
'!,t\, leixo Lechidovski, Orlando

,"f�"Tml, Milton Dinarte Bunes�
Werner Mohr, Afinor J Soare
Martins, _

Felicio Vuicik e para
esclarecimentos Augusto,Clopas,

,
Prefeitura Municipal de Ca

nnlrrhas, 6 de março de 1952.
Benedito Terezio de Carvalho j-

Presidente da JAM'

'A
,

Casà:Erlit
acaba' de receber-um grand

e lindo' sortimento. de
'blusas '�e iã

�-
" • ,P E llJ S, �,� ª' '-�. �� / Viagens ele ida e volta à

JW ==-�� L.�, "Alemanha com estadiaeex-
; "n-

'

curção dê 12 àias, em onibus,

e � i. O._,.
"

� ponomenteCr$ 10.3,50,00.

,. �al, <D ce § ,', , �n:;,a:SEn1C�li1aANIVERSA·RIAMiSE

tMeu"amigo quer ficar:rióil
Aproveite logo comprar terras n'ó" Norte do Paráná. ,

Datas
,na cid!:lde Paraná Real, sltl,.lada na E�.tr<ida Inglesa no Notte.
do 'Paraná e registrada de aco.tdo cÜ,fi.l o"'Ç)ec: �ei 0.-. 58-3079,

').:,
o.

• Y;-': .

".; '1'< •

, Propriedade e fundação dà Iinobiliaria Real'
.

Organizador e Procurador Geral;. Re�pon�avel: Nasri Buassl.
"ConcessionálÍos autQI:izad<'ls: Fàççi & Cperobin Ltdà" de

acordo com contrato_jêel�bl;adQ em ,1&-12·5}, na cidade

,
../ d� R,io Negro -. Est.à,do .<:10' Paraná.

, ' � ENDEREÇOS: ,,'
,

'

Escr,itório central em Apucarana: Edificio}o pine' Opera,
,

sala·3 - Caixa P-ostal, 426
,

'\;_ -

.

-

� ;

Esérit. Concessioçãrio. eO! Rio �egro, RU,a V�.çente Machado"
'f)34 -,.. CaIxa Postal, 98, --=- ,i"Qne 243

,
.

'" " ," ,E in Ganoinhas no C�ntinen",f'Hbtel, encontc�,s. o Repre]" ;g:�����������������������;1f����iH���������� ,
,

sentante �UlotiZa�ó sr. ANT�NIO' FI{E�ÉRIGO." ,.

�.� , ;�"_' !!J4 1tll&l&!1!kll L, e, 'I

�.� "'� T,ra'nso, ('e,an,,,'" Tra've�I So
. -'c'"e ,�I .Paula CarvªJh.o

,�. "_
\:.) ,H �irVI' � avisa ao pÍlbHco em geral que' transferiú��eu Cartório,

'� " distil'lgtliu a C4'a,Erlita com a sua represéntação ne�ta praça. � para' a Rua Vidal . Hamos, no edifício da Farmácia

�;' , Viag�ns"para qualquer .parte do mu�do /� II ,Allage, ó?de continua' á di.sp?�içào de. t?dos. que I� "" Chamadas � Excurções � Turismo./ � ,Ib.-..__�,����em .d� seu��s prof�s�lOnals. �J
�.

� Rio de Janeiro '- PaFis �. Fra'nkfurt, _ Berlim _ Viena _ Hamburgo �\:
� Zuetlch � G�nova - Lisboa

c
_ Rom� ._ Antúérpia <

_ Copenhague - Tãn- �
'\ � gel" - 'Jerusalem _. Tel-Aviv � Hi:üfa - �New Y;erk .:_' Buenos Aires ..... Mori- �

,� . tevideu �,.A&uncion _. Santiago do Chile - Lima "-,,La Paz'- S:lra9as '�,', �
,

Havana _ Mexico _ Montre�l - Vanco1)ver .;.. Amsterclam' _'
�""

, �
, Lon�o,n �*,?slo, -- l\/l'ad�i4 .;; Milano � Beyrutl?- - D:ama�co - �

4..«f '� "'� Cairo, - B(}moay ..A' Joharinesburg - �
� �
�������������������l�������������'�,������ llUIii!!II ........�,!!MI.,,-,-------

Devem procurar na Secreta":
ria da Pr�feiturá, seus certifi-',
cados de reservistas, Rodolfo
Franz, Thadeu Botuvina, Max
Mares. João Maria- Ai'hHl1hHia,

Molduras-. _

Douglas Benkeridorf, Eurico Bis
,

koski, De{Sijio Leite, Alvino '

Gritten,' Vidal Simões de Lima,
Manoel Granemann Costa, Ge-
l aldo Fuck, Alfredo Erzinger,
Hilmo Wünsch, Silvestre Adan
cheski.» Harry Wunderlich, Jo
vino Grosskopf, Tomaz Mazo

rovicz, Agenor Fernandes Neves,
Angelo dos' Santos; Francisco
Antonio Kohler Florentino 'So- ,

ares, Nestor' Dubena Jorge de

Bem seca - Depôsito per- Andrade Souza, Jacob Veclekc,
manente, com entrega a Ernesto Noernberg, Julio sá-

.

domicilio. chinski, JoséVíck, Ulrich \yil
tuschnig, Justino da Silva' Ne-

Pedidos por telefone: 226 ves, Zefredo Zelma, Severo
. .,228x6 Brandenburg, Antonio Cubas"

---..;...--------"". ,Sç,br" Alexandre Novak Sobr.,

COMP'BA'-",E -VEN"'DA Vitor Moreschi, F'lorianoje Zig-
[\, mónt Vogenhacki, Jos'é Caetano

DE IMOVEIS
.'

de Souza, Arthur Ulbrich, Pe'
.

'Anton j·Q},Knorek
PER1TÓ ESTOFADOR.

Oferece"seus serviços 'à rua

Vidal Ramos, junto à 'oficina
mecanica 'de Otto Meiners.

225x8

Uma, infinidade de tipos à

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Cenolnhss Ltda.

"

Casa

l6.P

Ein sua t:8:s'a .existe

.vidreçes qu�b'r:á�.as?
,

·I)isqu� .. pâlta fone 277 e

Vidraçaria Canóinhas Lida., a
teriderâ c,om prazer a d,omicilio

Anex�/ ao escritórie de
advocacia do Dr. Arolde
Carneiro de.Carvalho, e sob
a . responsabilidade dêste, a
cba ...se- instalado um Depar
tamento Imoibiliário, 'que
'mediante módica, comissão,
encarrega-se dá �uisição e

da venda �de imóveis nêste
\

.

�
� .

<

'mun�cípio, cemo tarribem de'
loteamentos e dos necessá
"Tios registros p�ra a venda
dé lotes a \prestações ..

Despjancto vender'óu com- -'

,prar um imóvel, dirija-se ao

, escritório do Dr: AroIdo Caro
neiro _de Carvalho ,q1.1e dÉ.s
d� já,: oferece à venda '16te�_
e chacaras na florescente'
Vila de,Rio das Antas.

, ,Rua V.í.da� IJam?s
'FQne, 119 -"Caixa Postal, 9;4

Canoinb.as·'<.� \ Santa _Ca tarina

Em__I__� �

Dl·., 'Ânfónio Saliba
,�ocu,t'ISTA

�

,

' (�.' .

Dará consulta;:; n(i) H?SpItal Santa Cruz,
.de 'março, d,as 8 ,às 11 e das 141 às

de 21 a 31

17

�..
. ,;t

E ç Z E MAS,

I N F�_Afv\AÇ01S,
,,;{;

C O C E ,'R A 5"

f" R i ,,E ."" I R li. S,

�SPINH/\'SI ETC. ,

BELOS E "DEMAIS

Aft,C:C Õ E'S DO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


