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o Banco do Brasil
em Canoinhas

Conforme noticianio� anterior

mente, o nosso principal estabe

lecimento de crédito - O Banco

do Brasil - vinha estudando a pos

sibilidade de instalar uma Agen
cia nesta cidade, A noticia, de i"

nicio recebida com algma descreu

ça; tomou vulto com a vinda de

funcionários daquele estabeleci
menta ao nosso Municipio e, prin
cipalmente, -com o� estudos preli
min,ares por eles levados a efei

to sobre a localização da Agencia
em um prédio que seria

_

locado

para esse fim,
'

Hoje podemos transmitir aos

nossoS conterraneos a grata noti

cia da confirmação da vinda do'
Banco do Brasil para Canoinhas.

A partir de 1°, 'de outubro f�n- I

cionários categorizados iniciarão os

trabalhos de cadastro, informações
e instalação" sendo de prever-se
a inauguração 'da Agencia nos me

zes- seguintes. Daquela data em

diante terá o Banco, mediante lo

cação, o edificio onde atualmente,
funciona o escritório de Industria
de Madeiras Zaniolo S, A" à rua

Senador Felipe Schmidt, esquina
de Coronel Albuquerque. Inicial
mente o Banco ocupará o pavi
mento superior, onde serão pro
cedidos os primeiros "trabalhos e

enquanto aquela firma providen
cia a construção de novo édifioio

para a localização de' seus escri
tórios. Posteriormente, será .inau-

.gurada a Agencia no >pàv'fmento
térreo, -destinando-se o' outro, en
tão) à resideri'cia do Gerente.

Consertos e reformas de bi
cicletas, 'triciclos e carros

para' crianças
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Segue - para o Sul
Florianopolis, 18 - Governador

Bornhausen segue amanhã P. Ale

,gre via aerea afim participar reu
nião Governadores Estado Bacia
Rios Uruguai _e Paraná. S. Excia.
far-se-á acompanhar Bayel' Filho
Secretário Fazenda, Dep, WalJe ..

mar Rupp, Deputados Protogenes
Vieira, Waldemar Gl'llba, Lenoir
V. Ferreira. Wilmar Dias, Celso
Ramos, Julio C. Souza, Otacilio

Nesta "Democrática"
Canoinhas

Respeito à vinda do Exmo. Sr.
General Comandante da 58. R. M.
ao nosso Municipio e recebimen
to do acervo da S. B. Lumber pe
lo Ministério da Guerra, os nos

sos colegas do "Barriga-Verde"
deram à publicidade pequena no

ta, procurando fazer crer à opi
nião pública, tendenciosamente,
que não teriam sido convidados,
pelo, Gov;e,rno' Municipal, para as

cerimonias.' -;;' .Confirma-se, assim. plenàmente,
a vinda cio Banco do Brasil 'para
Cenoinhas. Sem duvida alviçareira, Ora, o Gov-erpo Municipal não
a nova, já, porque expressa, de, distribuiu convites a .ninguem e

modo inêquivoco, o desenvolvi-' se os distribuisse estaria corneten

menta da nossa terra, já pelos, do gafe tão grande e só compa

beneficias que daí resultarão à co-
ravel a, do sr, Albino Budant. Po

letividade canoinhense: j,' ',' - deria ti sr, Prefeito distribuir con-
..

v,jte�-ieri�ias p.Ee.m-Pvidas
,..:._ .�""_';:b-::---iH""Q1Jautoridades ln t1'iiãrés? Eviden-

Ca :'i�"'1. .�?,.' temente, não. Nem o: Governo
.,- � -��I, M

..
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.
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L urucipal: -01' convi a (), para as-

Transcorreu dia
' l:O'Vcte'setém- sistir as cerimonias.

"

bró, ii -data natalícia do sr. Ca-

pitão' Jubal Coutinho" Cornan-
'

.Compareceu .o. sr. Prefeito e

dànte da 3a: Companhia Isolada compareceram outras autoridades

sediada nesta', cidade E' pessoa
à chegada doifE,x,mo.:,Sr, General

muíto'relacieneda em nossomeio. ,Edgat'11 do Amal'al e assistiram
- ; ·il�e.las cerimon ias, .' cumprindo e-

Amazonense da velha estirpe, lemcntÇlr dever protocolar, de hos7
,

o sr: Capitão J l'\bal já' há· mui-' ,pitalidade e de boa educação, Não
tos an'os vem !=!mprestando a sua seria concebivel que, o Prefeito a

energia, o' seu caratel', a sua in- guàrdasse, CONVITE para dar
tE>ligencia e a sua operosidade boas vindas do Governo do Mu
à Policia Militar de $antá Ca- n!cipio, a uma alta autoridaqe que
tatina. Conta COll) apl'eciavel fo- ,nos veio henrar com sua presença.
lha de serviçof: prestados à sua '

'

corporação, e ao Estajo d.e San- Vivémos, hoje, dias diversos da-

ta Catarina. Em nossa terra 'se qudes do reinado pessedist'a, qu�n

tem mostrado o Comandante' i_o do um Min.j�tro dê Estado, o

deal, apegado. à sua uflida,d e', Exmo. Sr, Dr,.:., Çlovis,Pestana, da
disciplinaâq ,e disci.pli,nado.r, in,- Pasta da Viaçã,ó, percorrendo o

teressado pela, situaçãó de seus interior' do nosso Municipio, ao

comandados. Em menos de seis longo da �strada: de Ferro Rio

mezel'l realizou verdadeiro mi- Negro - BeI)to Gonçalves, desem

lagre no Quártel da 3a,: dotan- barcou numa estação, perguntou
do-c de magnifica horta e de em que Municipio estava 'locali

grande jardim. Toma parte' 'em zada e se não havia Governo-nes

todos os movimentos que�dj,gam se Municipio ... Lá não 'havia uma

,,}e�peito à vida da nossa comuna. uniça a-utoridade' local para cum

�, primenta-lo, n'em mesmo um Ins-
A passagem de sua' ,data ná- pe"tor de Quarteirão ...talicia, púrisw, constituiu, moti- _, �

Vo de jubile, para todos os seus

amigos e comAndados· que tri
butaram à Sua Senhoria n'lani-'
festações de agrado e satisfação,
'(Correio do. Norte", prsozeiro

samente, envia SeU ab-raço de

f�liC'Ítações ao ilustre aniversa
rIante e à sua Exma. familia.
.L

Agrad�cimento
Viuva, filhos, genros e noras

do pranteado
Ignácio' 'Oleskovicz

expressam, por misso intermedio,
sua imorrédcura gratidão ao Dr.
Reneau Cuba'.>, que o assistiu en
vidando os maiores esforços para
salva-lo, seu reconhecimento aos

vizinhos, pareIltes e aniigos que os'

confortaram. assistiram ao sep\11-
tamento e ,à missa d,é 7°, dia.

_,

A todos �s�1!glaçlecimentDs--�êâ'
gráti'dil.ü<1à la'miiia Oliskovicz,

'

o 'Governador
Nascimento e Luiz Souza, Nereu
Corrêa Sec." Particular, Capitão
Euclides Simões, Drs. Vitor Pelu-
'So e Alvaro Lobo Diretores Geo
grafia e Terras Colonização res-

'

pectivarnente, Hermes G. Fonseca,
Waldir Grisard e Felix Lenser.

CiDe "Vera' Cruz','
"APRESENTA

HOJE:-' A's 20 horas
e Amanhã ás 14 horas

o Faísca
com Mikey Roney, o Rei do
Patin e continuação da serie

"Volta de Jesse James"

Iniciando a semana dos gran
des filmes teremos,

AMANHÃ: As 17 horas
Errol Flyn - o super-homem
.do cinema - na super produ

ção da VVarner Bras

Um punhado de' bravos,
II1lP' até iO anos Preço 5,00

As 20 horas
_

O maior -prograrna. duplo do
Vera Cruz, com dois gigan- ,

tescos filmes, nos quais'
'

ERROL �Fl:1Y*N"'�s�rá o
" astro principal ,

."

,

Aventuras do Cap.Fablan·
é'Um punhado dé bravo�
Imp. até 10 anos Preço 7,00

" Segunda-feira; REPRISE
Aventuras do Cap, Fabian

Terça-feira:- A's 20 horas
Glorioso ,em tudo. 4 vezes

P!'emiado. Prf',miado pela A.
cademia de "Holywood'" o

mElhor filme estrangeiro do
ano. Uma história simpléS'que
Vittorio .de Sica transformou

, num filme 'que tã'o cêdo não

poderá ser esquecidl).

Ladrões de Bicicletas
.

Continuação do seriado

Serviço Secreto
Quarta:'feira:- REPRISE

Quinta-fei.ra:� A's 20 horas

Meu coração
tem dono

Em teehnicolor - Um filme

para todos os gostos - Musica
Baillidos.:. A-!TI0res ... No papel
principal- t�,remos a insupe-

ravel Esther VVilliarr.s.

Genrura livre

Sexta ,feira: REPRISE

Mai'or que o ódio_
será o estupendo filme nacio
nal que o Vera Cruz apresen

tará domingo proximó.

Aguardem 'para breve APO
CALIPSE, um filme que nos.

mostra como foi ,a vida dos
..

grflhdes Imperadores
·de Roma.

,

Café SANTA' TEREZA

o sr. Max Khoeler, de Marcilío
Dirs, côm o .sr. Cristovão Fuck,
de Bonetes, curo o sr. Alvaro
Malan, desta .cidade, E dezenas
de outros lavradores cogitam
doe .adquírír tratores e de au

mentar suas' culturas mecani
zando-as.

Aprovou, plenamente, assim,
o plano traçado pelo competen-:
te Eng. Agrónomo Dr. Afonso

Veiga, Chefe do Serviço de Fo- '

menta Vegetal em Santa Cata
rina que se vem batendo pela
entrega de maquinaria' do Mi
nísterío da Agricultura á. As
sociações Rurais de Santa Ca
tarina. O .caso de Canoinhas é .

típico":<"'Atê'.â vinda do maquí
narío da .Assocíação não. havia
no Interior do Munleípío u� u-.
nico lavrador' propríetarío de

'

trator. Hoje, 'I'!penas decorrido,
um ano "êmeio, do recebimento'
dos conjuntos,' .existem cerca de
SEIS conjuntos mecanizados, de,
propriedade dos lavradores e em

trabalhos agriColas.
O primeiro passo. para a me-

'

canízaçãe da "nossa' Iavoura, foi
dado. Resta ao Go.verno contí.
nuar a ampai'ár a Assoéla'ção
Rural local, dotando-a de mais
equipamento afim' de que em i
cada- Nucleo Rural, na séde de

- ,

'cada Distrito, haja um conjunto �'
mecanizado, levando os benefi-

'

cios da mecanização a' todos' os ..,

recantos da 'üossa terra. ('

Hoje, com dois conj'untos a,
"

penas, não pode a Associação �
atender siquer dez porcento das

-

solicitações que' recebe para em- �

prestímo do maquinaria. Cente-
'

nas de lavradores agi.\ardam a , -

ve,z e ja sOe mostram desconten-
"

tes pela demor.a ..
O Ministedo da' Agricultura, '

terr., em' Canoinhos, êampo fer-
'

til para incentivar a mecaniza

ção e a triticultura., As- nossas,

terras, qumiÍ todas, pelas suás
leves ondulaçiYes e absoluta au

sencia de pedra�, permitem o

emprego da maquina' em larga
escala,

'

Amparados e el'ltimulados pe
los governantes, os nossos la
vradores f;:.rão do trigo a nosra

O sr. Ludovico Dambroski, principal riqueza, operando ver-'
adiantado lavrador, depois de dadeil'a revolução na ,r,ossa e

se utilizar, dive-rsas vezes,' do conomia até agora alicerçada no

maquinário ,da Assuciação; con- mate e na made_ira, isto é, na
venceu-se da 'conveniência de in-dustria extrativa.

,

adquirir um conjunto proprio.
, 'CanQinh�s respondel:l ,1I�Rg-

,Adquiriu-o, recebeu-o, e já oS'
' ,

" ENT�", na, Batalha do Trigo e
tem em serviço. 'há ;de se transformar num dos

O mesm.o .oéorreu com Q sr: grande� produtores de trigo;em
Alyino Voigt, desta cidade, com Santa, Catarina,

Vertiginoso Desenvol-
vimento Agrícola

Espera-se, em Canoinhas,
uma colheita de CEM MIL
sacos de trigo - Toma gran
de impulso a mecanização
Canoinhas respondeu "PRE

SENTE" à patriótica campanha
encetada pelos Govêrnos visan
do maior produção agrícola. De
tres anos a esta parte vem to
mando notavel impulso entre
nós o plantio de trigo e a íntrc
dução da mecanização nas nos

sas lavouras.

Em 1951 a colheita de - trigo
foí de 40,000 sacos, aproxima
damente, e, para este ano, con
ta-se com a produção de 100.000

saC8S, eis que foram semeadas

pelos nossos trítícultores mais;
de 6 000 sacas de sementes, das
quais 1.000 selecionadas, distri
buidas pelo Serviço de Expan
são do Trigo por intermédio da
Associação Rural d� Canoinhas.
Observa-se, assim, que' de um

ano para outro teremos a nos

sa produção dobrada; graças ao

esforço e ao patriotismo dos nos
sos lavradores, corpo também
ás medidas governamentais vi

sande o amparo à agricultura .

Até ha bem 'pouco a mecaní
zação da lavoura era.quast des
conhecida em nosso interior"De
la haviam noticias recebidas com

"'::alguma descrença pelos nossos

homens da gleba .que só acre

ditam no, queveem, experimen
tam e, submetem a prova. Em
boa hora, graças a visão do Mi
nistro eleofas, da' AgdçultúI;a,
e ,aos asforços' 90 Exmo, Sr.
Governador Irineu Bornh:áusen
como tambem à objetividade e

tirocinio do Dr. 'Afonso Veiga
àigno Chefe do Serviço de Fo,
menta Vegetal em nosso Estado,
s Associação Rural local rece

beu daquele Serviço, dois con

juntos mecanizados destinados
à pref'ltação de serviços aos la-'
vradores à báse de pagamento
por hora. Neste ano e meio de
corrido aps o recebirnent0 dos

conjuntos, quasi ,uma centena
de lavradores do nossel Muni
cipio teve oportunidade de co-

o- nhecer os beneficios da meca-

Inização. Muitos alqueires foram

d�stocados e ara?�s ..
Foram ini- I

clad!!s' no MumclplO culturas
mecanizadas em todas 'as fases
âo preparo do s610 á colheita.
E o conhecimento 'dos benefi
cios � vantagens advindos da

mecanização, convenceu muitO's
cOllterrâneos nossos que imedia
tamente adquiriram conjuntos
mecanizados,

I,

,MAIS ,UM
'SIN,ISTRO
LIQUIDADO
Comunica o sr. Em'ilio Haensch,

Zelador da Sociedade Benefi
cente Operária, que acaba de'
lhe ser entregue pelo sr. Paulo
Alwim Wagner, digno represen
tante de Livonius & Cia. um

cheque na' importância de, Cr$,
100.000,00, a cargo do Banco In
ca, valôr ernque estavam asse

gurados os seus bens destruidos
na ocasiãc do sinistro da séde so

cial. Foi o seguro liquidado inte

gralmente 'pela Mutua Catari
nense de Seguros Ger ais, cuja
representante no Estado é a

firma Livonius & Cia.
Externa o sr. Emílio Haensch,

por nosso iutermédio, os seus

agradecimentos e um louvor a

ambas as Companhias e ao sr.

Paulo Alwim Wagner, pelo inte
resse que demonstraram na li
quidação deste sinistro.
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D'e\.órdém dO'sr: Pref�itO Mu� A1e'nção", S:rS:";';(Jolónosl
_.

nicip'�l, torno ,públ��o_que, du-
" �rocurem êo'nhecer 9' ���u'fha�;�9mf;>Jnad� que,

.rante '0' mês" de Setembro se
, W'despalha,. debulha e ventilá Q'I".clí'bo,.Jngo, arrozprocede nésta tesouraria 'e

.

nas· -
.

'intpndendas de T. Barras, Pa':
-.

,e o.u�ros cereaes,' tendo ainda�'um pJ9q�eno
psnduva, M. Vieira,..:p. Pereira e moinho adaptado que faz q.uirera.· e, urna má ..
Posto de Arrecadação deFelipe quina completá para a colónia.

..

Schmidt, a cobrança-sem-multa, ' ': ,.
.

".' '., "" ' .....

doJmposto predial - 2� semes- 1;em Uma produção- àpr:6:Ximád�r"de� milho,15
.tre. Fi_ndo este prazo, o impos- sacos porhora, tri.go 4 a 6 sacos, .arroz 7 a
to será acrescido corri a'respectiva ,,,8 sacos e qulrera 7 a 8 saccs por hora-Em
.rnulta.. de .?cordo 'CJm a lei. .,meno.r escala que uma triíhadeira, mas-é mais

Canoinhàs.zê de Setembro de completa e ao alcance de qualquer colono,
.1952. . pois, custa menos do que a terça 'parte dó valor

Glementlno Pieczarka .' .

de uma trtlhadelra. 'Foi premiada com medalha
Tesoureíro de ouro naexpostçào pelo'centeriárlo d�doiriv-ile.-;

"Lih'dner" m�úca rê'gistrad:a e pa'têJ"téada� Pro.
.curern�mel;hóres informações e verificar-a pró-'
pria, maqulna.rpor intermédio dos \�e·nhor�s.,
Alfredo Garclndo, Ni�aldoAlves e Casa "'. Mun'po

Vi.dros�
. Toda Espécie," qualquer'
I

éomprimento, largura -ou.

grossura. -

:;,
.

Preços, sem ooncorrericia
�

-� ,;

80 na MINHA SENHORA!- ,;

VidraçariaCanoirrhasLtda'
., Fon� '2T7 -Dimiau» -, seu orcsmento caseiro,' comprando

'. Vende-se,
.. ', "c: 'lImá, �!zquina de costure

}_

rtn1<caminhão Ford F6'tipo B R I V,- "E �. I' X'1950 com 55.000 quilome- .

' ,

,

'� ',-

tros, maquina e:m� perfeito .'

- " "�: �
"

"

,

estado;-.4 pneus novos:.
-,

: '" . :'" ,�
",

.

•

'

•

•

c.
-. com ?� ou 5 gavetas, em prestações. sua",�s ;na Casa l

Tratar ·com Alfredo Ga·r:::�' '. .'
" "., ," ..

' .'" �;, '_,' '., )

cindo, ,fone 246
<

ou 'a: r�a�� .,:LO.'. 'IJ.REN.Ç·.·,,O' '. 'BmSA.. I

q,e Dezembro, 13. lx!
. .

" r ,'.
'

. ,
.

,'e c

,", .

'\ ,r'_'
.' "

,;;'

·

Póde�St remtnda, meias com
per/eiriio t rapidez. sem neceuidade ,

de acel1órios. Ba'sta enfi",
·

a mei" nó b'riro livre da
E,LNA t Ia "! tr ,'.0 r.,eme.nd",.

,\-' COmO �os':';i�ú�ero� lare,s,d� mtinaol�tei�d. lá se'pod·et' ...
.

. kmbérij no n�ss� país, çQsêJ,"rse' C�n1 'a, ELNA. .

�'; . i ' ,ri
,

EL'NA é â. nbv<!.�'lrtáquina s�iça 'dt; co�er� �elétH�� e, :A·;

pórtátil; que ápr�sen�a . vantagens· inêorn.paráveis: br#ç(J7'
"

Encaixada no braro superior da
.

'livre, malinha' inedli'ta que ,se transforma em mdá 'de
-

.

. , ELNA; .dâmpada projeta luz su�vi 'tra.ba1ho·,' motor. elétrico sil.enc.iôso .. e. ihú:t1in:àçã.0� ·embuti&.*' .., direíamentesôbreotrabálho. Toda'illl- ' .

minaç;;o Jup/emeillar - quo ma/ cola-
r N.O braço 'livre. da EtNA t.od;ts' às I)l�ias

..

·, d'e, �sêd.a :<?U lã�
. cada fraca 014 démasi"dámente inten- '

.. ' . , • 00. '

d·

sa p:ejudica;a visia - é,üsnecwária.' " bem C'omo '-mangas, etc., poq!!b1', facilPl€n�ê ser C:0s,tura,<is
ou se�idas. ELNA, de formà elegánte. pesa sem a,máleta .

6,5Kgs. A mal'eta; além" de sêi-vir>p�râ,:,9, acondiciol!á- .'

mento' e trinsporte, é,_uma e-spãçôsa- mesa de trabalho, "
adaptávd.. A

.

ilunllnação ep:l�utida pfojetà
.

Ulnà' luz 'suave,;. '"

diretamente s8bre' o trabálho, sem eansar a, vista. ,�, "

' "

,'; l)� engenhoso' dispositivo permit(! um'; marcha regular;
.

. com vel0cidade reduzida, de mod<:i" a' se podet executar
.

" " _\ _:t

'. facilmente os mais delicados· trabalhos de bordado. ,
. I

. . '.

,
'

,�. F

N»m instanl� a lirid� mqlinh'a '1'etá,
lica da EL_NA é transfo'rmàda'numa

" cômodamesapara os grandes trabalho,
de .co5tIJra-. ·Esia malinha to,:na'a
ELNA.amáquina de costura pafeita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

Balancete: da Despesa Orçamentaria referente ao mês de' Agosto de 1952
'

CORREIO

''"'.

T'fT U LOS

. EDUCAÇÃO PúBLICA·

o ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

03 Material de consumo

03 1 Materíal didátíco em geral
03 2 Reparos de prédios escolares

04" Despesas diversas .

04 1;. Aluguel, de prédios escolares ,

04 2 Assistência a alunos necessitados
3

.
.

ENSINO PRIMARIO, SECU�DARIÓ E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
1 vencímentos ,de professores deescolas isoladas, sen

do: normalistas e gínasíanos, padrão 1\1: a Cr$ 850,00;
regente ensino primário, padrão L, à Cr$ 750,00;
complementarístas, padrão J, a'Cr$ 650,00; não 'tí
tulados, padrão, 11" 1;1. Cr$ 600,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão G, a

. Cr$ 5.00,00
'

Gratífíçação aos professores 'que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos rés-

pectívos vencímentos
.

Pessoal variavel .

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

3 6
'

. SERVIÇOS DE INSPEÇAO
.

3 6q. Pessoal fiXo
3 6ó 1 -Inspétór EscóJâr -:- Padrão T ,

3 64· Qespesas diversas , .

3 64 1 Viagens de interesse do serviço'
3,8 I SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIoS,
3 84 �.. Despesas diversas .

.
' !.

3 84 ''1 Contribuição ao E!;!tadO, para manutenção dos cur
, sós normais regionais anexos aos Grupos 'Escolates
"Almirante Barroso" e "General Osório"

3 84 2 Bolsa: escolar e enxoval a um=aluno que cursa 'a

"Escó}a .Industríal de Santa Catarina' por conta
. . do m'U:Qicípio'·.· .. ,

-

3 84 3 Bolsas escblates�<!i\r�rs_as7- .

4
�;, .-

. �_ �_',��}�<�,/S�ÚUE� P:�1.B��CA _.
'

4 8 StrBVEl'{�ÕES;c CqNlfR-IBUIÇÕES E AUJQ:LIOS
4 84 D�sp�sas:',di:veJfsªs� .; :: '}- .•.. :. '. '; . ,;,

o

,

4 84 1 '�� ÇS;,J1.t(?"_��, Sa:*dMçfó/�stãd,o, �

_}
..

: ��;, .D��V�$��'lV�e6�K��?��;;���RSOS
.4 9'4, 1 De$JjlJ�trUç&o':'de�c9rr,eg.qs e o·:r:i'ÓS -

.
.

'
•• \.;

494 2
. ,��repàgém'4é,'terrehôs�,'âl�â�Jçó�' "

','

.

� 9' 3 ''';Éi�Ii���:' �,e���Tos� ·l3p.�tr,�ª, e: 'sa�ge�{!.S:.
5' ü ,;:.�;-:::.r�i.:",. ;-:,::t' ':'FOMENTO .',', , ';,.� :..,

,

5 1-
.'. '��.('tfp���º.:,D:A,PRODUÇÃO,VEGETAL .'�

':

5 11 Pessoal, 'váFiail'eh�' ';:, :. ,

. .

.

..�'
5 11 I Oper.-á:r�os :sêivi�o .fomento da. produção vegetar
5 13 lVIâ:tefiali4é ;.ê:on�p.fuo-· .', ".. .e:

-

.

5 13 1 �ater��l serviço: ',fom,e.p.to d,-a produçãó' v.E;!getal
5 2 ..' ,",� <moil\4Elft(i;Dl\':P�Ç)'DUÇAO 'AN1Iv.tAL
5, 21 Pessoafvatiável�?>: .�: -,�" ..; "'" '.' i_',

'

5 21 1 Operá�ios sérf��<t;;f�_�é�t�f�3JfPto�uçã� anim.�l
5 23 MaterIal de consumo·· .'-' . ',·!·'L· '","
5 23 r . Material serviço fohrénto. da" 'pi'pduç�o animal
6 SERVIÇOS INOUSTRIAIS

.

64, INDUSTRIAS FAB�IS.,E MANUFATUREIRAS
6 n

,
'Pessoal variavel "

.,

. 6 41 . .opérarios serviço extração de pedregulho6 41 Operários serviço. e�.tração de, pedras
I 6 41 Operários fábrica tubos de cim�nto o \

"

6 9 .

, SERVIÇOS DIVERSOS
I 6 91 Pessoàl variavel'

,

Ô 91 1 Zeladores de ,cemitérios
6 93'

. Material de cOllsumo
6 93 1 Para o ,serviço' de cemitérios

, ': l' SERVIÇÕS DE UTILIDADE PÚbLICA"
CONSTRUÇÃO E 'CONSERVAÇÃO DE

, 'LOGRADOUROS PúBLICOS
"

8 11 Pessóal 'variavel _

8 11 1 Operários' dos serviços de ruas das vilas de Três

. 811 2
Barras, 'Papanduva., Major; Vieira e Paula Pereira
Operários do serviço de ri!i'as, praças e jardins, da
cidade

.

""_

Zelador'da Praça Lauro N1üí�er
Matedal de consum-o

.

, Para serviços de rú�s, praças e jardins
Despesas diversaS

'.

'Tr�nsporte de material parÇt serviços de' ruas, pra-
ças � jardins.. "t.:- c' ',5'; ':':.' -

. '. .., �.,
ConfQI:l_s!ivél'pãra:�_eicuJos ;m'serviço na cidade e. vilas.
Planta: 'càdastral da' CidacÍe _e- planQ urbani$tico �'.

ÇONSTRUQÃO E CONSER�b:ÇÃQ DE RODOyIAS
.

',- DeRartall).ento·Municípal�de Estradas
•

_.

' .

,'.
de Rodagem .

.

r�ssoaifixo'
. ,

Diretor do D. M. E. R - Padrão Z2
Escriturario p, M. E. R. - Padrão U

<'12, Operador: de. Maqu_ina .:_ Padrão Z2
8 20' 3 : Ajudante de operador de maquina -:- Padrão S

4 � Fiscal _:-+ Padrão U '

.•

'

'.
5 .. ,'Dois Fiscais - Padrão T

. ,Pessoal variavel
- Operarios serviços estradas e pontes dos dist'fitos
'i'de T�ês Barras, Papanduva, Major. Vieira e Paula

: Pereira ' 'o

��j; _.<: .�

,_

.

37.313,10 3.888,00 41.201,10

60.345,00
'

60.34.5,00
6.750,00 7,200,00 13.950,00 't

5.780,20 4.992;10 10.772,30

DESPESA OB-d��:MENTARIA
Anterior I: 150 mês I Total

280,00

1.998,80

950,00
1.306,50

1.�98,80

670,00
1.306,50

. 150.060,00 23.860,00 173.920,00

7.000,00 1.000,00 8.000,00
-�

3.308,40 416,70 3.725,10

2.110,00 2.170,00

4.400,00 1.900,00 6.300,00

650,00 363,00, 1.013,00

/"

-y�

ç

.;,

,

'7.!oo,ào 800,00 8.200,00

..

_
-<I'·'

4.548,00
50500,0'0 6.436,()(',
24.419,70 24.419,7n

1000,00

•

1.530,00 1.530;00

.',l�
4.342;00 ,.

),,;,,9'.'021-:80
2.587,00 6.929.00

9.021,80· ...1
550,00

3.610,00

195,00

930,00 .4.540,00
r,'

195,00

4.113,10. U�9,,&o,o

'" 6.228,50

14.000,00
9,100,00

14.0.00,00
9.900,00

1.,8.200,00

16.000,00
10.500,00

_'

40.324,80 47.699,80

,.

Rádio 'Canninbas - Aviso
;1\ P. R. J� 2, Rádio Clube Porrtagrossense, ca

pifanea da Rede .Paranaense de emissoras, comemo
rando fesfivamerrte o dia do Radio, Pan-Amezieano
a ,21 'do corrente, fará realizar em Porrta-Grossa 'uma
concerrtração, de todos os integrantes da Rede "Pará�
rraerise de emissoras, motivo pelo qual, a Radio _Ca�
noirihas Ltda. hoje, sabado e amanhã, domingo
não entrará no" ar, retornando somente' ao êter ,se�

.gurida-feira proxrma .em seu .horanio habitual'v. ••

.� ... r,.

Transferido para outubro O jogoCanoinhas x
.lpiranga � O Três Barras desistiu, - Vitorio
so o Ipiranga - Hoje a tarde conti'1uação do

,

torneio
-;

"Tricolin" - Outras notas"
,

r
":.."' ... ,.

Podemos afirmar ,aos .leitores LOGO MAiS a tarde na Can-
desta coluna que o jogo sensação cha da Congregação Mariana tere-
Canoiuhas versus Ipiranga, os-dois mos Grupo x Colegio' e Rim Bam
ponteiros da tabela, fui transfe- Bu versus Policia. Militar em proso
rido para o primeiro domingo de seguimento ao Torneio de voley
outubro, dia 5', em virtude de patrocinado pela Tricolin.
assim terem solicitado as agremiá- REINA GRAl'fDE expeêtativações organizadoras da festa a ser, em torno do bail� que o' Canoi-
realizada dia 28 com a inaugura- nhas E.C! fará realizar hoje a noi-
ção ' oficial dOR sinos da Matriz

te nos salões do Clube Canoiuhen-. -:.

que honra com a presença de S.
E· D D

..

I B' D' . se. Auimarâ- a noitada-o Iamoso
xCla. , ame. ISpO roce-

.

.

jazz Badick de Mafra, além;2f1�q", c-

sauo., ,conjuoto De 'Paula, local.": ;:k}i,��;;-;'" �
, 'INFELIZMENTE temos 'infor- "O FIGUEIRENSE de' Sãd'';'-:<'''�'':
mações de forites

o

seguras' q�e o. . o .-

Tres Barras S.C oficiou a Mater
. Bento d,o Sul, (Ievérià.' jogJlr!hôjé�e :;.

canoinheuse comunicando sua de-
em nOBSa cidade,- porém .dc:v.i,do._o,'

� p'êssirno estado de nossa �r,°:à,:i*_(le.sistencia no cameêtmato. E lasti- I'
F - esportes, o jogo foi traIÍ.sf.erÍdomavel que tal: acoutecesse, pois o -- "

valoroso Tres Barras vinha .atuan- "para data mais fàyoravel. "1; f.- /
do a contento e 08 jogos que par, ;(jB-�Í3RVAOOR.· "',.'t

c ticipava ofereciam rendas sàtis-
fatorias. O ,Fi Ihq Rrog,igq,'JOGANDO domingo ultimo nês- .,.

ta cidade o Ipiranga F.C. derro-, Será 'Ievadó :a' ::eerrá ama- "."

tou o América de Rio dos. Poços .

nhã ás 29 b-'�r��; 'iib ,p(e{fio, /�
c

por 5 ri 1. Atuou à partida o Sr, escolar .dà Comunidade E_C
AI<;:_idio Zaniolo .muito bem. vangehc�.;.' ;:'" '"; .

NA PHELIMINAR, o Ipirau-
...V'o;,'�:�,/:.f"";" ''''_,

ga 'foi derrruado por 2 a 1, 'ten-: Consertosde
.

fog�rei,ro� e,
.-: do começado a contenda somente ' ferros "'de ,engOl;nar ",.,

'com 7 homens,- com a entrada -

.
_ '." ,'"

"

do� .

restantes, �.inutos· depois e_C. :Ofidn,a�c,l-elâ'ml\ía'êr':,qmhbrou a partida. '
l' .",--fl, �.

Amanhã: no Cine Vera'· Cruz
l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNI,CIPAL DE CANOINHAS

Balancete da Despesa Orçamentaria refer�nte ao mês de Agosto de 1952

Código\

Local TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

o
O O
C 01
O 01 1
002
O 02 1",
O 03
O 03 1
u 04
O 04 1
O 04 2
o 04 3
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 20 3

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel
Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos orícíaís, etc.

'

Ajuda de custo aos Vereadores
EXECUTIVO - GOV:G:RNO

Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa

tores
Material de consumo

Aquisição de combustível para automóvel
Despesas �versas
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem admínístratíva
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
cípio ,

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior
'

O 4 ADMINISTR,AÇ,ãO SUP�RIOR
O 40 Pessoal fixo

'

O 40 1 Secrêtário - Padrão Z3
O 40 2,' Auxiliar de Secretaria - Padrão R
O 43 Material de consumo

O 43 1 Conservação de moveis e utensílios
O 43 2 Impressos e material de expediente
O 44 Despesas diversas

.

'o 44 1,'. Serviço postal
O 44 2 Ser,yiço telegráfico
g '!: � '��bfi��;�o do expediente ',. ���,
º 44, � Assínasairas de jornais oficiais

-�. �

0/1 < SE�VIÇOS.,.'l'�CNICOS E ESPECIALIZADOS
,Q 7f), Pessoal fixo

.

O ,'7.0 1 ,Dir�,t�t�da� Fazenda - Padrão Z2
O· 70.2. Contador' --:- Padrão Z2 \

"0'10 3 \ Dois Escriturários - Padrão U
•

O 70 4 Bscrlturarío Arquivista - Pâdrão R
O 70 5 Almoxarife - Padrão K
O 70 6 Auxiliar 'da Agência Municipal de Estatística -

Padrão R
'

O 707, Agente :Fl�êstal - Padrão T
O 13 " ,M�te.rial'!de consumo

'

O ,73.1
. Lfvtbs" e impressos

.

i) '7�" " ne�pesª� cijversà!i '

_J� 74: 1, 'Despesas' detransporte de funcionários quando em
, , serviço .

• c'o'· 74 2 Diárias a 'funcionários em viagem a serviçoO' 9'
. .

SERWÇOS DIVERSOS
O 90 Pessoal fixo
O 90 1 Porteiro-Continuo - Padrão O
O 9.� Despesas diversas

..
.

'O 94 1 Serviçó de limpeza do prédio da Prefeitura
,,1

"
'

'" EXAÇÃO E ;FISCALIZAÇAQ ;F�N�CEIRA·

·1 ,O,' '."ADMINISTRAÇÃO SUPERI>QR
! 1· 0,0' Pessoât fbm

. ,

,ê f eu 1 ''l'esoureiro � Pjidrão Z
,'; 1 00 2, Quebras ao Tesoureiro

1 02 Material permanente
1 02 1 Aquisição de máquinas, moveis e utensilios
1 03 Material de consumo
1 (}3 1 Material <:ie expediente
1 1 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
1 1-1 Pessoal variavel

.

1 11 1 Percentagem para cobranç.a geral
1 13 Material de consumo \

'

1 13 1 Aquisição de t�lonários, livros, etc.
1 14 Despesas diversas

'

i' 14 1 Percentagem para cobrança da dívida ativa
,1 2 SERVIÇOS DE FISCALI�AÇÃO
1 24 Despesas diversas
1 24 1 Viagens de intéresse

_

do serviço
.

2 SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIST�NCIA SOCIAL
2 5 SERVIÇOS DIVERf:lQS.DE ,S;EGU�ANÇA PúBLICA
2 .50 Pessoal fixó
2 50 1 Carcereiro

"'f
- Padrão K·

2 8 SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
2 84 Despesas diversas,
2 8. 1 .t\o Estado para manutr-nção ao destacamento po-

licial
.

2 84 2 Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)
ASSIST�NCIA SOCIAL

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar .a indigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

023
O 23 1
O 24
O 24 1
O 24 2

o 24 3

0244

r •

"3.,

2 9
2 94-
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
294 5
2 94 6

5.627,50 1.695,00 7.322,50
6.155,00 6.155,00

3.039,00 3.,,39.{)1) Faça4.29,00 429,00
3.'540,00 3,540,00

1.400,00 200,00 1.600,00

166,50

274,30
80,00

47.700,00

166,50

60,60 334,90
80,00

47.700,00

10.500,00 1.500,00 12.000,00

400,00 4.400,004000,00

102,00

1.080,00

102,00

1.080,00

6.000,008.604,00

3.000,00

5.510,00

14.604,00

3.000,00

625,00 6.135,00

13.800,00 1.500,00
7.700,00- 1.100,00

150,00
8.921,30

915,00 133,00
594,80 70.20

2.329,60 332,80
5.600,00
414,10

15.300,00
8.800,00

150,00
8.921,30

1.048,00
665,ou

2,662,40
5.600,00
4U,10

13.000,00 " 2.000,00 15.000,00
14.000,00 ' 2.000,00 16.000,00
19.600,00 2.800,00 ',22;�9o.90
7;700,00 Lloo.oo 8.800,00

7.700,00 1.100,00 8.800,00
9.,100,00 .9.100,00

1986,00 1.986,00
1.926.00 377,00 2303,00

6300,00 900,00 7,20ó,00

2.720,00 400,00 3;120,00

12.690,00 1.800,00 14.40(�,oo

15�215,00 15.215,00

4.7.820,70 6.457,20 54.277,90
.'

19.136,5Q 19.136,50

2,525,90 -2.525,90

_;<

240,00l.702,00 1.942,00

700,00
. 5.600,004.900,00

i"�

Conferências . EV8nuélit
na Igreja Evangélica «Assembleia

PASTOR W. F. GARVIN

. De longa. experiencia como ministro do evangelh.o na'Am
do Norte, e que recentemente viajou pela Europa realizando CO

rências evangelisticas, acha-se nesta cidade para pregar sobre Oi

guintes assuntos espirituaes:
l. Salvação pela Fé em Cristo

2. O Dcrn do Espirito Santo para crentes da atualidade
3. A Cura Divina

4. Acontecimentos futuros à luz dos Profetas Bíblicos

5. A Vida de Eterna Felicidade
,.;.

.

A IGREJA EVANGÉLICA «ASSEMBLEIA DE D
tem o prazer de convidar o digno povo desta 'cidade, para assis'
estas reuniões, que serão realizadas ás 19,30 horas todos 08 dial

18 a 2.1 de Setembro
A entrada é franca É oportunidade ex�r�ordin'

VINDE APROVEITA-LA

A digna esposa do pastor GARVIN, tarnqcpl t�rá parte
ta reuniões, usando os. seus talentos espirituaes. Cori�l'Imps com a

sa presença, pois todos serão benvindos.
Haverá orações pelos enfermos" que as' dese]arem.

Governo Municipal
Requerimentos despachados durante o mês 4e Aposto de 1

Herculano Vaticoski transf. c�I'l'p;lla para o sr. Nicolau
laski: Erich Hedler lic, para fa�el1 ép1!.JqJ1a em .sua casa Ca
d'Agua Verde; Herich Hedler lic, para coqs,t. ��asa de madeira
C�IlIPO d'Água Verde; J,qlieta J. I!,j,�qar,<;It l?,aiJJl �af1�o de Lavo
João Leandro G009lJlve� reg relJo,y�ç�o. ppr P ,1J�PfJl terreno

têrio Mu.nicipal; Pedro Humenhuk �ra:9sf. cam�nl:Iao Ford p
sr. Emilio Matioli; Manuel Martins de S0!J.M tran,�f. áre� de 80
situada em Agli.a Verde, para Juventino Chagas; Industrie Mad'
Zaniolo S. A, devolução de Cr$ 890,00, pagü'individamante; A

Allfl.!�e transf. cam���h�� Çqevrol�i,�3.0º.O,00 �g:, para Ernesto ,q.
Souza; Alcidio Zamolo baixa de imposto de "eu automoyel parti
Iriueu Constante Pereira lic. p. -@ estab. com Oficin_l:l de Pin
rua CeI. Albuq�,!lN.ue;· Wa)ter' ,sp{m�e' lic.

-

copst: casa �e :M�&'
64m2. no Campo d'Agua Verde; �'Edm.u�ndo Uhlig e. si ,rpulher tra

ares de 1.300m2 Estráda�Marcilio Diás para Toanes R.otli�rt; Ao
nio Gonçalves Iic p. .construir casa de madeira, rua: Barão d\l
Branco esquina rua Benj��in Consr�nt_l04rp2j ;Vêri�s}niQ �i�8nm
pensa do cargo de operanc e devolução das carteiras; DaVId 'Ral
ki baixa bicicleta; Jorge Schwari, .Iic. P�l� se estah. com Ba,f,.
Paula Pereira; José Férnandes Pedrosa trailf�f. bico 'para o sr.. J
Mendes Jordão: Firma Co�subra.I #ti:�� '-rtlq. �arnc�I.an,Jen�o do r

'

tro de engenheiro responsavel, dr. Se,raflm Vol�ch�n; FrIma, 90
bral Lt,�a. r,eq: registro enge,nheir,p dr. �e�ar, A. ·.Cb��en; cO$,o,
ponsavel. pela Fi,.rrlIJ; .A.:lvaf.O lIer<�l;.I..dt UI!,g � �t,Ia 'mulher tran�f,
2:140m2 terreno suburbano, para' Artur' Uhl)g; Alvaro E. Uh,hg I
mulher transf.·area 1.050m2, terreno suburbà'uo paraWerner E. K
ner: íAlvaro E. tJhlig e sua'mulher tiansf-. �âreã dê 4.000m2. tér'.
'sub�rbano, para o sr. Ricardo E. Ublig; Margarida' C. Hegest e

marido' e outros transí. area de 800 m2, data urbana 'para o sr.

varo E. Uhlig; Angelo Scheller baixa caminhonete Ford, por ha

vendido para outro Município; Henrique. Hampel Filho ;Jic. pa�a
estab. com casa comercial. em Rio dos Poços; HicardoE, ,Uhhgld
estrada de Marcilio Dias; Werner E-. Kellner baixa "inW. casá com

cial, por have-Ia vendido: Agenor Fabio Gomes -lic,' :pa�a cODst�uir
casas de madeira Campo d'Agua Verde; -Gbudio Paulo -da �Ilvo
outros transf. ares '800m2, data urbana, rua Vidal .. f\amos par� Q

Raul Pereira Roeder; Francisco P9kriviek(req. paI' compra dois
de terreno do Cemiterio Municipal;' Osvaldo :Gude transf. carro

lavoura. para Hans Gude; Julio Trapp baixa lrrip. carro de lauvou

Joaquim de Paula Vieira permuta terreno urbano, area 618,94m2,
rua Senador Schmidt, éom outro lote do Patrimonio Municipal a

de 600 m2, a rua Barão' do Rio'Branco. 'de aconIo com a Lei M

nieipnl nO 191, de 20,8-52: Braz Vieira refIner 600m2, por' alo
mento de terras situadas a rua Barão do Rio -Branco, de aeo!

com a' Lei Muni�ipal 'n, 191 de 20-8-52; Zeno Benedit.o Ribeiro
Silva idem n. allterior; Dr. Lourenço R. Maluceli idem; Nelson BOI
estoríT requer J63:0m2- por aforament,o, de terreno urbano, a rua P

jetadA, de acordo com a Lei Municipal· n. 191 de 20-8·52; Ne

Wa!trick requer 600m2. por a�o:alllento, de terrenll urbano,. a tproJetaria, conforme LeI Mumclpal n. 191 de' 20-8 52; MoaCir
de Lemos idem anterior; Carlos Bayestorff idem; Vidal Pel;eira Alvi
idem' Ludomila Bojarski idem; Natalia Bojarski idem; Luiz San!.
idem; Nilton José Baye�torff idem, indeferido por _não existir. 010;
nenhum lote a (joncedido, de acordo com a r�ferida lei; Or!o.lDl'
Schaidt requer por compra 2m de terreno, do Cemitério MUDlel�8,
Alcidio Zaniolo requer licença para construir uma casa de made,�frente de material, a rua Vidal Rjlplos, conforme planta anexa, '

afastada do alinhamento; Orides Rodrigues req,uer licença para m�
catear. Capital Cr$ 2.QOO,00; Euclides Schumann requer licença par
se estabelecer com Botequim em Bela Vista do Toldo.

Como r�querem.
Prefeitura Muniéipal de Canoinhas. em 30 de agosto de 1951,

OSVALDO FERREIRA So.t\..RES - $ecretár.:iú

.,�

. «Cor,reio do No,rte'>.í
propaganda

"

do
seu veíc-ulo de
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CORREIO' DO NO_R..i-J_E �__�, �.._ 2_0-_9-_1_95_2 _

Para seu TRANSPORTE:
SIRVA-SE DE QUEM QUIZER .. �

�

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Transportadora Wolfram Ltda.
SÃO PAULO

C. Campos, 272

Fone - 9-66-55

CANOINHAS

F. Schmidt, s/n'
Fone - 112

�'-

Servimos bem para servir, sempre

RENN.ER-ABôaRoupa
Com a fabricação própria do tecido e dos avia

mentos para confecção dos trajes para homens, bem co

mo a especialização da mão de obra, RENNER pode a

presenter artigos de qualidade por, preços mínimos.

Trajes de pura lã ou linho
a pa�tir de' Cr.$ 600,00
Bua Vidal Ramos defronte a Farmacia Allage

::
.

� �� _ -- -- .

Dr.' Armando de Lara
,

'

Tratamentos e operações ,das doenças d�s
.OLHOS --'- OUVIDOS - NAIUZ E GARGANTA
'TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE E

. OPERAÇAO DO BOCÍO (PAPQ)
, 'HORARIO:,Oiariamente da 1 ás 6,30 hs. (à tarde),

,
Aos' sábados das 9 ás,12'h's. (de manhã)

Consultório permanente: PORTO' UNIÃO
, .

ALFREDO·1SCULTETUS
,

�

. .'.

I;�tl_genh�iro Civil, :� , Arquiteto

,
. '(OHSTRUÇOES EM GERAL

,

'Prédios de', a,lvenària ou de n.adeira - Barrà(ões
.. ,Reform'as de (asas e outros seulcos

, 'Projeto�" � fiscalização' pelo proprio engenheiro.
,

'OR'ÇAMENl'OS: SEM �

COMPROMISSO.
� ) '

..
'

En(arregado em' ClnoiQha'S;.)olo Venancio
.
á Rua' Curitibanos s/n '14x

.

LIN8BBIE ETAM
;' -s 'de fama mundial

distribuidor exeluslvc

CasaErlita

,
Em sua caSÇI existem

vidraças quebrsdes?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá com prazer a do�ici'Iio

JOSÉ ZAOOROSNY
GUARDA-I"IVROS

Reg. N. 0452 -'- cacsc
aceita escritas. avulsas, contratos,
distratos ..

e alt�raçõe�,: sociais, re
gistro de livros, firmas, etc,

.,'

PAPANDUVA

Molduras:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

\LOUÇAS e mais LOUÇAS

na , Casal. Erlita

-:--Foto João
- o SEU FOTOGRAFO �

Praça Lauro Müller
CANOINHAS -:- Sta. Catarina

Completo serviço de atelier

,Reportagens - Secção especializa
da para amadores - Venda de
filmes - Fotografias com

,

Rapidez e Perfeição

-A Ifaiataria
Vende-se uma completa.
Ver e tratar. Em Divisa

com Oríomar Schaidt.

Calcehina
A .saúde das crianças'
Específico da dentição
A CALCEHINA é um

produto' cientificamente
dosado e contém todos
os alementcs- necessá
rios aos diversos orgãos
em formação das crian
ças . .Impede toda e qual
quer infecção intestinal.

Em todas as farmácias.

·Governo MunicipalJunta de Alistamento
Militar de Canoinhas

Serviço Militar
Devem comparecer nesta

Delegacia de Recrutamento,
no prazo de 30 dias, afim de
retirarem seus certificados,
de reservista, os cidadãos;

José Branco dos Santos,
LevinoWaldmam, João Mul
ler, João Maria Vieira, José
Frederico, MiguelZattar, Na
dir Nepomuceno 'Pinto, Pe
dro Gallotti Neto, Antonio
Jastrombek.Wadislau Krich,
João Leandro Gonçalves, Ni
valdo Anton, Otavio de Li

ma, José dos Santos, José
dos Anjos, Augusto Taborda
Filho, Carlos Chopinski, Al
fredo Gogolla, Augusto Líscz
koski, Bernardo Lubke e Cle
mente Moreira.

Canoinhas, 9 de setembro
de 1952.

Carlos Nogueira
2. TeÍl. Del. D. R.

Lei n. 194, de 28-8-1952,

Benedito Terézío de Carvalho
Júnior, Prefeito de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal'.
decretou e eu sanciono 1;1 seguin
te lei:

Art. I. - Fica anulada na

fórrna abaixo a seguinte dota
ção de lei orçamentária vigente:
6·41-1- Operários serviços ex

tração de pedregulhos Cr$ ...
10,000,00
Art. 2. - Fica aberto por conta
da anulação constante do arti
go anterior, o crédito adicional
de Or$10 000,00 (déz mil cruzei
ros), para suplementar na fôrma
abaixo, a seguinte dotação da
lei orçamentária vigente:
6·41·2- Operários serviços extra
ção de pedras Cr$lO 000,00.
Art. 3. - Esta lei entra em

vigor na data de sua publicação,
revogadas disposições em, con

trário.

Prefeitura'Municipal de Canoí
nhas, 28 de agosto de 1952.

Benedito T. de Carvalho Jr.
. Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares
Secretarío

da Câmara Municipal, faz saber
que,

em virtude do falecimento do
dr. Oswaldo de Oliveira, deca
no dos médicos desta cidade, 0-
corrido ontem, ás 21 horas, no

salão nobre da Prefeitura Mu
nicipal, e tendo em vista os re

levantes e incontáveis serviços
prestados não so á população
de todo o Município, na quali
dade de medico competente e

humanitário, corno também, ao

Municipio de Canoinhas, duran
te o periodo que exerceu, com

íntelígencía, tino administrativo
'

e integridade de caráter, o car-
go de Prefeito Municipal,

'

Decreta:

Art. 1 - E' considerado fe
dado municipal o dia 6 de se
tembro do ano de mil novecen
tos- e cincoenta e dois e de lu
to oficial,' em todo o Município,
os dias 6;' 8 e 9' do corrente
mês.

ALUIIN�
bom e barato '

sempre na

e(J,�� é.tita,

Emolduracõesl
Quadros Santos, serviço

perfeito" e '. garantido.
5óna

Vidraçaria Canoinh.as Ltda

Art. 2 - Os funerais do ve

nerando extinto serão custeados
pelos' cofres municipais.
Art. 3 - Este decreto entra

em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário

Prefeitura Municipal de, Ca
, noínhas, em '6. de setembro de
1952.

"

BenedÜo '1:.
'

Carvalh� J.r.
, Prefeito

'Lei n. 196, de 6-9-1952.
Decreta luto oficial e da ou

,tras providências.
O sr. Benedito' Terêzío de..

Carvalho Junior, Prefeito, Ma':,
nipal de Canoínhas, Estado' 'de
Santâ Catarina, ad referendum

I
, ,Osvaldo Fe�reira"Soáres,

Secretârío

T b � ti), Publicadá<a presente l�i naem om gos·o ·(L,.' Secretátfà'Mu,riicip�I, emseís de

C f'
setembro 'do

.

àho 'de mil. nove- ,

Tome a é' centos e, círícoenta ,e dois';::�f' \

St T
-

. Osvaldo. F-erré,fra ,Soàr�;-
8. areza ,._ ,."Secret/lrio'!

"

PREFE'rFURA MUNICIPAL DE CANOIN'HAS �,
Balancete da Receita Or�amentarla, r.ferente ao .mês de" AIOS�O : de, 195,2

,

(.. .

'

----�--------------------------------

DISCRIMINAÇÃOCôdigo
Geral

,
; A'R R EC'A DÀ:Ç Ã O,'

�. -.
r ,

Anterior I Do 'Mês l "
'futal'

,

-

"

" ....·-r· , 'l,{'

158.423,30 .3,315,00, ' 161.738,30
247.227,00 ,96,6,00

'

,248.193,00
,,649.769;10, 1.716,00 ' 651.485,10
457.045,30 4.360,00 461.405,30
116.000,40 _ 8,24?,1O

'

, 12:4:242,50
930,00 " 930�OO

1.221,40 ' 77.280,,90 78,502,30
13,129,00 ,845,90 13,974.00
24,935,00 90,,00 25:025,00
18354,60 130,00, T. 18.484,60
89.001,00 700,00 89.701,00

, "'-

15.602,70 2.45'3,00 '

'

18.055,70
• '1.089,20 1.089,20

"
r'

3.832,00 296,00 . 4.128,00
is e ,

H5437,80 115,437,8
299.035,30 299.035,3

eral 132.032,10 244352,10 376,384,20
eral

,16.497,80 "�60,OO 16.557,8
109,00 43,654,20 43,754,2

11.234,10 1.188,80 12,422,9

90,309,90 90,309,9
.... 2162,171,70 688684,40 2850.856,1
1951 97.704,4

2948;560,5'

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
o 11 1 Imposto Territorial
o 12 1 'Imposto Predial
o 17, 3 Imposto sobre Industrias e Profissões
o 13 3e Imposto de Licença
o 25 �, : Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
o 27 3>', 'IJ;llposto sobre Jogos _e Diversões

b) Taxas
1 11 2 'Taxa de Conservação de Estradas
1 22 4, 'l:;'l.xas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 23 4 Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

,

1 24 1 Tª,x.a de Limpeza Pública
1 27 1 Ta.�a,Cadastral

;PATRIMONIAL
2 01 o Renda Imobiliária
2 02 o Rep;da de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
4 12 o Receita de Cemitérios
'4 13 o Quota-parte imposto federal sobre combustíve

lubrificantes
-

4, 14 o Quota-parte imposto federal sobre a renda
4 15 o Quota prevista no art. 20 da Constituição Fed
4 16 o Quota prevista no art. 21 da Constituição Fed

RECEITA EXTRAORDINARIA
6 12 o Cobrança da Divida Ativa
6 14 o Receita de Indenizações e Restituições
6 20 o Contribuições Diversas
6 21 o Multas
6 22 o Operações de Credito
6 23 o Eventuais

•
- -

•

o
O

O
O

O

SOMA Cr$ .

, S�ldo disponível do exercício de

O
O
O
O

Gilberto ,A.
Resp. p. Contador

Canoinhas, 31 de agosto de 1952

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

Benedito T. Carvalho Jr.
Prefeito
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A GJQ R A �ll QUI DAN D o
,

T

j.

Na Fio'resta
Eis-me no seio da. floresta, agora,

,

Cerrada e negra, longa � ,púi$fJ.tivâ,
Onde afecunda e luxuriante flora
E' de exbanhá é bizarra perspectiva.

. AqUI, $é da folhagem que se inflará"
,�De, sangue e neve, 'a côr é menos viva

"

Qye, no CQ111pOj ón4.� há luz e .o sol descora
E' mais solene ti selva, e mais feslivã .

• 'I' .

Ptfjjagàif,s dê foivó olhar. ArlÍrai
Palréúlõras e àlégrês., Gaturáfl'lôs
De cristalino canto e côres tãrtJJ.

,I •. '.,,-.}'

rt!d� a,q.«i.�ive e esplende e �anta em côro
I;_nqHQnto,. _l1l.'()�S, bailam pelos ramos
'Aves de prata e borboletas de ouro.

],\1tiitb benquistà em nosso meio,
a faqliliá Loéffl�r 'recebeu, na
quele dia, inequiV0cas demôns
trações' de amiz;:lcJ;e e apreço.

III

"

ÀRTIGOS
•

LÃ
sinos de Santa

Cruz.
Já é, do domínio público. ha

ver a, 'Paroquia de Canoinhas,
graças, à operesídade e ao di
namismo de 'Frei Arnulfo, o

nosso Vigarío,
.

haver adquirido
Zeferino Brasil tres grandes sinos para a Ma

triz «Cristo Rei». a primeiro
deles, a sei' batizado com o no-:

. me de «Santa Cruz», pesa 650
quilos ê foi ofetecido a Igreja
pela família' do grande Irltius
triál conterràheo e, grat;lde C�
tólico Sr. Oltà Fríeâélêh; o se

gundo, a ser batizado «Nossa
Seríhora de Fatirr1à)§;. pesá 450
quilos; (j 'tei-ceito. «Sãô fran- '

cisco», pesa 28Q quilos, enco
inendados os três ao fabricante
João Bellíní, de Porto, Alegre,
Rio Grande do Sul, tendo cus

tado o"cónjunto, cêrca dt CEM
MIL CRUZEIROS. Já há dias
�contram-sé os �HlP� �a �atrti
devendo ser batizados -: a 28 dI!)
. 1'(:; '1:( ü$�� .,!iii "-S ... (i' ...

-

.

.l '

• corr,etíte, uêpoÍs";,f)iL,,e*pressrv,as
",' ",' "�,�NIVER,SARiJtM�SE., EST,lt S,�MA,'�A ,cerimônias Htu,rgtéas 'que'·s.erã')

sr
• .. . pfesididn \ ,p.or sUa,E:kéêlê_Hcla, 'Bp/,: rssr» ,.spo- .f!JJ,a'. do taiecido

'

Oi/r11JQno Revereb�iS$iií1a t) Ô � Daniel
��. �fl;"'s,t/1:?J!r':JJj!i,J:,ôttdi, O .(3P$S� e A"ll.�o�sej CQ!'trqtol4 Hostín, I;3iliJo (;\e LajeS: Nb d�â,JO�l1� Ra�en�.l��t�r; � W:Jl� cflsa,m:ento, d{(J, �4, df!;,torr�n� dô Bâtismo"serãó os sihos ins.
S�!ÍJ t{J!Jf!-._(!/!,,;�r:-,Jp.,ª:Q �. ,��- te..» nosso; p_rtlcular: a_mtgq ial1i&ds a frêrl�� â� Igréjâ; de
,l .

'r., f!T,1t�$l.O; lll0h,�p Sqq., Lo�ri:va{d.p. �llJ,o rio qual �endà as Sõiêpldâdes ser ínícía-õtífj� �o�í� U,'·,'iI.lQ,· sr•. Artur e Veronzc,a Bureardt: das as 11:\, hora". '

"

''jSlifthti'ó Priin6· i' nd ,.d, o',"', J'o'V' ;.i,;J: n"'o':;v",'o�
t:>

1J, !l.u-':.ts',' :lr"a#t.arnn,wâ" o"--s"'e" .,"�e" dral>n'.le'. "'efl1hl.,o' _ '

;:À.��ltª�,)VjÓSU J[j� ir: sa � .mó) • � C> S .. T d g d m

ulqaevif"Z. '

, ,

<, '. �,IHhil�à�, dp'réSéníiimbs tic)U6s1 ra%.�nto à .s.éi-.. ifiHbdU.z�dd .na
, ,J<. -Ói- ,.,. ,"- clJ,Uipriiiie,itós. ' ." Igreja Matriz; � . de prever.se o
,

:,'hii.;) ,�rs. ,Re.dK.o. je1'I-' . " interesse e auxilio de todos os
" ,t!�c��f ��oll;' o me.� � 8o�da"s pife', O'-'-'�urÀ" ,�ons .c�tólicbsd�fÓân6inh�s, p�is�111!.(J.'O} {Ilho . do sr.......,,_ -'u v'

. � doaçao do sr. "·,@tto Fned-ncn
Br. c1J'r(J.f.d.J'·;., Tf,A��Í!�thht, dp,HH':lgõ: 6,5QÓ. 't de um ,s!h8. ê despezà'.9Ê',coi·.'

"

.

�Diiª. f;Jfi;'ka iSf;_osil àHltrétsáriO de cásiífQétito dô câ- � �nte' da �q�i$i�ã(j 'dos, j?utros
,dtJ '". , n�iiJI� TátÚ; o fô::' sãl Ottq_; e Etna Ld�ffler, làt�a- a�is, �stá ain.ç)� °a del!coQEt�tQ.
vfWt v,J!o.j�, tirito aij, "'�d.U}i,o�ô me�te. ,e��imá��), étlf, nossa t�'t- ,��.e- QS '"sIno; 4� StUlt� t��uz
J!���,�:��Jé��;;, '(i':;�!J.jJ�;;' Rô�? r8,; pa�s' âo� s��. �Bdolto;, C'ª�.: ��b)Jh�ttt:fê§ttt�Jh��,t��jhtihçi_'Pr�r.'tI'j'" sr;"Dorge/o COI- los, Wllly, Hennque-e}��ppr�9�,r� ��d;ó'��q� lluà,t�?":,fa�t�s, :na.'�JJa";;�'iI;;irlJt)JQt}�nt:,Olivio Bdrghs; Loeffler, e da e.x!D.�<:���,; .�t:l��, h!lrmoFlOs�,�S0!to,.r,Ü�J1d�l 8 nossa

'dtj�-auld Pe'rll/t'd.; .' Loeffl;r SChrel?el'; �pOS8 c:!o' :te e � 'nos�a cren-;ç��\� a 'rnen-
',Q,�. 'Jl1.' '�J'.'A'i!{j'" D".l: sr. Harry S,ch,rel,b,er,", ': .

$age-,,'rn ',cellstiãl ele, "h",ehl>ãôs -a
'.::;-"'-� �"�.,Iua, ' 'aS; ,o', ,

, 1 ",' k' ,"I ", 'o: ,."
.

stJfI"RilznUbfn" ii -·0 ,ihis·in� c�sgi cbri�Stdou-�ê terra de 'SantLCtuz' de Canoi-

.
' , '. .. ii), Maria 'ftlhá,tld . oi!. cia;àtí� .d�·,sã0 13éhtó .-etn f4 hhas!.·

'

sr.-#4ifltH'W'id2; Dija.,Leonf '. d� �{:;tprribtô dê i 9cCl2, aé�tádirlao. '>
" '�, )ii" " ,

l$j}"ltlr 'd(}'sr.: Sárki"$' Sodrês. sé ,séfllpre pôr seú âfhór e' de- V'ende-se
... l)""'I;a�' �,�:,

' '

::;_�;t,u,'·;!e"r't'o.,' es;.- dicaÇ'âo, ad Hr�sil .

e'
.
pãrticúlàr- .. ', "C,', ,

��. 17.1.." mente à g,iihiá' táiiiHii "a. . Mádeith para ",uma char-
1iô��p"

'" ,I

ifn;Ji; ilader " " 1 J . '. , ", .
..

e'"w� "
�do sr, Zeno Vélho im,igqmte alemão.Otto te1te,;. � de, 1. ql1�lidad�..

8, R'ifJtir.'.. ' va,; a sr'ta., Vi- Leeffler ye�'O para S�nti1 Cafa- podE'rá Sjer vist,a na ferratià

olé,t�';��flte'Sfràu__;be.· rina com os" çoloniZadores que, da Vva. Augustin,ho Gomes.
, fizerám o uossó progresso � des- Tra!_at pesta redação,

bravaram o nossodnterior. Ins,
talou a primeira fábrica dt> cer·

v�j,à. de Santa Catarin.; fere
hendo, �

pori�so, 'urna condeco
r�çiio quand!> dos f€'sttdos do
Centenário de Join vile.

Pel'deu-!"e um, oculos com

grau, para crÍa'n'çá',_ ,,", -' -

.' GI:.átíficà, st' a, q:tiéin der ,in
fOrl:p�:ç0t:js ou entrega·lo à F,ar
mtí,éià All�ge.

T Çl b( tt�o .�A�i't.; Ít. h
Wn�,:ri( ci�; '��.; ,e.

..
'_._._�-'-� :�

t, ,

",.' ,
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r <

Fábrité de CaM&1S'
NOVO MU,NOO

de Irínãos' Zugman
Cbmu_nicamos à 'nossa distinta fregué,sia e ao

. público em 9�tcili que nossê fabria� de' camás jâ

está' em franco JunCionãrrfento� ve,fidendd tàttf3S

-de _solteiro à partir de Crt,g,9,oÓ ,é ·cârrll•
.

'de cásal à partir. d� 'Cr$ t5d.�ü_
,AproY�itér4 a pcâíiã6;t ijofflpt�,Wd6

cliret,amenti d�,l(::la'briC:�'. c- "4*'
. Alfre,tlQ

I

M�y'Ek'�\ ;
11:

"

trãnSC0tI-eÚ Uliifuirmente 't:á
data ,nataIlêiii,' 'dô' :ésr. Âlfreªb,
'Maye:r, destacàdo. �rnem-bl'o "dQ
Dirêtot-iô MüBiiàpal d� ,;.. tfpN:
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